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1คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  สําหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2561 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการดําเนินกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพของวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน และเกณฑ์ AUN QA 
Version 3 นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งต้ัง นําเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม  ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพสู่สาธารณชน สาระสําคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปี
การศึกษา 2561 ฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปี
การศึกษา 2561 ฉบับน้ี จะเป็นเอกสารสําคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะ
นําไปสู่การสร้างความเช่ือมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และ
เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
คํานาํ  ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร  ค 
วิสัยทัศน์ พนัธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ง 
ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 1 
 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1 
 ELO 2 

โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 7 
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ CUPT QA ระดับหลักสูตร 9 
  องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 9 
 AUN QA Version 3  
 AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 19 
 AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 28 
 AUN. 3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 31 
 AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) 43 
 AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 54 
 AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 65 
 AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 84 
 AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 89 
 AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 96 
 AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 101 
 AUN. 11 ผลผลิต (Output) 107 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 115 
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 115 
 รายงานจุดเด่น และจุดทีค่วรพัฒนา 116 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 117 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์

และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีนิสิตเท่ากับ 62 
คน อาจารย์ประจํา 5 คน  โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจํานวน 5 คน  

งบประมาณในปี 2561 รวมทัง้สิ้น 776,713 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 112,637 
บาท และเงินรายได้ 664,076 บาท  
 

 ผลการประเมินทั้ง 11 ตัวบง่ชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ 4 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งช้ี ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  เป็นไปตามเกณฑ์  
AUN QA Version 3 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ระดับ ........4.. 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ระดับ ........4.. 
AUN. 3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 ระดับ ........4.. 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) ระดับ ........4.. 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ระดับ ........4.. 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) ระดับ ........4.. 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) ระดับ ........3.. 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) ระดับ ........4.. 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) ระดับ ........4.. 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) ระดับ ........4.. 
AUN. 11 ผลผลิต (Output) ระดับ ........4.. 
 

จุดเด่น และจุดที่ควรพฒันา  
 จุดเด่น  

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคณุวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 100 
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

 จุดที่ควรพฒันา   
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติน้อย 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

“ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” 
 Wisdom of the East for the Future of the Nation 

 
คํานยิามวิสัยทัศน์และขอบเขตการดาํเนนิการ 
 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลกัของภาคตะวันออกของประเทศไทย ทีมุ่่งเน้นการสร้าง 
รากฐานเพ่ือการพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทนําในการเตรียมความพร้อมให้้กับทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ด้วยองค์์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่สําคญั 7 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ศาสตร์์ทางทะเล (2) ศาสตร์์ที่เก่ียวข้องกับผู้้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา  
(4) ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับแรงงานและการทํางาน (5) ศาสตร์์ที่เก่ียวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) (6) ศาสตร์์ทางด้านโลจิสติกส์ และ (7) ศาสตร์์ที่เก่ียวข้องกับภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจน์์ที่ว่า “การวิจัยนําการพัฒนา” (Research-led Development) 
ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่มคีวามเกี่ยวพันเช่ือมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได้
อย่างมั่นคงจากคํานิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์์ ซึ่งเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์์ฉบับน้ี คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา 
ผลการดําเนินงานที่สําคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) 
ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ 
วิจัย และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ดําเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มคีวามเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทํานุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคมชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง  
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 ส่วนที่ 1 
โครงร่างหลักสูตร 

(Program Profile) 
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ส่วนที่  1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 

-ปรัชญา- 
 รอบรู้วิชาการ ชํานาญปฏิบัติ ก้าวทันเทคโนโลยีการเกษตร เคียงคู่คุณธรรม นําพาสังคมเกษตร
ให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

 
-ความสําคัญ- 

ภาคการเกษตรมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของประชาชนทั้งประเทศ  มีบทบาทสําคัญต่อประชาคมโลกในการเป็นแหล่งผลิตอาหารและ
พลังงาน ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงต่อการอยู่รอดของประชากร และยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมและสาขาอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจุบันภาคการเกษตรไม่ได้มีขอบเขตอยู่แค่ระดับครัวเรือน
แต่มีการขยายตัวไปเป็นระดับธุรกิจการเกษตร ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงระหว่าง
ประเทศซึ่งมีศักยภาพในการทําการเกษตร  ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่มีพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการทํา
เกษตรกรรมประกอบกับภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่สั่งสมมายาวนาน ทําให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้า
เกษตรที่สําคัญของโลก  แต่ปัจจุบันการทําการเกษตรของประเทศประสบกับปัญหาหลายด้านอาทิเช่น 
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป พ้ืนที่สําหรับทําการเกษตรลดลง การถูกช่วงชิงทรัพยากรชีวภาพที่มี
ความสําคัญต่อการเกษตร การขาดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทําการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง 
เป็นต้น  เครื่องมือที่สําคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ทางการเกษตรที่
ก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เสมอ  เพ่ือช่วยให้การทําการเกษตรมีประสิทธิภาพสูงสุด และเท่าเทียมหรือสูงกว่า
นานาประเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ต้ังอยู่ในเขตภาค
ตะวันออกซึ่งมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม สามารถเพาะปลูกพืชได้หลายชนิด 
และมีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธ์ุพืชและสัตว์สูงแห่งหน่ึงของประเทศ ดังน้ันจึงเหมาะสมสําหรับ
เป็นแหล่งการเรียนรู้เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีทั้งความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้าน
การปฏิบัติควบคู่กัน  มีตัวอย่างให้นิสิตได้เรียนรู้เป็นจํานวนมาก รวมทั้งการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการ
และสถานที่จริง ผ่านวิชาปฏิบัติการ การฝึกงาน สหกิจศึกษา และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ บัณฑิตสาขา
เทคโนโลยีการเกษตรจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงพร้อมที่จะปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นฐานรากท่ีสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ  ตอบสนองตาม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
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-วัตถุประสงค-์ 
  1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางทฤษฏี และปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ที่เก่ียวข้องกับวิทยาการด้านพืช 
   2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อม ความสามารถในทํางานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางด้าน
เกษตรกรรมและสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู ้ พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร
และนํามาประยุกต์ใช้  ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
    4.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งความรู้ด้านวิชาชีพ  มีคณุธรรม  และมีความสามารถ
ดําเนินชีวิตอันมีคุณค่าในสังคม 
    5.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาขั้นสูงในด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
  
2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรได้กําหนดผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ดังน้ี 
คุณธรรมจริยธรรม 
1 มีคณุธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2 มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน มีความเขา้ใจและเห็นคณุค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และธรรมชาติ 
3 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม 
ด้านความรู ้
1. มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน 
2. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
3. มีความรูแ้ละเข้าใจศาสตร์ของเทคโนโลยีการเกษตรและที่เก่ียวข้อง นําไปสู่การใช้และแก้ปัญหาได้ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
2. มีทักษะการคิดแบบองค์รวมเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
3. สามารถแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้ โดยนาหลักการต่าง ๆ มาอ้างอิง
ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
1. มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สานึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณคา่ต่อสังคม และมีความเป็นไทย 
2. มีภาวะผู้นํา สามารถทํางานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 
3. มีความรับผดิชอบต่อสังคม และงานที่ได้รบัมอบหมาย 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 
2. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขต/คณะ//ภาควิชา  วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ช่ือหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
           (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science Program in Agricultural Technology 
2.  ช่ือปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 

  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Agricultural Technology) 
 

     อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)     
 (ภาษาอังกฤษ) B.Sc. (Agricultural Technology) 

     หลักเกณฑ์ในการเรียกช่ือปริญญา 
   เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา 
  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 
2551 
  เป็นไปตามเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญาของ กกอ. 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ช่ือปริญญาน้ีจาก กกอ. เมื่อ............. 
ประเภทของหลักสูตร   

  หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
  หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปรญิญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

3.  สถานสภาพของหลักสตูร 
  หลักสูตรใหม่         กําหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
  หลักสูตรปรับปรุง     กําหนดเปิดสอน เดือน..สิงหาคม....พ.ศ. ..2559.... 
  ปรับปรุงจากหลักสูตร ช่ือ..หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
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  เริ่มใช้มาต้ังแต่ปีการศึกษา......2549...... 
  ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา....2554...... 
4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่........1/2559.......... 

     เมื่อวันที่.......16......เดือน.......กุมภาพันธ์.....................พ.ศ. ........2559........ 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่...2/2559.. 
                          เมื่อวันที่.......16......เดือน.....มีนาคม.................. พ.ศ. .....2559.......... 

*5.   แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
  .................................................................................................................................. 
*6.  สถานที่จดัการเรียนการสอน  

  เฉพาะในสถาบัน 
  วิทยาเขต (ระบุ) .....วิทยาเขตจันทบุรี..... 
  นอกสถานที่ต้ัง (ระบุ) .............................................................................. 
7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปรญิญาตรี (ต่อเน่ือง)   หลักสูตรปรญิญาตรี 4 ปี   
 หลักสูตรปรญิญาตรี 5 ปี   หลักสูตรปรญิญาตรี 6 ปี 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 

 7.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)................. 
 7.3 การรับผู้เขา้ศึกษา 
  รับเฉพาะนิสิตไทย   
  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
 7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 
   ช่ือสถาบัน................................................................................................... 
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  
  เป็นหลักสูตรรว่มกับสถาบันอ่ืน 
   ช่ือสถาบัน.......................................ประเทศ............................................... 
   รูปแบบของการร่วม 
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   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปรญิญา 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 

 7.5 การให้ปรญิญา แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 

 

*8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  
 1. รับราชการในส่วนงานที่เก่ียวข้องกับทางด้านการเกษตร 

2. นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ในสถาบันภาครัฐและเอกชน  
 3. เจ้าของธุรกิจทางด้านการเกษตร  
 4. พนักงานบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเกษตร 
 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
  สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
  สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
  สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา.................................................................. 
  สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................................... 
  เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลกัษณะ (ระบุ)....  
  1 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร สามารถ

ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติและแก้ปัญหาได้ 
  2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเน่ืองและ แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้ 
  3 มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ภาวะผู้นํา สามารถทํางานเป็นทีมและปรับตัว

เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 
  4 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5  มีความรู้และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถใช้ในการสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มต่างๆ และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................... 

 

*2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
  มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
  มีกลยุทธ์ในการดําเนินการ 
  มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

 
 



 

 

หน้า 6 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

หมวดท่ี 3   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ.......................15........สัปดาห์ 
  ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
  ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   ...........ไม่มี................................................. 
    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  มีภาคฤดูร้อน      จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์ 
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาดําเนินการ 

  วัน – เวลาราชการปกติ 
  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)... ........... 

    

 2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
  เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
  เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
  ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา  

 

 2.3 คณุสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โปรแกรมที่เน้น

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)..................-......................... 

 

2.4  จํานวนผู้เข้าศึกษาในหลกัสูตร ....30...... คน  
 

*2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 

 
 

*2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 
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  มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 

  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า....136.......หน่วยกิต 
   แบบศึกษาเต็มเวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.......8.....ปีการศึกษา 
       สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน.......6.......ภาคการศึกษา 
   แบบศึกษาบางเวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกิน................ปีการศึกษา 
       สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

 

3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป............30............หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ..................100............หน่วยกิต 
   วิชาแกน.......................35............หน่วยกิต 
   วิชาเอก.........................65...........หน่วยกิต 
   วิชาโท...........................................หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี....................6............หน่วยกิต 
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 ส่วนที่ 2 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานทีจั่ดการเรียนการสอน มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสตูร (สําหรบัเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การกํากับใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลการดําเนนิงาน (เป็นไปตามเกณฑ์)  

ไม่ น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์
ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน  
โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 5 
คน  
1. นายยศพล ผลาผล 
2. นางสาวปัทมา ศรีนํ้าเงิน 
3. นางสาวมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 
4. นายสุมิตร คุณเจตน์       
5. นางสาวสุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลการดําเนนิงาน (เป็นไปตามเกณฑ์) 
อาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นอาจารย์ที่
มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่สัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน ได้แก่  
1. นายยศพล ผลาผล วท.ด (พืชสวน) 
2 . นางสาวปัทมา ศรี นํ้ าเงิน  ปร .ด 
(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 
3. นางสาวมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 
ปร.ด (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 
4. นายสุมิตร คุณเจตน์  
    วท.ด (เกษตรเขตร้อน) 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
5. นางสาวสุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง PhD. 
(Biotechnology) 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ์ 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ  
(ถ้ามี) 

ไม่มีอาจารย์ผูส้อนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่มีการประเมนิ 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี ไม่มีการประเมนิ 

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่มีการประเมนิ 

9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่มีการประเมนิ 

10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา ไม่มีการประเมนิ 

11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ไม่มีการประเมนิ 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ 5 ปี 

ผลการดําเนินงาน (เป็นไปตามเกณฑ์)   
เน่ื อ งจากหลั กสู ต รที่ เปิ ดสอน เป็น
หลักสูตรปรับปรุง 2559 ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบจากหลักสูตร
ปีการศึกษา 2554  

หมายเหตุ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
 
สรุปผลการดําเนนิงานองคป์ระกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 

จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร 25480191106124 
อาจารย์ประจําหลักสูตร ในมคอ. 2 

ชื่ออาจารย์ประจํา
หลักสูตร  

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษ
าสูงสุด 

ความ 
สัมพันธ ์
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หรืออาจารย์ประจํา

หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

หมาย
เหตุ 

(ระบุเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 
คุณวุฒิตําแหน่ง
ทางวิชาการของ

อาจารย์ท่ี
เปล่ียนแปลงใหม่) 

1. นายยศพล ผลาผล วท.ด.  
(พืชสวน) 

อาจารย์ ป. เอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

2.นางสาวปัทมา  
ศรีนํ้าเงิน 

ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
ชีวภาพ
เกษตร) 

อาจารย์ ป. เอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

3.นางสาวมณีรัตน์ คูหา
พิทักษ์ธรรม 

ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
ชีวภาพ
เกษตร) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ป. เอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

4. นายสุมิตร  
คุณเจตน์       

วท.ด. 
(เกษตรเขต
ร้อน) 

อาจารย์ ป. เอก ตรง ผู้รับผิดชอบ  เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

5.นางสาวสุพรรณิการ์ 
สมใจเพ็ง 

Ph.D. 
(Biotech 
nology 

อาจารย์ ป. เอก ตรง ผู้รับผิดชอบ  เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 

อาจารย์ประจําหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาท่ีประเมิน 
ชื่ออาจารย์ประจํา

หลักสูตร 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิ

การศึก
ษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ ์

ประเภท 
 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1. นายยศพล ผลาผล วท.ด.  
(พืชสวน) 

อาจารย์ ป. เอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

2.นางสาวปัทมา  
ศรีนํ้าเงิน 

ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
ชีวภาพ
เกษตร) 

อาจารย์ ป. เอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

3.นางสาวมณีรัตน์ คูหา
พิทักษ์ธรรม 

ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
ชีวภาพ
เกษตร) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ป. เอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

4. นายสุมิตร  
คุณเจตน์       

วท.ด. 
(เกษตรเขต
ร้อน) 

อาจารย์ ป. เอก ตรง ผู้รับผิดชอบ  เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

5.นางสาวสุพรรณิการ์ 
สมใจเพ็ง 

Ph.D. 
(Biotech 
nology 

อาจารย์ ป. เอก ตรง ผู้รับผิดชอบ  เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จํานวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไมน้่อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาํหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรน้ัน 
        เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
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เกณฑ์ข้อ 2 คณุสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปรญิญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรอืเทียบเท่า 
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจําหลกัสูตรปี 2559-2562 
ลําดับที่ อาจารย์/ 

ผู้ทําผลงาน
ร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

ฐานข้อมูล วัน/เดือน/
ปี  

ที่เผยแพร ่
1 ดร. ยศพล 

ผลาผล 
ปาริสา สงฆ์พราหม, ธนวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์, เจริญ ขุนพรม, ยศพล ผลาพล และ
จริงแท้ ศิริพานิช. 2559. การส่งออกลองกองไปจีนทางเรือจําเป็นต้องลด
อุณหภูมิก่อนการขนส่ง. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(1)(พิเศษ). 1-6 

TCI Q1 2559 

  สุมิตร คุณเจตน์, ยศพล ผลาผล และ นริศ สุขสวัสด์ิ. 2559. อิทธิพลของสภาพ
อากาศท่ีมีต่อการออกดอกและติดผลของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง. 2559. พืช
ศาสตร์สงขลานครินทร์3(1)(พิเศษ). 101-107. 

TCI Q1 2559 

  สุมิตร คุณเจตน์, ยศพล ผลาผล และ ปวริศา แก้วช่วย. 2559. อิทธิพลของ
สภาพอากาศท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง. 
2559. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์3(1)(พิเศษ). 93-100. 

TCI Q1 2559 

  Bodhipadma K., S. Noichinda, P., Wachirabongkoth, A., Thongruang, 
K., Nathalang, Y. Palapol and D.W.M. Leung. 2017. Callus induction 
and influence of UV-C on the betalain content in the callus of an 
amaranth. Romanian Biotechnological Letters, 22(4): 12793-12801. 

ISI Q4 2017 

  Siriphanich, J., Y. Palapol, P. Labboriboon, P. Songpram, P. Taesakul, 
O. Pluemjit,  P. Roonpraphan, J. Khunprom and T. Nattapoonwat. 
2018. Factors affecting quality of Lansium domesticum to be 
exported from Thailand to China. Acta horticulturae. 1201(1), 153-
160. 

ISI Q4 2018 

2 ดร. ปัทมา ศรี
น้ําเงิน 

ปัทมา ศรีน้ําเงิน, เพชรดา ปินใจ, สุมิตร คุณเจตน์ และ สนธิชัย จันทร์เปรม. 
2559. การสะสมคาร์บอนของหญ้าทะเลบริเวณพ้ืนที่ศึกษาเขตศูนย์การศึกษา
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(2)(พิเศษ). 
29-35 

TCI Q1 2559 

  ปัทมา ศรีน้ําเงิน และ  พัชนิดา เคล้ิมกระโทก. 2560. ผลของอาหารเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืชต้นทุนตํ่าต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้มอคคาร่า. การประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 9. 124-128. 

Proceeding 2560 

  พันทิพา ล้ิมสงวน, สนธิชัย จันทร์เปรม, อิทธิฤทธิ์ อ้ึงวิเชียร, ปัทมา ศรีน้ําเงิน 
และ เสริมศิริ จันทร์เปรม. 2560. การปรับปรุงพันธุ์โดยชักนําการกลายพันธุ์ใน
เบญจมาศโดยใช้รังสีแกมมาและการตรวจสอบการกลายพันธุ์โดยวิธีเอเอฟแอล
พี. วิทย. เกษ. 48, 334-345. 

TCI Q1 2560 

  Pattama Srinamngoen . Sontichai Chanprame . Nongluk Teinseree . 
Ismail Dweikat. (2019). Colinearity of putative flowering gene in 
both sugarcane and sorghum. Euphytica, 215(614), 215:62. 

ISI , Q1 2019 

3 ดร. มณีรัตน์ 
คูหาพิทักษ์

ธรรม 

มารุต ต้ังวัฒนาชุลีพร, มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม, พรทิพย์ พลาดิศัยเลิศ และ 
วิทวัส แจ้งเอ่ียม. 2560. การคัดเลือกเช้ือกลุ่ม Actinomycetes จากดินใน
จังหวัดจันทบุรีและตราดเพ่ือยับยั้งโรคเช้ือราที่เกิดจาก Pestalotiopsis sp. ใน
มังคุดและเงาะ. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา คร้ังที่ 5 
(HERP CONGRESS V) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

Proceeding 2560 
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  Maneerat Koohapitagtam, Tippawan Sukkate and Hathairat 
Padoungtagun. 2017. Production of polyclonal antibodies for 
detection of Pineapple Mealybug Wilt-associated virus-1 and 2 in 
pineapple. The 13th National Plant Protection Conference. 21-23 
พฤศจิกายน 2560. 

Proceeding 2560 

  มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม และ รัชนี ฮงประยูร. 2561. การใช้เทคนิค duplex 
RT-PCR สําหรับตรวจสอบเฃ้ือ Piper yellow mottle virus และ Cucumber 
mosaic virus ที่ก่อโรคในพริกไทย. วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร, 49(3): 
207-216. 

TCI Q1 2561 

4 ดร. สุมิตร คุณ
เจตน์ 

ปัทมา ศรีน้ําเงิน, เพชรดา ปินใจ, สุมิตร คุณเจตน์ และ สนธิชัย จันทร์เปรม. 
2559. การสะสมคาร์บอนของหญ้าทะเลบริเวณพ้ืนที่ศึกษาเขตศูนย์การศึกษา
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(2)(
พิเศษ). 29-35. 

TCI Q1 2559 

  สุมิตร คุณเจตน์, ยศพล ผลาผล และ นริศ สุขสวัสด์ิ. 2559. อิทธิพลของสภาพ
อากาศท่ีมีต่อการออกดอกและติดผลของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง. 2559. พืช
ศาสตร์สงขลานครินทร์3(1)(พิเศษ). 101-107. 

TCI Q1 2559 

  สุมิตร คุณเจตน์, ยศพล ผลาผล และ ปวริศา แก้วช่วย. 2559. อิทธิพลของ
สภาพอากาศท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง. 
2559. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์3(1)(พิเศษ). 93-100. 

TCI Q1 2559 

  สุมิตร คุณเจตน์, นิสาชล เทศศรี, ทัตพล พุ่มดารา และ สหัชชา สุทธิ. 2560. ผล
ผลของการลดความชื้นต่อการคงคุณภาพของนํ้าผ้ึงชันโรง. แก่นเกษตร 45 
(พิเศษ1) 

TCI Q1 2560 

  สุมิตร คุณเจตน์, ปัทมา ศรีน้ําเงิน, เจษฎา ภัทรเลอพงษ์, เบญจมาศ ไพบูล์กิจกุล 
และ สนธิชัย จันทรเปรม. (2562). การวัดการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของหญ้าทะเล Enhalus acoroides Linn. ด้วยรังสีอินฟราเรดในระบบปิด. 
แก่นเกษตร, 46(6), . 

TCI Q1 2562 

5 ดร. 
สุพรรณิการ์ 
สมใจเพ็ง 

Supunnika Somjaipeng and Panthita Ta-ueaa. 2016. Evaluation of 
the effect of water activity and temperature on lag phase and 
growth rate of aflatoxigenic Aspergillus section Flavi strains isolated 
from stored rice grain. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 
38-45 

Scopus 2016 

  Somjaipeng S., Medina A. and Magan N. 2016. Environmental stress 
and elicitors enhance taxol production by endophytic strains of 
Paraconiothyrium variabile and Epicoccum nigrum. Enzyme and 
Microbial Technology. 90:69–75 

Scopus 2016 

  สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง, เกษรา กระสังข์, ปานระวี โสภา และ ชนิดา น้อย
ชัยพฤกษ์. 2560. การประยุกต์ใช้วิธีพ้ืนผิวตอบสนองในการทํานายอัตราการ
เจริญเติบโต ของเช้ือรา Aspergillus section Flavi ที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน: 
ผลของปัจจัยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, แก่นเกษตร 45 (พิเศษ1), 
1410-1416. 

TCI Q1 2560 

  Supunnika Somjaipeng and Jugkkapan Sanpratheab. 2017. 
Mangrove endophytic fungi from coastal area of Thamai, 
Chanthaburi: alternative source of plant growth promoting fungi 
under salt stress. The 6th Burapha University International 
conference 2017. 435-445. 

Proceeding 2017 

  Supunnika Somjaipeng, Chomphunuch Sangpetch and Pennapa 
Kaichawee. 2017. The growth response of aflatoxigenic Aspergillus 
flavus strain isolated from cassava for feed: influence of interacting 
climate change factors. The 6th Burapha University International 
conference 2017. 458-464. 

Proceeding  2017 



15 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 

  สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง, และ ปัณัฑิตา ทาเอ้ือ. (2562). เชื้อราเอนโดไฟท์จาก
พ้ืนที่ชายฝ่ัง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี: กิจกรรมการควบคุมการเจริญของเช้ือราที่
สร้างสารไมโคทอกซิน. แก่นเกษตร, 47(1), 1581-1588. 

TCI Q1 2562 

 
เกณฑ์ข้อ 3 คณุสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 (ปริญญาตรี) คณุสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคณุวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 

 เป็นไปตามเกณฑ์   
ข้อสังเกต.................................................................................................. 

 
เกณฑ์ข้อ 4 คณุสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 (ปริญญาตรี) คณุสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 
    เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
ความ 
สัมพันธ ์

สถานภาพ 
อาจารย์
ประจํา 

อาจารย์
พิเศษ 

       
 
เกณฑ์ข้อ 5 คณุสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้าม)ี มีคุณวุฒิปรญิญาโท หรือ 
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งน้ี มี
ช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
    เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีกํ่าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสตูรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2549 
2) ตามรอบหลักสตูรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2554 และ 2559 
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สรุปผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 
  เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การดําเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเน่ือง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปน้ี 
 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

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

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

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

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

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

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best 
practices in the field. Evidences support that it has been effectively 
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Rating Description 
implemented. Performance of QA practice shows very good results and 
positive improvement trend. 
มีผลการดําเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับช้ันนําของประเทศ มีการดําเนินงาน
ที่ดีต่อเน่ือง ส่งผลให้การดําเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบช้ันนํา 
ระดับประเทศ) 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent  
or example of world-class practices in the field. Evidences support that  
it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice 
shows excellent results and outstanding improvement trends. 
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AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 

Sub Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 

reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are 
explicit and known to staff and students. 
การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคํานึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each 
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning 
outcomes which should be aligned to the programme expected learning 
outcomes. 
หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได้รับการออกแบบอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการเรยีนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate  
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes 
called transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. 
written and oral communication, problem-solving, information technology, 
teambuilding skills, etc. 
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับความรู้ และทกัษะเฉพาะทาง
ของศาสตร์น้ันๆ และทักษะทัว่ไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ  

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which 
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 
หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังที่ชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจําเป็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
1.1 The expected learning outcomes have been 

clearly formulated and aligned with the vision 
and mission of the university (1,2) 

 การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3 4 

1.2 The expected learning outcomes cover both 
subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes (3) 

 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์น้ันๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 4 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect 
the requirements of the stakeholders (4) 

 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3 4 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 
ผลการดําเนนิงาน   

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university (1,2) 

 การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 
  “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” 
 “Wisdom of the East for the future of the nation” 
วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์
จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ได้ถ่ายทอดมาเป็นวิสัยทัศน์ของคณะ คือ “บูรณาการวิทยาการต่าง

ศาสตร์ เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัย สร้างคนรุ่นใหม่ให้อุดมคณุธรรมและจริยธรรม” “Interdisciplinary 
integration for modernized society, moral and ethic - based people” 

พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
1. ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ

และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ 
และดําเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
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หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทํานุ
บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา รวมท้ังแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเน่ือง 

พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ มีบทบาทและพันธกิจ
หลัก 5 ประการ คือ สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณคา่ต่อการพัฒนาสังคม จัดการศึกษาที่
มีคุณภาพในระดับสากล สรา้งบัณฑิตให้มีคุณธรรม เช่ียวชาญในศาสตร์ เป็นผู้นําที่มทีักษะสากล บริการ
วิชาการสู่สังคม ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พ่ึงตนเอง ส่งเสริม สนับสนุนและธํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เขม้แข็ง มรีะบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และพ่ึงตนเอง
ได้ 

พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ ยึดถือพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวคือ 
1. จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝเ่รียนรู้ตลอด

ชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ใหส้ามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กีฬา แสดง
บทบาทนําในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 

หลักสูตรร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ของคณะคือ บูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์ เพ่ือพัฒนาสังคม
ทันสมัย สร้างคนรุ่นใหมใ่ห้อุดมคุณธรรมและจริยธรรม 

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี ต้ังอยู่ในเขตภาคตะวันออกซึ่งมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม สามารถ
เพาะปลูกพืชได้หลายชนิด และมีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธ์ุพืชและสัตว์สูงแห่งหน่ึงของประเทศ 
เหมาะสมสําหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้และผลิตบัณฑิตทางด้านการเษตร ดังน้ันสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
จึงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มทีั้งความรู้ด้าน
วิชาการและทักษะด้านการปฏิบัติควบคู่กัน  

กระบวนการพัฒนาผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตรเวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการเกษตรดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประชุมวางแผนร่วมกันในการประชุมระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร เพ่ือกําหนดกรอบทิศทางของสมรรถนะบัณฑิตและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยพิจารณา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (มคอ. 1) วิสัยทัศน พันธ
กิจของมหาวิทยาลัยและคณะ  
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ตารางที่ 1.1 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

ของหลักสูตร 
วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย 
พันธกิจ

มหาวิทยาลัย
และคณะ  

วสิัยทศัน์
คณะ 

คุณธรรมจริยธรรม    
1 มีคณุธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

/  /  / 

2 มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน มีความเขา้ใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

/  /  / 

3 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม / / / 
ด้านความรู้    
1. มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน / / / 
2. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / / / 
3. มีความรู้และเข้าใจศาสตร์ของเทคโนโลยีการเกษตรและที่
เก่ียวข้อง นําไปสู่การใช้และแก้ปัญหาได้ 

/ / / 

ด้านทักษะทางปัญญา    
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

/ / / 

2. มีทักษะการคิดแบบองค์รวมเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

/ / / 

3. สามารถแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่
เก่ียวข้องได้ โดยนําหลักการต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 

/ / / 

ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ    
1. มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สํานึกในความเป็น
พลเมืองที่มีคณุค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย 

/  /  / 

2. มีภาวะผู้นํา สามารถทํางานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 

/  /  / 

3. มีความรับผดิชอบต่อสังคม และงานที่ได้รบัมอบหมาย /  /  / 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

1. สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างรู้เท่าทัน 

/  /  / 

2. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ /  /  / 

 
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม โดยในการสอบถามความคิดเห็นครั้งน้ี ได้ประเมินความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้สว่นเสีย
ทางตรง ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ศษิย์เก่า นิสิตปัจจุบันโดยการใช้แบบสอบถาม และอาจารย์ผู้สอนในหลักสตูร 
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ขั้นตอนที่ 3 นําผลที่ได้มาวิเคราะห์แก่นสาระ จัดหมวดหมู่ได้แก่ ด้านคุณธรรม ความรู้  ทักษะทาง
ปัญญา ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แลว้นําเข้ประชุมร่วมกับอาจารย์ประจําหลักสตูรฯ และ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และปรับปรุง เช่น หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการปฏิบัติงาน จึงได้มีการจัดให้วิชาเลือกมีส่วนภาคปฏิบัติเป็นจํานวนมาก 

ขั้นตอนที่ 4 นําเสนอรายละเอียดหลักสูตร ปรัชญา และผลการเรียนรู้ในระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือขอข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ (AUN1.1-1) 

นอกจากน้ีหลักสูตรมีการกําหนดปรัชญาของหลักสูตรฯ คือ “รอบรู้วิชาการ ชํานาญปฏิบัติ ก้าว
ทันเทคโนโลยีการเกษตร เคียงคู่คุณธรรม นําพาสังคมเกษตรให้เข้มแขง็และย่ังยืน” และในปีการศึกษา 
2560 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการประชุมร่วมกับคณะฯ และกําหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ
และสาขาวิชาที่ผ่านการเรียนตลอดหลักสตูร คือ  
  - อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร์ “บัณฑิตมมีนุษยสัมพันธ์”  

- อัตลักษณ์ของบัณฑิตในหลักสูตร “ปฏิบัติงานดี มีมนุษยสัมพันธ์” 
            โดยเป็นการเน้นยํ้าการพัฒนานิสิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
ให้มีความรอบรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยให้ครอบคลมุเน้ือหาสาระความรู้ ทางเทคโนโลยีการเกษตร
เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะและความสามารถในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการ
ดําเนินชีวิต เช่น บุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือนําไปใช้ใน
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น อีกทั้งเพ่ิมการสร้างจิตสํานึก จริยธรรมที่ดี ตลอดจนให้รับรู้ถึงสถานการณ์ของ
ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศิลปวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือให้สังคมเกษตรเกิดความ
เข้มแข็งและย่ังยืน  

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

transferable) learning outcomes (3) 
 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์น้ันๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 
 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดําเนินประชุมและพัฒนาหลักสูตร นําข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและข้อเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ์หลักสูตร นํามาปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร 
รายวิชา และให้ได้ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีพัฒนาได้เป็น มคอ. 2 ของ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร (AUN1.2-1) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งแสดงถึง
เป้าหมายของการเรียนในหลักสูตรโดยสามารถแบ่งออกเป็นผลการเรียนรู้ทั่วไปและผลการเรียนรู้เฉพาะ
ด้าน มุ่งเน้นการเรียนการสอนจากวิชาพ้ืนฐานสู่วิชาเฉพาะทางที่ลึกซึ้งตามความสนใจของผู้เรียน โดยใน
หลักสูตรได้กําหนดแผนการศึกษาที่นิสิตในหลักสูตรลงทะเบียนเรียนตามกําหนดของแผน ซึ่งผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังที่กําหนดขึ้นครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะท่ัวไป และความรู้และทักษะเฉพาะทาง ซึ่งถ่ายทอดสู่
ผู้เรียนผ่านรายวิชาต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน แบ่งเป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือก จํานวน 99 
หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต นอกจากน้ีความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังกับรายวิชาในหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไปและเฉพาะทาง แสดงไว้ในแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) 
ในเล่ม มคอ. 2 (AUN1.2-1) 
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 ในการดําเนินการของหลักสูตรเพ่ือให้ครอบคลุมทั้งความรู้เฉพาะด้านและความรู้ทั่วไป หลักสูตรได้
มีการประชุมเพ่ือกําหนดคุณลักษณะทั่วไปและเฉพาะด้านของบัณฑิตจากหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่ง
แสดงใน มคอ. 2 ของหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการเกษตรในโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาที่เรียนซึ่งมี
การระบุผลการเรียนรู้ไว้ชัดเจนใน มคอ. 3 (AUN1.2-1) และแผนการศึกษา โดยดําเนินการผ่านกลไกของ
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตและการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของแต่ละรายวิชาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการเรียนรู้เห็นได้จากแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา ซึ่งจําแนกความเช่ือมโยงได้ดังแสดงในตาราง 2 และ 3 
 
ตาราง 1.2 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังจําแนกตามผลการเรยีนรู้ทั่วไปและผลการเรียนรู้เฉพาะด้าน 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร ผลการ
เรียนรู้
ท่ัวไป 

ผลการ
เรียนรู้

เฉพาะด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม   
1 มีคณุธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   / 

2 มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน มีความเขา้ใจและเห็นคณุค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

/   

3 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม /  
ด้านความรู้   
1. มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน /  
2. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  / 
3. มีความรู้และเข้าใจศาสตร์ของเทคโนโลยีการเกษตรและที่เก่ียวข้อง นําไปสู่การใช้
และแก้ปัญหาได้ 

 / 

ด้านทักษะทางปัญญา   
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง /  

2. มีทักษะการคิดแบบองค์รวมเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

/ / 

3. สามารถแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้ โดยนํา
หลักการต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 

 / 

ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ   
1. มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สานึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณคา่ต่อสังคม 
และมีความเป็นไทย 

/   

2. มีภาวะผู้นํา สามารถทํางานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรได้ 

/   

3. มีความรับผดิชอบต่อสังคม และงานที่ได้รบัมอบหมาย / / 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
1. สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน /   

2. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ /   
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การถ่ายทอดผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังไปสู่รายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเฉพาะด้านที่เก่ียวข้อง
กับเทคโนโลยีการเกษตร เน้นด้านพืช โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน นําผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจาก
หลักสูตรฯ มากําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละด้านในแต่ละรายวิชา ได้คํานึงถึงความสอดคล้องและมี
กลยุทธ์ุการสอนและการประเมินผลเพ่ือไปสู่เป้าหมายการบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้
การศึกษาบรรลุผลการเรียนรูท้ั้งด้านความรู้ แก้ไขปัญหา การวิเคราะห ์ สังเคราะห์ ทักษะการปฏิบัติ 
การบูรณาการความรู้มาใช้อย่างมีปัญญา บนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

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

(4) 
 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 
   ด้านนิสิต หลักสูตรได้นําผลการประเมินและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของการจัดการเรียนการสอน 
ของแต่ละรายวิชามาปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.5 (AUN1.3-1) มีการสรุปผลการ
ดําเนินงานปรับปรุงใน มคอ. 7 (AUN1.3-2) และให้นิสิตปีสุดท้ายที่จะจบการศึกษาประเมินหลักสูตร 
(AUN1.3-3) เพ่ือนําข้อมูลไปพัฒนาหลักสูตร ตามความต้องการต่อไป เช่น นิสิตต้องการให้มีการศึกษาดู
งานและหลากหลายมากขึ้น ซึ่งรายวิชาในช้ันปีที่ 3 และ 4  ได้มีการพานิสิตออกศึกษาดูงานมากขึ้น เพ่ือให้
นิสิตมีความรอบรู้ ทราบปัญหาของเกษตรกรและผู้ประกอบการ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
 ด้านผู้ใช้บัณฑิต ได้จัดทํารายงานผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการที่ว่าจ้างนิสิต 
(ตารางที่ 3) เช่น ทักษะด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรได้กระตุ้นให้นิสิตใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นในรายวิชา
สัมนา และมีการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (AUN1.1-4) และผลการสํารวจและสอบถามความพึง
พอใจของสถานประกอบการท่ีเป็นเครือข่ายความร่วมมือของรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา เช่น ทักษะ
การอยู๋ร่วมกับผู้อ่ืน หลักสูตรได้กระตุ้นให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ิมมากขึ้น เช่น การ
ฝึกปฎิบัติในแปลง การจัดโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชา (AUN1.1-5)  
 นอกจากน้ีในส่วนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงใน
หลักสูตร ได้ดําเนินการผ่านการประชุมวิพากษ์ผลการเรียน การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในระดับรายวิชาและใน
ระดับสาขาวิชาเพ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่ ค าดห วัง โดยผลการสํ ารวจคุณ ลั กษณะบัณ ฑิตที่ พึ งประสงค์ ของผู้ ใ ช้ บัณ ฑิตสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนน 4.00 ซึ่งมากกว่าปีการศึกษ 2558 ได้คะแนน 3.96 
(AUN1.1-1) และดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของศิษย์เก่าและนิสิตใน
หลักสูตรฯ พบว่า ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.31 และ 4.17 ตามลําดับ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่หลักสูตร
กําหนดไว้เท่ากับ 3.80 .โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้วางแผนการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แก่นิสิตใหม่รวมถึงนิสิตเก่าผ่านการปฐมนิเทศ และในรายวิชาต่างๆ รวมถึงสื่อสารไปถึงผู้ประกอบการผ่าน
การนิเทศศึกษา 
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ตาราง  1.3 รายงานผลการสํ ารวจ คุณ ลั กษณ ะบัณ ฑิ ตที่ พึ งป ระสงค์ ขอ งผู้ ใ ช้ บัณ ฑิ ตสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 

จํานวนแบบสํารวจท่ีส่งไป 28 18 20 8 

จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 11 4 6 4 

ร้อยละ 39.29 22.22 30.00 50.00 

1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.21 4.38 3.92 4.25 

1.1 มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 4.00 4.50 3.83 4.00 

1.2 มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม 4.18 4.50 3.83 4.00 

1.3 มีความรับผิดชอบ 4.36 4.25 3.83 4.25 

1.4 มีความซ่ือสัตย์และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 4.27 4.50 4.00 4.75 

1.5 ตรงต่อเวลา 4.18 4.25 4.00 4.50 

1.6 มีความขยันอดทน อุตสาหะ 4.27 4.25 4.00 4.00 

2.ด้านความรู้ 4.05 3.94 3.70 4.00 

2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 3.82 3.75 4.17 3.50 

2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.00 3.75 3.50 3.75 

2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.09 4.00 3.83 4.25 

2.4 มีความสามารถในการเรียนรู้งาน 4.27 4.25 3.83 4.25 

2.5 มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   3.50 4.25 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 3.98 4.30 3.53 3.85 

๓.๑ ความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานได้สําเร็จตามกําหนดเวลา 4.09 4.50 3.67 3.50 

๓.๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหางานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเป็น 4.00 4.50 3.33 3.75 

๓.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหาและทํางานท่ามกลางความกดดันได้ 3.91 4.25 3.50 4.00 

๓.๔ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการทํางาน 3.91 4.00 3.50 4.00 

๓.๕ สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้ 4.00 4.25 3.67 4.00 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 4.18 4.40 4.03 4.08 

4.1 ความสามารถในการทํางานเป็นทีม 4.27 4.50 4.33 4.00 

4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง 4.27 4.50 4.17 4.50 

4.3 มีความเป็นผู้นําท่ีดี  3.64 4.00 3.33 3.50 

4.4 ปฏิบัติตามหน้าท่ีโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และรับท้ังผิดและชอบจากผลการ 4.36 4.50 4.00 4.25 

4.5 รักษาสาธารณสมบัติ 4.36 4.50 4.17 4.25 

4.6 มีจิตอาสาต่องานของส่วนรวม   4.17 4.00 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 3.84 4.13 3.71 3.63 
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5.1 มีความคล่องแคล่วในการใช้ตัวเลขและแปลผลวิเคราะห์ต่างๆ 3.82 4.25 3.67 3.50 

5.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 4.36 4.25 4.00 4.50 

5.3 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารติดต่อสื่อสาร 3.18 3.75 3.33 2.50 

5.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาข้อมูล/ การ
ใ ้ ้

4.00 4.25 3.83 4.00 

6.ทักษะเฉพาะหลักสูตรท่ีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา   4.08 4.08 

6.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานด้านเทคโนโลยีการเกษตรเป็น   4.00 4.00 

6.2 มีมนษุยสมัพนัธ์ดี สามารถทํางานเป็นทีมและปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์   4.17 4.17 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.27 3.96 4.00 4.25 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.09 4.18 3.85 3.99 

จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสตูร
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558-2559 พบว่า ผูใ้ช้
บัณฑิตเห็นว่า จุดเด่นของบัณฑิตคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ส่วนสิ่งที่ผูใ้ช้
บัณฑิตเห็นว่าควรปรับปรุง คือ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ซึ่งหลักสูตร
ได้มีการกระตุ้นให้นิสิตเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษผ่านโครงการ English Placement Test ซึง่
กําหนดให้นิสิตต้องผ่านการทดสอบทุกปี และ ในปีการศึกษา 2561 นิสิตที่ลงเรียนวิชาสัมนา มีการนําเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ และให้นิสติช้ันปีที่ 3 เข้าร่วมฟัง เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น ในปี 
2562 หลักสูตรได้ประชุมร่วมกันและให้นิสตินําเสนอสัมนาเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านเน้ือหาผลงานวิจัย
ต่างประเทศ (AUN11.5-1) 

 
รายการหลักฐาน 

ลําดับที่ หลักฐาน 
AUN 1.1-1, AUN 1.2-1 มคอ.2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
AUN1.1-2, AUN 1.2-2 มคอ.3 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
AUN1.1-3, AUN1.3-4 ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  
AUN1.1-3 โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชา 
AUN1.3-1 มคอ.5 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
AUN1.3-2 มคอ.7 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
AUN1.3-3 ผลการประเมนิจากนิสิตช้ันปีสุดท้าย 
AUN1.3-4 ผลการประเมนิความพึงพอใจจากสถานประกอบการ 
AUN1.3-5 ผลการประเมนิความพึงพอใจจากสถานฝึกงานและสหกิจศึกษา 
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AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
 

Sub Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

course specifications for each programme it offers, and give detailed information 
about the programme to help stakeholders make an informed choice about the 
programme. 
สถาบันพึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ อย่างละเอียด 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

2. Programme specification including course specifications describes the expected 
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students 
to understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be 
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated; 
and the relationship of the programme and its study elements. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชากําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย 
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธ์ิน้ัน ๆ และความสัมพันธ์ของ
หลักสูตรกับองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
2.1 The information in the programme specification 

is comprehensive and up-to-date (1,2) 
 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

3 4 

2.2 The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date (1,2) 

 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย 

3 4 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเขา้ถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อกําหนดรายวิชาได้ 

3 4 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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ผลการดําเนนิงาน   
 2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 

(1,2) 
รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

 2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date (1,2) 
รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 

to the stakeholders (1,2) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อกําหนดรายวิชาได้ 

หลักสูตรได้ดําเนินการสื่อสารข้อมูล รายละเอียดของหลักสูตรที่ครอบคลมุและทันสมัยแก่ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียได้แก่ ศิษย์ปัจจุบัน บุคคลภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตผา่นช่องทางต่างๆ ของคณะและสาขาวิชาได้แก่ โบร์
ชัวร์ เว็บไซด์คณะ (http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/ ) สื่ออนไลน์ คู่มือนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร และ Roadshow  โดยมีรายละเอียดของการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรแตกต่างกัน เช่น 
นักศึกษาได้รับข้อมูลหลักสูตรผ่านคู่มือนักศกึษาและเวบไซด์คณะ โดยคูม่ือนักศึกษาได้ตัดเน้ือหาที่ไม่
เก่ียวข้องกับนิสิตออก (AUN 2.1-1) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

-ช่ือหลักสูตรทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
-คณะ มหาวิทยาลัย วิทยาเขต 
-โครงสร้างของหลักสูตร 
-คุณสมบัติผู้เขา้ศึกษา 
-รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
-แผนการเรียน 
-ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังและการกระจายผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
-วันเวลาที่ปรับปรุง 
สําหรับบุคคลภายนอกเช่น นักเรียน ผู้ใช้บัณฑิต มีเน้ือหาแตกต่างกัน โดยมีองค์ประกอบของข้อมูล

ครบถ้วน โดยในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการประเมินช่องทางการรับรู้ข่าวสารเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
ให้มีประสทิธิภาพ พบว่าการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร รายละเอียดของหลักสูตร นักศึกษาใหม่ได้รับข้อมูลผ่าน
หลายช่องทางได้แก่ 

-เว็บไซด์คณะ 
 โบร์ชัวร์ 
-Roadshow  
อน่ึงทางหลักสูตรได้ปรับปรุงข้อมูล การนําเสนอข่าวสารของหลักสูตรผ่านทาง Facebook ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเน้นให้ข้อมูลที่มกีารสื่อสารออกไปให้มีความถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบัน เช่น 
คุณสมบัติผูท้ี่สามารถเข้าศึกษาได้โดยรับนักเรียนที่จบสายวิทยาศาสตร์และศิลป์- คํานวณ 
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สําหรับรายละเอียดของหลักสูตร และข้อกําหนดรายวิชา หลักสูตรมีการเผยแพร่แก่นักศึกษาโดยการ
แจกคําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียน ตาม มคอ. 3 โดยอาจารย์ประจํารายวิชาดําเนินการอธิบาย
รายละเอียด ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง การปรับปรุงรายละเอียดให้มีความทันสมัย เข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
รวมถึงการปรับปรุงเน้ือหาในประเด็นที่นักศึกษามีการแสดงความคิดเห็นในรุ่นก่อนหน้า 

รายละเอียดของวิชาของหลักสูตรกําหนดให้มีการทบทวนเน้ือหารายวิชาให้มีความทนัสมัยและมี
เน้ือหาครบถ้วนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ดีย่ิงขึ้นทุกปีการศึกษาและอัตลักษณ์ของนิสติ ผ่าน
กลไกการใช้ มคอ. 3 และ 5 (AUN 2.2-1 และ AUN 2.2-2) ซึ่งแต่ละรายวิชาได้ทําการวิเคราะห์ความ
ครบถ้วนของเน้ือหา ความทันสมัยและมีลําดับการเรียนรู้ทื่สอดคล้องกับเน้ือหา โดยนํามาปรับปรุงรายวิชาใน
ปีการศึกษาถัดไปซึ่งแสดงในเอกสาร มคอ.3 ทื่มีการปรับปรุงใหม่ทุกปีการศึกษา หลักสตูรได้ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อกําหนดรายวิชา
พบว่า ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.0 0 สงูกว่าค่าเป้าหมายที่หลักสูตรกําหนดไว้เท่ากับ 3.80 และในปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรมกีารประชุมและวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกในโรงเรียนในภาคตะวันออก 

 
รายการหลักฐาน 

ลําดับที่ หลักฐาน 
AUN 2.1-1 เอกสารแผ่นพับ Website สือ่สังคมออนไลน์ 
AUN 2.2-1 มคอ.3 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
AUN 2.2-2 มคอ.5 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
AUN 2.2-3 แบบสอบถามนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศลิป

ศาสตร์ 
AUN 3.1.1 เว็บไซต์คณะ 
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AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนือ้หาของหลักสูตร (Programme Structure and 
Content) 
 
Sub Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพ่ือไปสู่ 
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the 
contribution made by each course in achieving the programme's expected 
learning outcomes is clear. 
การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, 
sequenced, and integrated. 
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเน้ือหาที่มีการเรียงลําดับอย่างเหมาะสม และบูรณาการ 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic 
courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 
โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพ้ืนฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่างชัดเจน 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to 
pursue an area of specialisation and incorporate more recent changes and 
developments in the field. 
หลักสูตรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเช่ียวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์น้ัน ๆ  

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and  
up-to-date. 
หลักสูตรมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความทันสมัย 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 4 

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

3 3 
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AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมสี่วนสนับสนุนการบรรลุผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
3.3 The curriculum is logically structured, 

sequenced, integrated and up-to-date (3,4,5,6) 
 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเน้ือหาที่มีการ

เรียงลําดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทนัสมัย 

4 4 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 
ผลการดําเนนิงาน   
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes (1) 
การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

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

แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมสี่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
การจัดทําหลักสูตร ยึดตามระบบของมหาวิทยาลัยต้ังแต่การรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตซึ่ง

เป็นความต้องการของผู้ประกอบการ พัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และนํามาเป็นกรอบในการพัฒนาและ
จัดหารายวิชาต่างๆ ผ่านกรรมการวิชาการและสภามหาวิทยาลัย โดยเลม่หลักสูตรปรบัปรุง 2559 เน้ือหา
ของ มคอ.2 (AUN 3.1-1) มีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาแกน วิชาเอกและ
วิชาเอกเลือก ซึ่งไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ประกอบด้วย 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 2) 
หมวดวิชาเอกบังคับ 35 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก 65 หน่วยกิต 3) หมวดเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวม 136 
หน่วยกิต  

โครงสร้างและเน้ือหาของรายวิชาในหลักสูตรสร้างขึ้นและมีการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเน้ือหาของรายวิชา โครงสร้าง รายวิชาและเน้ือหาของรายวิชามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และ ELO ของหลักสูตร นอกจากน้ีในหมวดวิชาเลือกได้แบ่งออกตามกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเพ่ือให้นิสตเห็น
ภาพของหลักสูตร เห็นตัวตนของตนเองเพ่ือนําไปสู่ความถนัดของนิสิตรายบุคคล รายละเอียดตาม
คําอธิบายรายวิชาใน มคอ.2 (AUN 3.2-1) รายละเอียดดังตารางแสดงโครงสร้างหลักสตูร ใน มคอ.2  โดย
รายละเอียดของรายวิชาตลอดหลักสูตรส่งเสริมการบรรลผุลการเรียนรูท้ี่คาดหวังอย่างชัดเจน เช่น รายวิชา 
โครงงานและรายวิขาปฎิบัติการ รายวิชาเหล่าน้ีมีลักษณะบูรณาการและสามารถให้นิสติแสดงความสามารถ
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทุกด้านของหลักสูตร 2559 เช่น ทักษะทางปัญา นิสติต้องแก้ปัญหา
ระหว่างการทําโครงงานโดยการใช้ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะด้านนํามาแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นได้ 
 การประเมินผลทําได้จาก ตรวจสอบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอน ผลปรากฏว่า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของแต่ละรายวิชามีการระบุการเรียนการสอนให้ได้มาซึ่งผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังอย่างชัดเจนและมีการนํา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในรอบถัดไป และจากผลการสํารวจบัณฑิตปีการศึกษา 2559 เรื่องการจัด
การศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้คะแนนสูงเท่ากับ 4.09 แสดงให้ถุงการ
บรรลุผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรยีนรู้สู่รายวชิา(Curriculum Mapping) 
 

 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

2.ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะ 
การ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
หมวดวิชาแกน               
27310359  แคลคูลัส    ● ●  ● ●     ● ● 
27314659  ฟิสิกส์ทั่วไป    ●         ●  
27315159   เคมีพื้นฐาน    ●         ●  
27315259 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ●  ●  ●     ● ●  ●  
28011159  ชีววิทยาทั่วไป    ●   ●        
28011259  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป    ● ●  ●        
27322159  สถิติเบื้องต้น    ● ●  ● ●     ● ● 
27325159  เคมีอินทรีย์      ●         ●  
27325259  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์   ●  ●  ●     ● ●  ●  
27325359  ชีวเคมทีั่วไป    ●         ●  
27325459  ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป ●  ●  ●     ● ●  ●  
27325859  หลักเคมีวิเคราะห ์    ●         ●  
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 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

2.ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะ 
การ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
27325959  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ    ● ●  ● ● ●    ● ● 
28011359  จุลชีววิทยา    ●         ●  
28011459  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ●  ●  ●     ● ●  ●  
28021159  หลักพันธุศาสตร์    ●         ●  
2.2 วิชาเอกบังคับ 
28011659  ปริทัศนท์างเทคโนโลยีทางการเกษตร     ●   ●        
28012159  สรีรวิทยาของพืช    ●         ●  
28022159  ปฐพีวิทยาเบื้องต้น    ●     ● ●   ●  
28022259  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร    ● ●        ● ● 
28022359  เทคโนโลยีการผลิตพืช    ●     ●      
28022459  หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช    ●     ●      
28032159  หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช    ●     ●      
28032259  โรคและแมลงศัตรูพืชเบื้องต้น   ● ●        ●   
28032359  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว     ●    ●    ●  
28032459  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   ● ● ●  ●     ●   
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 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

2.ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
28032559ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   ● ●        ●  ● 
28042159  การส่งเสริมทางการเกษตร       ●  ●  ●     ● ●  ●  
28039159  การฝึกงานเบื้องต้น   ●            
28049159  การฝึกงานเฉพาะด้าน  ● ●         ●   
28049259  สัมมนา   ●   ●   ●   ●   
28049359  โครงงาน  ●   ● ●  ●    ●  ● 
2.3 วิชาเอกเลือก 
28033159  เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล    ●    ●   ●    
28033259  พืชเศรษฐกิจ   ● ●     ●   ● ●  
28033359  เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน   ● ●   ●     ● ●  
28033459  การจัดการดิน น้ํา และปุ๋ยเพื่อการผลิตพืช   ● ●   ●     ● ●  
28033559  วิทยาการและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์   ● ●        ●   
28033659  จุลชีววิทยาทางการเกษตร   ● ●        ●   
28033759  เทคนิคการปรับปรุงพันธ์พืช   ● ●        ●   
28033859  ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชและ
การสํารวจ 

  ● ●   
 

    ●   

28033959  นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม   ● ●        ●   
28034159  พืชสมุนไพร   ● ●        ●   
28034259  เทคโนโลยีการผลิตผักและไม้ดอกไม้
ประดับ 

  ● ●   
 

    ●  
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 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

2.ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
28034359  เกษตรอินทรีย์  ●  ●   ●     ● ●  
28034459  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ●   ●   ●   ●  ●   
28034559  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช    ●   ●   ●   ●   
28034659  เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน  ●  ●   ●     ● ●  
28034759  เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร     ●    ●   ●   
28036159  โรคพืชเศรษฐกิจ   ●  ●       ●   
28036259  การวินิจฉัยโรคพืช   ● ● ●       ●   
28036359  การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี   ● ●        ●   
28036459 การจัดการโรคพืช   ● ●        ●   
28036559  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์   ● ●        ●   
28036659  เซรุ่มวิทยาด้านโรคพืช   ● ● ●       ●   
28036759 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี   ● ● ●       ●   
28037159  การจัดการธุรกิจการเกษตร   ● ●         ●  
28037259  คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตร   ●  ●    ●   ●   
28037359 กฏหมายเกษตร   ● ● ●    ●   ●   
28037459 การจัดการเกษตรยุคใหม ่   ●  ●    ●   ●   
28037559 เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยําสูง   ● ●     ●   ● ●  
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 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

2.ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
28038159  เทคโนโลยีโปรโตพลาสต์   ● ● ●       ●   
28038259  การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ   ● ●        ●   
28038359  เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล   ● ●        ●   
28038459  พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล   ● ●        ●   
28038559  การทําหนา้ที่ของยีนและการควบคุม   ● ●        ●   
28038659  เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช   ● ●        ●   
28038759 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทาง
อุตสาหกรรมเกษตรด้วยวิธีทางชีวภาพ 

  ● ●        ●   

28038859 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ   ● ●        ●   
วิชาเลือกเสร ี
28041959 เกษตรในชีวิตประจําวัน    ●   ●   ●     
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ผลการเรียนรู้  Learning Outcomes (LO) 

 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๑. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดตีอ่ผูอ้ื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศลิปวัฒนธรรม และธรรมชาต ิ
๓. เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม 

 ด้านความรู ้
๑. มีความรอบรู ้เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน 
๒. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  
๓. มีความรู้และเข้าใจศาสตร์ของเทคโนโลยีการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง นําไปสู่การใชแ้ละแก้ปัญหาได ้

 ด้านทักษะทางปัญญา 
๑. มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒. มีทักษะการคิดแบบองค์รวมเพื่อแก้ปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกับสถานการณ์ 
๓. สามารถแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ โดยนําหลักการตา่งๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
๑. มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สํานึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าตอ่สงัคม และมีความเป็นไทย 
๒. มีภาวะผู้นํา สามารถทํางานเป็นทีมและปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได ้
๓. มีความรับผิดชอบตอ่สังคม และงานที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. สามารถใช้ขอ้มูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 
๒. สามารถใช้ภาษาในการสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date (3,4,5,6) 
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเน้ือหาที่มีการเรียงลําดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย  

 
หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาโดยในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ มกีารประชุม

ร่วมระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ยึดแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน การมีส่วนร่วม การประเมินผลที่ชัดเจน มีการเรียงลาํดับ เช่ือมโยงของเนื้อหารายวิชาและบูรณาการ
ระหว่างรายวิชา ดังแผนการศกึษาต้ังแต่ช้ันปีที่ 1  ถึง 4 เรียงลําดับจากระดับพ้ืนฐานสู่รายวิชาระดับ
ก้าวหน้า และจากทฤษฏีสู่ปฎิบัติ (AUN 3.3-1) และมีการเรียนรู้ระดับพ้ืนฐานสู่ระดับสูง (ภาพที่ 3.1) 

 
ภาพท่ี 3.1 ระดับการเรียนรู้ของรายวิชาต่างๆ ของหลักสตูร  

 

       วิชาแกน                               วิชาเอกบังคับ                    วชิาเอกเลอืก                                    

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทําการวางแผนการสอนร่วมกับอาจารย์ประจําหลักสูตร และนิสิต 
โดยยึดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง 5 ด้าน รายละเอียดปรากฏใน มคอ.3 (AUN 3.3-2) หลักสูตรมีจดั
เรียงลําดับจากความรู้พ้ืนฐานสูความรู้ระดับสูง ซึ่งเป็นความรู้เฉพาะศาสตร์ มีการบูรณาการรายวิชาในวิชา
แกน เอกบังคับ และเอกเลือกเช่น รายวิชาปริทรรศทางการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการ
ผลิตไม้ผล การศึกษาดูงานร่วมกัน ปัญหาพิเศษ นอกจากน้ีมีการเปิดรายวิชา เรื่องปัจจุบันทาง
เทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเน้นเน้ือหาที่ทันสมยั เห็ดถั่งเช่าสีทอง เปิดให้นิสติหลักสูตรอ่ืนเข้าเรียนด้วย การ
ปฏิวัติเขียวสู่เกษตรอัจริยะ และวิชาสัมมนาเพ่ือรองรับศาสตร์ที่ทันสมัยดังตารางที่ 3.8 และดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสตูรทุก 4 ปี 
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ตาราง 3.1 รายวิชาที่เน้นความทันสมัยและทันเหตุการณ์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

28034759 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 

28049259 สัมมนา 

 
ตาราง 3.2 การเเปรียบเทียบหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
Bachelor of Science Program in Agricultural 
Technology 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
Bachelor of Science Program in Agricultural  
Technology 

ชื่อปริญญาภาษาไทย  วิทยาศาตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการเกษตร) 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science 
(Agricultural Technology) 

ชื่อปริญญาภาษาไทย วิทยาศาตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการเกษตร) 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Science 
(Agricultural Technology)  

จํานวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า                   
135  หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกิตหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า                   
136  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1.1) กลุ่มวิชาภาษา                   12 หน่วยกิต 
 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            3 หน่วยกิต
 1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
3  หน่วยกิต
 1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
4  หน่วยกิต 
   1.5) วิชาคอมพิวเตอร์                  3 หน่วยกิต 
   1.6) กลุ่มวิชาเลือก                     5 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                       99  หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน                          44 หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเอก                           55 หน่วยกิต 
  2.2.1)  วิชาเอกบังคับ          37 หน่วยกิต 
  2.2.2)  วิชาเอกเลือก           18 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1)  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  < 12 หน่วยกิต 
1.2)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต 
  บัณฑิตบูรพา                  < 4 หน่วยกิต 
1.3)  กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ 
  สังคมและสิ่งแวดล้อม       < 7 หน่วยกิต 
1.4)  กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค ์
                                   < 4 หน่วยกิต 
1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   < 3 หน่วยกิต    
2) หมวดวิชาเฉพาะ                      100 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน                          35 หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเอก                           65 หน่วยกิต 
  2.2.1)  วิชาเอกบังคับ          41 หน่วยกิต 
  2.2.2)  วิชาเอกเลือก           24 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต       
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โครงสร้างหลักสูตร มีการจัดแบ่งวิชาตามกลุ่มวิชาเพ่ือความครอบคลุม และได้เพ่ิมวิชาต่างๆ เพ่ือ
ความทันสมัย ได้แก่ 
 -วิชาพ้ืนฐานด้านชีววิทยา 
 -วิชาพ้ืนฐานทางการเกษตร 

-วิชาในกลุ่มเทคโนโลยีการผลติพืช 
-วิชาในกลุ่มอารักขาพืช 
-วิชาในกลุ่มการบริหารจัดการเกษตรยุคใหม่ 
-วิชาในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ 
-วิชาโครงงาน วิชาฝึกงาน สัมมนา 
 

รายการหลักฐาน 
ลําดับที่ หลักฐาน 

AUN 3.1-1, AUN 3.2-1, 
AUN 3.3-1 

มคอ.2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

AUN 3.1-2 แบบสอบถามบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์
AUN3.3-2 มคอ.3 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
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AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 
Sub Criterion 4 

1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational 
philosophy of the university. Educational philosophy can be defined as a set of 
related beliefs that influences what and how students should be taught. It defines 
the purpose of education, the roles of teachers and students, and what should be 
taught and by what methods. 
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา คือ  
ชุดของความเช่ือที่มีผลต่อเน้ือหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค์การศึกษา บทบาทผู้สอนและ
ผู้เรียน เน้ือหาการสอน และวิธีการสอน 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by 
the student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep 
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 
คุณภาพการเรียนรู้ หมายถึง ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้ 
องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การรับความรู้จากผู้สอน  

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes 
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds 
of learning, what he or she knows about his or her own learning, and the 
strategies she or he chooses to use. 
การเรียนรู้โดยส่วนใหญ ่คุณภาพการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ผู้เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์ การรับรูศ้ักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้ 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของหลักการเรียนรู้ ที่ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุน และมคีวามร่วมมือกัน 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ผู้สอนพึงกระทําดังน้ี 

a) create a teaching-learning environment that enables individuals to 
participate responsibly in the learning process; and 
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 

b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 
choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 
assessment and modes and duration of study. 
เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการเลือกเน้ือหาวิชา  
แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน  

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to 
learn and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to 
critical inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new 
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ideas and practices, etc.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมคีวาม
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลข้อมูล สมคัรใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มสี่วนได้

ส่วนเสีย 

3 4 

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

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 4 

4.3 Teaching and learning activities enhance  
 life-long learning (6) 
 กิจกรรมการเรยีนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4 4 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 

ผลการดําเนนิงาน   
4.1 ปรัชญาทางการศึกษาได้ถ่ายทอดและสือ่สารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน (The educational 
philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders) 
  ปรัชญาของมหาวิทยาลัยบูรพาคือ สร้างเสริมปัญญา ใฝห่าความรู้ คู่คณุธรรม ชีน้ําสงัคม ซึ่งมี
บทบาทสําคัญในการการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมี
การกําหนดปรัชญาที่สอคคลอ้งกับระดับมหาวิทยาลัยและมีความชัดเจน คือ รอบรู้วิชาการ ชํานาญปฏิบัติ 
ก้าวทันเทคโนโลยีการเกษตร เคียงคู่คุณธรรม นําพาสังคมเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน ส่งผลใหห้ลักสตูร
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการควบคู่ทักษะการปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร เช่น 
วิชาหลักการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช วิชาเทคโนโลยีการผลติพืช เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียว เป็นต้น มีการกระตุ้นให้นิสิตมีความใฝ่รู้พร้อมติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเกษตร 
เช่น รายวิชาเร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร เทคนิคการปรับปรุงพันธ์ุพืช เทคโนโลยีการผลิตพืชใน
โรงเรือน เป็นต้น และนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมความพร้อมและความสามารถในการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ืองในทุกรายวิชา (AUN 4.1-1) 
และถูกถ่ายทอดไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ นิสิตปัจจุบัน ผูใ้ช้บัณฑิต โดยได้แจ้งผ่านการปฐมนิเทศให้แก่
นิสิตแรกเข้า และระหว่างการเรียนในรายวิชาต่างๆ มีการถ่ายทอด มีการประเมินผลผู้เรยีน มุ่งผลิตบัณฑิต
ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร มีการสํารวจผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้แบบสอบถามจากสถาน
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ประกอบการ และการนิเทศนิสิตฝึกงาน นําคําแนะนําของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
และปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เช่น การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดแทรกในการจัดิจกรรมระหว่าง
เรียน (AUN 4.1-2)  
  หลักสูตรดําเนินการเผยแพรภ่าพลักษณ์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างชัดเจนในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น ผ่านทางคู่มือการศึกษานิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 และทาง 
website ของวิทยาเขตจันทบุรี (http://www.chanthaburi.buu.ac.th/ )  และมีการส่งมอบ เล่ม มคอ. 
2 สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสตูรตามโรงเรียน การจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ในงานที่เก่ียวข้องกับการเกษตร เช่น งานมหกรรมมหานครผลไม ้และสื่อสังคมออนไลน์
อย่าง facebook page (AUN 4.1-1) ผ่านการฝึกงานของนิสิต เพ่ือให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสะดวก  อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษมีการแจ้งเก่ียวกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรในช้ันเรียน โดยมีการประเมินผลจากนิสิตในช้ันเรียน 
  การประเมินผลจากการสํารวจแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบไป
ด้วยนิสิต  ผู้ใช้บัณฑิต ผลปรากฎว่า หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการเกษตรสามารถพบได้ง่ายจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งออนไลน์และสิ่งพิมพ์ของคณะและของหลักสูตร เช่น การเข้าถึงจากหน้าเว็บไซต์
ของคณะ และการออกไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ นิสิตฝึกงานสามารถลงแปลงได้ บัณฑิตสามารถ
ลงงานภาคสนามได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตอาสา และนิสติมีความเห็นว่าการจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงคืของหลักสูตร มีคะแนนเท่ากับ 4.05 สูงกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ต้ังไว้
เท่ากับ 3.80  
  ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรเน้นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
มากขึ้น โดยมขี้อมูลต่างๆ ผลงานรวมถึงปรัชญาการศึกษาเพ่ือสร้างจุดเน้นของหลักสตูต่อการพัฒนาสังคม 
 

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีลําดับขั้นตอนที่แสดงถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Tearning and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes) 

หลักสูตรของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร กําหนดผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง จํานวน 5 ด้าน 14 ข้อ  
โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนดังน้ี  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในการดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกรายวิชาจะ
มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้นิสิตมีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น ความตรงต่อเวลา การเคารพใน
กฎระเบียบของสังคม นอกจากน้ียังมีการเปิดสอนเน้ือหาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาปริทัศน์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตของนิสิตต่อไปในอนาคต นิสิตมีความพอใจใน
ในด้านคุณธรรม มีระดับคะแนน เท่ากับ 4.00 สูงกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ต้ังไว้เท่ากับ 3.80 

2. ด้านความรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร สามารถประยุกต์ความรู้
จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติและสามารถแก้ปัญหาได้ ในสาขามีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเอกบังคับ
มีรูปแบบการเรียนการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถเช่ือมโยงความรู้
ภาคทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติ ได้แก่ รายวิชาเทคนิคการปลกูพืชไร้ดิน วิชาเทคนิคการปรบัปรุงพันธ์ุพืช วิชา
เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล วิชาปฐพีเบ้ืองต้น วิชาหลักการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ เป็นต้น โดยแต่ละรายวิชามีการ
บรรยาย การซกัถามในช้ันเรยีน การนําเสนอในช้ันเรียน และมีการแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของแต่ละ
รายวิชา เพ่ือให้นิสิตเกิดทักษะและความรับผิดชอบ รู้จักการช่วยเหลือกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน และ
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ สอดคลอ้งกับอัตลักษณ์ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คือ 
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ปฏิบัติงานดี มีมนุษย์สัมพันธ์ นิสิตมีความพอใจในในด้านความรู้ มีระดับคะแนน เท่ากับ 4.04 สูงกว่าค่า
เป้าหมายของหลักสูตรที่ต้ังไว้เท่ากับ 3.80 

3. ด้านทักษะทางปัญญา นิสิตมีทักษะการคิดแบบองค์รวม สามารถแสวงหาความรู้ได้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตร
และศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้ จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกงาน และสหกิจศึกษา การประชุม
วิชาการต่างๆ เพ่ือให้นิสิตสามารถนําความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้ในการทํางานได้ในอนาคต นิสิตมีความ
พอใจในในด้านทักษธทางปัญญา มีระดับคะแนน เท่ากับ 4.13 สูงกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ต้ังไว้
เท่ากับ 3.80 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นิสิตมีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบ ภาวะผู้นํา สามารถทํางานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้ 
ทางสาขามีการจัดกิจกรรมระหว่างภาคการศึกษา เช่น โครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย โครงการบริการ
วิชาการเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสู่ชุมชน เป็นการฝึกให้นิสิตมีการทํางานเป็น
กลุ่ม มีการทํางานเพ่ือสังคม เป็นการปลูกฝังภาวะผู้นํา และสร้างความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับ
มอบหมาย มีการเชิญบุคคลในท้องถิ่นหรือวิทยากรมาให้ความรู้เก่ียวกับความเป้นไปของชุมชน มีการ
ฝึกงานและสหกิจศึกษา โดยให้นิสิตเลือกสถานประกอบการที่นิสิตมีความสนใจตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทางด้านการเกษตร รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน เกิดความสามัคคี  การทํางานเป็น
กลุ่ม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การปรับตัวเข้ากับสังคม นิสิตมคีวามพอใจในด้าน
ความสัมพันธ์ มีระดับคะแนน เท่ากับ 4.13 สูงกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ต้ังไว้เท่ากับ 3.80 

5. ด้านทักกษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตมีความรู้
และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ในการสือ่สารที่เหมาะสม
กับบุคคลกลุ่มต่างๆ และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทางสาขาเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกหัวข้อสัมมนาและ
ปัญหาพิเศษทีน่่าสนใจ และทําการสืบค้นหรือทําการวิจัยตามความถนัด โดยมีอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญ
ในแต่ละด้านเป็นผู้ให้คําปรึกษาและคําช้ีแนะนํา ซึ่งนิสิตต้องมีการค้นคว้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และมีการนําเสนอในช้ันเรียน นิสิตมีความพอใจในในด้านความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถ
สื่อสารให้กับบุคคลอ่ืน มรีะดับคะแนน เท่ากับ 3.92 สูงกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตรทีต้ั่งไว้เท่ากับ 3.80 

กิจกรรมการเรยีนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง (รายละเอียดดัง 
ตาราง 4-1) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดแนวทางการ 
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังน้ี  

ก่อนเปิดภาคการศึกษา ทุกรายวิชาที่อยู่ในแผนการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรของแต่ละช้ันปี 
ได้นําเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ได้ปรับปรุงจากภาคการศึกษาที่ผ่านมากับทีมบริหาร
หลักสูตรและคณาจารย์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ พิจารณาความสอดคล้องของมคอ 3 ของการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละช้ันปี ทั้งน้ีมีการกําหนดแผนการเรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งจะครอบคลุมทั้งผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง เน้ือหา วิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน วิธีประเมินผล เพ่ือเป็นการสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรยีนครบทุกรายวิชา และมีระบบการกํากับติดตามอย่างต่อเน่ือง  

ในแต่ละรายวิชามีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหส้อดคล้องกับผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังที่
ได้ร่วมกําหนดใน มคอ.2 มคอ.3 รายวิชาต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนประกอบด้วยรายวิชาภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 
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รายวิชาภาคทฤษฎี: ได้จัดการเรียนการสอนแบบกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วม โดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น อธิบาย การสืบค้น สรุปและสะท้อนผลการเรียนรู้เป็นระยะ วิเคราะห์จาก
กรณีศึกษา การทําโครงการวิจัย การสัมมนาและอภิปรายแบบเด่ียวและกลุ่ม  

รายวิชาภาคปฏิบัติ: ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผูเ้รียนได้ฝึกประสบการณ์จาก
ห้องปฏิบัติการ ทั้งการสาธิตและการลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดทักษะและความชํานาญจากประสบการณ์ตรง
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้เรียนรู้การทํางานร่วมกันเป็นทีม เป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นิสิตสามารถแสดงออกถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้เป็นอย่างดี จากการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าว ทําให้นิสิตมีความรอบรู้ทางด้านวิชาการและสามารถนําความรู้สู่ภาคปฏิบัติได้ เมื่อนิสิตได้ไป
ฝึกงานสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ นิสิตเกิดทักษะและมีจิตอาสา ความรับผิดชอบ รู้จักการช่วยเหลือกันในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย ใน
รายวิชาสัมมนา นิสิตมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมและนําเสนอผลงานใน
ช้ันเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้  รายวิชาการฝึกงาน นิสิตสามารถเลือกสถานประกอบการท่ีนิสิต
มีความสนใจตามความถนัดของตนเอง เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทกัษะทางด้านการเกษตร รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อ่ืน เกิดความสามัคคี  การทาํงานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การปรับตัวเข้า
กับสังคม ซึ่งผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จดังผลการประเมินของนิสิตฝึกงาน โดยมีคะแนนมากกว่า 
90%  สูงกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ต้ังไว้เท่ากับ 80% (AUN 4.2-1)   
  ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรเน้นปรับปรุงประเด็นที่ผู้ใช้บัณฑิตให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ด้านภาษา
และภาวะผู้นํา โดยนํามาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นสว่นหน่ึงในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ที่หลักสูตรต้องเร่งพัฒนา 
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ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวขอ้งกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน ผลการประเมิน 
1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
     1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.2 มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
สังคม ศิลปวัฒนธรรมแธรรมชาติ 
     1.3 เคารพในเระเบียบและ
กฎเกณฑ์ของสังคม 
 

1. มีการสอดแทรกความรู้และกิจกรรมที่ปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับเนื้อหาวิชาเรียน 
และนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการ
การศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และมีการเปิดสอนเนื้อหาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาปริทัศน์ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของนิสิตต่อไปในอนาคต 
2. ปลูกฝังให้นิสิตมีวินัย เคารพในระเบียบโดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การเข้าชั้นเรียนอย่าง
สม่ําเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม  
 

1. ประเมินจากการวิเคราะห์จากสถานการณ์ 
การนําเสนอผลสะท้อนความคิด การแสดงออก
ของนิสิตตามแนวทางคณุธรรมและจริยธรรม 
โดยยึดหลักความพอเพียงในการดําเนินชีวิต  
2. ใช้วิธีการประเมินจากพฤติกรรม เช่น การไม่
กระทําการทุจริตในการเรียนและการสอบ
ประเมินผลในแต่ละรายวิชา การตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียนและความรับผิดชอบต่องานที่ 
ได้รับมอบหมาย  
 

1. นิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
ส่วนใหญม่ีการใช้จ่ายอย่างประหยัด 
2. นิสิตไม่มกีารทุจริตในการเรียนและ
การสอบ 
3. ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายและ
ตามเงื่อนไขที่กําหนด 
4. การเข้าชั้นเรียนเกินร้อยละ 80 

2.ด้านความรู้ 
     2.1 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการ
และทฤษฎีพื้นฐาน 
     2.2 สามารถประยุกต์ความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
     2.3 มีความรู้ และเข้าใจศาสตร์ของ
เทคโนโลยีการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง
นําไปสู่การใช้และแก้ปัญหาได้ 

1. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
นิสิตเป็นสําคัญ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
2. มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเอก
บังคับมีรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้
นิสิตสามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีเข้า
กับภาคปฏิบัติ ได้แก่ รายวิชาเทคนิคการ

1. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และการ
ปฏิบัติของนิสิตด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การทํากิจกรรมในชั้นเรียน การนําเสนอผลงาน 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการประเมินผล
จากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน 
2. ประเมินผลจากการเรียนภาคปฏิบัติ การ
แก้ปัญหาจากการเรียนภาคปฏิบัติ และการ
นําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
3. ประเมินผลจากการปฏิบัติจริงในรายวิชา

1. ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดใน มคอ.3
ทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
รวมทั้งการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
2. นิสิตสามารถผ่านการฝึกงานจาก
สถานประกอบการ โดยมีคะแนน
มากกว่า 90% และผลการประเมิน
ของผู้ใช้บัณฑิตเท่ากับ 4.00 ผลการ
ทํางานได้จากการประเมินของสถาน
ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี 
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ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน ผลการประเมิน 
ปลูกพืชไร้ดิน วิชาเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์
พืช 
 
3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยจัด
ให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้นิสิตเกิด
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการเชิญวิทยากรที่
มีความเชี่ยวชาญตรงมาสอนเฉพาะบางหัวข้อ 
และมีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงใน
รายวิชาการฝึกงานเบื้องต้นและการฝึกงานเฉพาะ
ด้าน 
4. การใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้ 
(Project-based learning) เพื่อฝึกให้นิสิตรู้จัก
การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา และการหา
คําตอบจากงานทดลอง 
5. มีการทวนสอบในรายวิชาที่มีการสอนร่วมกัน
ของคณาจารย์หลายคน เพื่อให้การออกข้อสอบมี
ความเที่ยงตรงมากขึ้น เช่น วิชาที่มีการสอน
ร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร 

ฝึกงาน 
4. ประเมินความสามารถในการรวบรวม ข้อมูล 
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ความรู้     
การนําเสนอผลงาน 

3. มีการนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
มาประยุกตใช้ในการเรียนและการทํางาน
ได้   
4. จากผลการทวนสอบ ทําให้การออก
ข้อสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
มากขึ้น และนิสิตสามารถเข้าใจในเนื้อหา
และทําข้อสอบได้มากขึ้น  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1 มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
ประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
     3.2 มีทักษะการคิดแบบองคร์วม 
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสถานการณ ์
     3.3  สามารถแก้ปัญหาด้าน

1. มีการจัดการเรียนการสอนโดยฝึกให้นิสิต
แสวงหาความรู้ โดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ และการนําเสนอในชั้นเรียน 
2. มีกระบวนการฝึกให้นิสิตคิดอย่างเป็นระบบ
และสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการสะท้อนความคิด 
เพื่อประเมนิตนเองทั้งด้านความรู้และการ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีการใช้

1.ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมในการแสวงหา
ความรู้ การคิดวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการ
แก้ปัญหา การนําเสนอในชั้นเรียนในวิชา
โครงงานสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
3. โดยประเมินจากกรณีศึกษา โดยให้นิสิต
แสดงความคิดเห็นในประเด็นการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น  

1. ตามเกณฑ์ที่กําหนดใน มคอ.3 
2. สามารถนําข้อมูลที่วิเคราะห์มารวม
รวบในเล่มรายงาน 
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ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน ผลการประเมิน 
เทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้ โดยนําหลักการต่างๆ มา
อ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 

ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ได้แก่ รายวิชาโครงงานสาขา
เทคโนโลยีการเกษตรและ  
การศึกษาดูงานนอกสถานที่  
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
    4.1 มีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบ สํานึกในความเป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย 
    4.2 มีภาวะผู้นํา สามารถทํางานเป็น
ทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 
    4.3 มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และงานที่ได้รับมอบหมาย 

1. จัดให้มีการทํากิจกรรมจิตอาสาในวิชาเรียน 
เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคม ความรับผดิชอบในการพัฒนาตนเอง   
บทบาทหน้าที่ วิชาชีพ องค์กร และสังคม  
และประเทศชาต 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ 
นิสิตมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
เช่น การอภิปรายกลุ่ม การนําเสนอผลงาน 
หน้าชั้นเรียน 
3. กําหนดให้บางรายวิชา นิสิตต้องทํางานเป็น
กลุ่ม มีหัวหน้าทีมในการทํางาน ตลอดจนการ
นําเสนองาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะ
ผู้นํา และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนิสิตระหว่างการเรียนการสอน การทํา
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
2. ประเมินทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล ในบทบาทการทํางาน 
เป็นทีมตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
 

1. นิสิตมีจิตอาสาในการรับผดิชอบต่อ
สังคม ทั้งในชั้นเรียนและใน
มหาวิทยาลัย 
2. สามารถทํางานเป็นทีมหรือเป็น
กลุ่มได้ จากการทํางานกลุ่มหรือการ
เรียนภาคปฏิบัติในชั้นเรียนมีการ
แบ่งกลุ่มกันทํางานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข 
และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน 
     5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทสในการสืบค้นข้อมูล และการ
นําเสนอข้อมูล 
2. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งด้านการ
ฟัง การพูด การอ่านและการอ่านออกเรียน 
ส่งเสริมให้มีการสืบคน้ข้อมูล 
 

1.ประเมินทักษะในการสืบค้นข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และการ
นําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
2. ประเมินผลจากการใช้การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร จาการทํารายงาน บทความ 
การนําเสนอในชั้นเรียน เป็นต้น 

1. นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลและ
นําเสนอในชั้นเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในวิชาสัมมนา  
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4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Teaching and learnig activities enhance 
life-long learning) 

 หลักสูตรมีกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ฝึกให้นิสิตมีทักษะด้านต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นใน
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ ทักษะการสื่อสารด้านภาษาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
การคิดคํานวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและการนําเสนอ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย และทักษะการปฎิบัติด้านการเกษตร 

การฝึกทักษะจากการลงมือปฏิบัติในห้องทดลองและแปลงปลูกพืชทดลอง โดยทางสาขามีการ
ประชุม วางแผน เสนอขอครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน โดยสาขาได้รับการสนับสนุนเคร่ืองมือใน
ห้องปฏิบัติการ แปลงทดลอง และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เกิด
ความใฝ่รู้และสามารถใช้ความรู้พ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะ และการพัฒนาคุณลักษณะทีส่นับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่จากการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การบูรณาการระหว่าง
ความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่ การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป เพ่ือให้นิสิตสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข เช่น วิชาสัมมนาและปัญหาพิเศษ 
เป็นวิชาที่กําหนดให้นิสิตได้รู้จักการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่นิสิตสนใจ หัวขอ้จากสถาน
ประกอบการ และนําความรู้ที่ได้มาค้นคว้าทดลองในหัวข้อที่เก่ียวกับเทคโนโลยีการเกษตร มีการเรียบเรียง
เป็นเอกสารทางวิชาการ และการนําเสนอในช้ันเรียน ฝึกใหนิ้สิตรู้จักกระบวนการการวางแผน การทดลอง 
การสังเกต การต้ังสมมติฐาน การสรุป การนําองค์ความรู้ไปใช้ การแสวงหาความรู้จากช่องทางต่างๆ อาทิ 
ฐานข้อมูลวิจัยจากกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว นอกจากน้ียังมีการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ ทํา
ให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้เช่ียวชาญและวิทยากร การฝึกงานและ สหกิจศึกษา (AUN 4.1-1, AUN 
4.3-1) ทําให้นิสิตมีความรอบรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจาก
สถานประกอบการณ์ และสามารถนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข นิสิตมีความเห็น
ว่าการจัดการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคะแนนเท่ากับ 3.96 และการจัดการเรียนที่
ส่งเสริมทักษะทางภาษา มีระดับคะแนน เทา่กับ 3.63 ตํ่ากว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ต้ังไว้เท่ากับ 3.80 
โดยในปีการศึกษา 2562 หลกัสูตรได้มีการประชุมและปรบัรูปแบบการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษในวิชา
สัมนา และใหแ้ต่ละรายวิชามีการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 
 จากข้อมูลของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ผลปรากฏว่า บัณฑิตสามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา และมศีึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม นําไปเป็นหลักในการประกอบอาชีพเลี้ยง
ครอบครัวได้อย่างมีความสุข เช่น นายประนุพงษ์ สรวงศิริ นางสาวกฤติยา กลิ่นเจริญ ปัจจุบันประกอบ
อิสระ มีธุรกิจเป็นของตนเองโดยนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาในช้ันเรียน ประสบการณ์จากการฝึกงานและ
วิชาปัญหาพิเศษหาความรู้เพ่ิมเติมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทาํสวนผลไม ้
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ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างรายวิชาและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นป/ีตัวอย่างวิชา 
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  จัดกิจกรรมให้นิสิตได้ฝึกพัฒนา

บุคลิกภาพที่เหมาะสมท้ังการแต่ง
กาย การพูด และการใช้ท่าทางใน
การนําเสนองานหน้าช้ันเรียน 
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
การสอนแบบบรรยาย การฝกึ
ปฏิบัติจากการสาธิตแล้วปฏิบัติตาม 
การศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ การ
อ่านบทความภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย 

ชั้นปีที1่ - 3  
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
ชั้นปีที่ 4 
29049259 สมัมนาทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 
29049359 โครงงานสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การ
ค้นคว้าด้วยตนเอง และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตร 

การบูรณาการความรู้ทางวิชาการ
ด้านต่างๆ ในรายวิชาโครงงาน การ
สืบค้นวารสารหรือความรู้ทาง
วิชาการทั้งในประเทศและต่าง 
ประเทศ การใช้สถิติและโปรแกรม 
เพ่ือการวิจัย การเขียนเอกสาร
งานวิจัย  
 

ชั้นปีที่ 2 
27322159 สถิติเบ้ืองต้น 
28022259 การวางแผนการ
ทดลองทางการเกษตร 
ชั้นปีที่ 3 
28038259 การปรับปรุงพันธ์ุพืช
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชั้นปีที่ 4 
29049259 สมัมนาทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 
29049359 โครงงานสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

ทักษะการทํางาน การคิด
แก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

การลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
และแปลงปลูกพืชทดลอง การ
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจาก
สถานประกอบการ การศึกษาดูงาน 

ชั้นปีที่ 1 
24110159 วิชาปริทัศน์ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร  
29042059 วิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 
ชั้นปีที่ 2 
40240359 หลักการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือพืช 
271251 ปฐพีวิทยาเบ้ืองต้น 
ชั้นปีที่ 3 
28032259 โรคและแมลงศัตรูพืช
เบ้ืองต้น 
28032359 เทคโนโลยีหลังการ
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นป/ีตัวอย่างวิชา 
เก็บเก่ียว 
28032459 เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร 
28033159 เทคโนโลยีการผลติ
ไม้ผล 
28033459 การจัดการดินนํ้าและ
ปุ๋ยเพ่ือการผลิตพืช 
28033559 วิทยาการและ
เทคโนโลยีเมลด็พันธ์ุ 
28033759 เทคนิคการปรับปรุง
พันธ์ุ 
28036259 การวินิจฉัยโรคพืช 
28038259 การปรับปรุงพันธ์ุพืช
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชั้นปีที่ 4 
29049259 สมัมนาทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 
29049359 โครงงานสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 
28049159 การฝึกงานเฉพาะ
ทาง 
 

 
รายการหลักฐาน 

ลําดับที่ หลักฐาน 
AUN 4.1-1 มคอ.2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
AUN 4.2-1 ผลประเมินวิชาฝึกงาน 
AUN 4.3-1 มคอ.3 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
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AUN - QA criterion 5 การประเมินผูเ้รยีน (Student Assessment) 

 

Sub Criterion 5 
1. Assessment covers: 

การประเมินประกอบด้วย  
a. New student admission  

การรับเข้าผู้เรียน  
b. Continuous assessment during the course of study 

การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองระหว่างการศึกษา  
c. Final/exit test before graduation 

การทดสอบก่อนสําเร็จการศึกษา  
2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 

adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 
หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และควรวัด 
ผลสมัฤทธ์ิของผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
formative, and summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมินผลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลวินิจฉัย 
การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ และการประเมินผลเมือ่เสร็จสิ้นการเรียนรู้  

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 
การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และ
เกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มสี่วนเก่ียวข้องทราบ  

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 
การประเมินควรมีมาตรฐาน ชัดเจน และเช่ือมโยงกันทั้งหลักสูตร  

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 
มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพ่ือประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง  
ความน่าเช่ือถือและเป็นธรรม  

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเที่ยงตรง และความน่าเช่ือถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเน่ือง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ขึ้น และได้นําไป
ทดลองใช้  
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8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
5.1 The student assessment is constructively aligned 

to the achievement of the expected learning 
outcomes (1,2) 

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสมัฤทธ์ิของ 
 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

3 4 

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

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ 
ข้อบังคับ สัดสว่นการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผูม้ีสว่นเก่ียวข้องทราบ 

3 4 

5.3 Methods including assessment rubrics and 
marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment (6,7) 
วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้
คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเช่ือถือ 
และเป็นธรรม 

3 4 

5.4 Feedback of student assessment is timely and 
 helps to improve  learning (3) 
 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมคีวามทันเวลา
 และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3 4 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

3 4 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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ผลการดําเนนิงาน   
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 

learning outcomes การประเมินผู้เรียนมคีวามสอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
ผลการดําเนนิงาน 
  A. การประเมินเพื่อรับเข้าศกึษาในหลักสตูร (New student admission) 
 เกณฑ์การประเมินนิสิตแรกเข้าของหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรสอดคล้องกับเกณฑ์การรับนิสิต
ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนดคะแนน
ขั้ น ตํ่ า ใน ก ารรับ เข้ า เรี ยน  (GAT และ  PAT) ที่ พึ งป ระส งค์ ต าม สม รรถน ะขอ ง ผู้ เรี ย น ส าข า
เทคโนโลยีการเกษตรที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการสอดคล้องกับ ELO ของหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ.2559 ตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด เพ่ือประเมินความรู้ ความ
เข้าใจพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2561 มีระบบการคัดเลือกผ่าน 5 โครงการ จากผลการ
คัดเลือกผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีจํานวนผู้ที่เข้าศึกษา 9 คน ดังน้ี 

1. รับตรง 12 จังหวัด จํานวน 3 คน 
2. รับตรงทั่วประเทศ จํานวน 2 คน 
3. รับตรงทั่วประเทศ  รอบ 2 จํานวน 2 คน 
4. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม จาํนวน 1 คน 
5. โครงการโรงเรียนพระราชทานฯ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน 1 คน 
เน่ืองจากผู้ที่เข้าศึกษามีจํานวนน้อยกว่าเกณฑ์ที่สาขากําหนดไว้ จึงมีการปรับหลักเกณฑ์การรับ

สมัคร โดยเพ่ิมคุณสมบัติการรับเข้า โดยรับผู้ที่เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนศิลป์-คํานวณ 
และมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ิมมากขึ้น 
 

B การประเมินผลนสิิตขณะศึกษาในหลักสูตร (Continuous assessment during the 
course of study) 
  หลักสูตรได้กําหนดผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามกําหนดใน มคอ. 2 และได้จัดการ 
ประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ โดยหลักสูตรกําหนดให้ทุกรายวิชาต้องมีการวัด 
และประเมินผลระหว่างเรียนตลอดหลักสูตรทุกภาคการศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ เพ่ือให้ทราบ 
ถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนและคุณภาพการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ 
การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทํารายงาน และการนําเสนอผลงาน นอกจากน้ี 
คณาจารย์ประจําวิชาต้องกําหนดรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของ
รายวิชา และวัตถุประสงค์ของรายวิชา การดําเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต แผนการสอน การ
ประเมินผลการเรียนการสอน และการปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา โดยหัวข้อการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนิสิตจะต้องอธิบายถึงวิธีการสอน การวัดและการประเมินผลตามผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังที่
กําหนดไว้ของแต่ละรายวิชา [AUN-5.1-1]  
  ในทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสูตรมีการ
ติดตามความก้าวหน้าของนิสิตโดยการสอบวัดความรอบรู้ด้านภาษาอังกฤษและด้าน IT เพ่ือนําผลการ
ประเมินที่ได้มาปรับปรุงในการเรียนการสอน  
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  ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ ได้มีการทบทวนความรู้
ของนิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวสําหรับวิชาพ้ืนฐานดังต่อไปน้ี วิชาชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา
และโรคพืช จากการทวนสอบพบว่านิสิตมีความรู้อยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 2.5  
 
   C. การประเมินผลก่อนสําเรจ็การศึกษา (Final/exit test before graduation) 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรมีข้อกําหนดให้นิสิตต้องสอบวัดความรู้ทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน
เรียนในวิชาเอกเลือกและวิชาเอกบังคับตามข้อบังคับของหลักสูตร (Exit-exam) โดยผลการสอบจะ
พิจารณาจากคะแนนสอบที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์จึงจะผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คณาจารย์ใน
สาขาวิชามีการพิจารณาร่วมกันในการคัดเลือกข้อสอบจากทุกรายในกลุ่มวิชาเอกมาเป็นข้อสอบวัดความรู้
ตลอดหลักสูตร (Exit-exam) โดยข้อสอบต้องสอดคล้องกับเน้ือหารายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียน เพ่ือจะ
นําผลการประเมินไปใช้ในการปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ต่อไป และการสอบวิชาโครงงาน
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร และวิชาสัมมนา โดยการสอบจะพิจารณาในเรื่องการวางแผนการทดลอง 
วิธีการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอและการเขียนเอกสารทางวิชาการ โดยผลการสอบนิสิตที่จะ
สอบผ่านวิชาโครงงานสาขาเทคโนโลยีการเกษตร และสัมมนาจะมีการประเมินและรายงานเป็นเกรด 8 
ลําดับขั้น ได้แก่ A, B+, B, C+, C, D, D+และ F เช่นเดียวกัน  
 ในปีการศึกษา 2561 มีการทวนสอบ ประชุมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่มีการสอนร่วมกัน เพ่ือ
ตรวจสอบเน้ือหาการจัดการเรียนการสอน โครงการ กิจกรรมต่างๆ แนวทาง และเกณฑ์การประเมินผล 
นิสิตมีความเห็นว่าวิธีการประเมินผลสอดล้องกับวัตถุประสงค์มีระดับคะแนน เท่ากับ 4 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ของหลักสูตรที่ต้ังไว้เท่ากับ 3.80 
 
ผลการประเมินการทดสอบความรู้ตลอดหลักสูตร (Exit exam) 
 จากการประเมินผู้เรียนด้วยการทดสอบความรู้ตลอดหลักสูตร (Exit exam) โดยการสอบในกลุ่ม
วิชาเอก ได้คะแนนเฉลี่ย 51.04% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของหลักสูตรที่ต้ังไว้เท่ากับ 40% และผลการประเมินผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสะท้อนออกมาดังผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งได้คะแนนภาพรวมเท่ากับ  4.25
สูงกว่าค่าเป้าหมายของหลักสตูรที่ต้ังไว้เท่ากับ 3.80 แสดงให้เห็นถึงผลสมัฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หลกัสูตรได้กําหนดผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามท่ีกําหนด
ใน มคอ. 2 และ มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา ซึ่งการประเมินผู้เรียนให้มีการประเมินตามผลการเรียนรู้ โดย
กําหนดให้ทุกรายวิชาต้องมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาของนักศึกษาตามผล
การเรียนรู้ที่กําหนดไว้  
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ตารางที่ 5.1 ความสอดคล้องของวิธีการประเมินผู้เรียนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง ขั้นตอนเร่ิมต้น วิธีการประเมินระหว่างการ
เรียนการสอน 

วิธีการประเมินหลงัผา่น
การเรียน 

1.ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
      
 

- กําหนดข้อตกลงใน
ช้ันเรียน เช่น การตรง
ต่อเวลา / การแต่ง
กายให้เรียบร้อย
ถูกต้อง ไม่ทุจริตใน
การสอบ 

- ในทุกรายวิชาจะมีการ
ประเมินคะแนนการเข้าช้ัน
เรียน ซึ่งพิจารณาจากความ
ตรงต่อเวลา ความต้ังใจเรียน
ในวิชาน้ันๆ 
  

- การตรวจสอบและสังเกต
พฤติกรรมนิสิตในการสอบ 

2.ด้านความรู้ - กําหนดเงื่อนไขใน
การให้คะแนนของแต่
ละรายวิชา 

- มีการประเมนิผู้เรียน
ภาคทฤษฎีจากการสอบกลาง
ภาคเรียน ปลายภาคเรียน 
และการทดสอบย่อย 

- การประเมินผู้เรียนจากการ
ทํากิจกรรมในช้ันเรียน การ
ดูแลแปลงปลูกพืช 

 

- การฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และสหกิจ
ศึกษา 

- การทําโครงงานสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา - มีการจําลอง
สถานการณ์และให้
นิสิตช่วยกันคิด
วิเคราะห์ เพ่ือ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

- มีการทํา project base ใน
วิชาเรียน เพ่ือคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยการ
สืบค้นข้อมูล การเชิญวิทยากร
มาให้ความรู้ และการลงมือ
ปฏิบัติ เช่น รายวิชา การ
จัดการดินนํ้าและปุ๋ยเพ่ือ
การเกษตร มีการแก้ปัญหาดิน
เปร้ียวในพ้ืนที่แปลงสาขา
เทคโนโลยี การเกษตร โดยใช้
วิธีการที่แตกต่างกัน และมี
การปลูกพืขทดสอบ 

- มีการประเมินจากการ
ค้นคว้าทํารายงาน เช่น 
วิชาโครงงานสาขา
เทคโนโลยี การเกษตร ซึ่ง
นิสิตทําการสืบค้นหรือทํา
การวิจัยตามความถนัด 
โดยมีอาจารย์ที่มีความ
เช่ียวชาญในแต่ละด้าน
เป็นผู้ให้คําปรกึษาและคํา
ช้ีแนะนํา ซึ่งนิสิตต้องมี
การค้นคว้าทั้งภาษาไทย
และภาษา อังกฤษ และมี
การนําเสนอในช้ันเรียน 
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ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง ขั้นตอนเร่ิมต้น วิธีการประเมินระหว่างการ
เรียนการสอน 

วิธีการประเมินหลงัผา่น
การเรียน 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- มีการสังเกตความ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายท้ังในวิชา
เรียนและในแปลง
ปลูกพืช 

- มีการประเมนิจากงานที่
ได้รับมอบหมาย การทํางาน
เป็นกลุ่ม การเข้าร่วม
กิจกรรมทีท่างสาขาหรือคณะ
จัดขึ้น เช่น โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมข้าวไทย  
โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
เช่น โครงการสร้างฝายชะลอ
นํ้า โครงการชาวเล ชาวไร่ 
ชาวสวน ซึ่งเป็นการทํา
กิจกรรมร่วมกันของนิสิตสาม
คณะ เพ่ือเป็นการฝึกการ
ทํางานเป็นทีม มีการปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์และ
องค์กรที่มีความแตกต่างกัน
ได้ 

- มีการจัดโครงการบริการ
วิชาการของสาขา เช่น 
โครงการสอนน้องปลูกผัก 
เป็นการทํากิจกรรม
ร่วมกับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาท่ีโรงเรียนวัด
ท่าแคลง โดยการนํา
ความรู้ทางด้านเทคนิคการ
ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินมา
ถ่ายทอดให้รุ่นน้อง 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเมินจากการใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรม
พ้ืนฐานได้ 

- การทํารายงานใน
วิชาเรียน 

- มีการประเมนิจากการ
สืบค้นข้อมูลและการนําเสนอ
ในช้ันเรียนในแต่ละรายวิชา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 

- มีการประเมินจากวิชา
สัมมนา ซึ่งนิสติต้องมีการ
ค้นคว้าทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และมีการ
นําเสนอในช้ันเรียน 
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5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students (4,5) การ
ประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สดัส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความ
ชัดเจนและแจง้ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ 
 การประเมินผู้เรียนในแต่ละรายวิชา คํานึงถึงผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังเป็นหลัก ในแต่ละรายวิชามี
เกณฑ์การประเมินทั้งแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณนิ์สิต อาจารย์ผู้สอนจะมีการ
กําหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนใน มคอ. 3 ของทุกรายวิชา ซึ่งประกอบไปด้วย ช่วงเวลาในการประเมินผล  
วิธีการประเมินผล  เกณฑ์การประเมิน และสัดส่วนการประเมินผล เกณฑ์ และเกรดทีม่ีความชัดเจนในแต่
ละรายวิชา ซึ่งจะมีการช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบในช้ันเรียนในสปัดาห์แรกของการเรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถ
วางแผนการเรียนในแต่ละรายวิชาได้อย่างเหมาะสม ส่วนเกรดของแต่ละรายวิชาจะถูกแสดงไว้ใน มคอ. 5 
และส่งไปยังฝ่ายวิชาการเพ่ือแจ้งผลการศึกษากับผู้เรียน ในรายวิชาที่มีการสอนร่วมกันของอาจารย์หลาย
คน จะมีการประชุมปรึกษาพิจารณาคะแนนอย่างเป็นระบบ ก่อนการส่งคะแนนอย่างเป็นทางการ  
โดยเกณฑ์การประเมินจะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๗ ระบบการให้คะแนน               
  ๑๗.๑ ระบบการให้คะแนนเป็นแบบมีค่าระดับขั้น      ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาให้
กระทําเป็นแบบมีค่าระดับขั้น ซึ่งมี ความหมายและมีค่าระดับขั้นดังน้ี  

  A   ดีเย่ียม     ๔.๐  
  B+   ดีมาก     ๓.๕  
  B   ดี    ๓.๐  
  C+  ค่อนข้างดี    ๒.๕  
  C   พอใช้     ๒.๐  
  D+   อ่อน     ๑.๕  
  D   อ่อนมาก    ๑.๐  
  F   ตก       ๐  

  ๑๗.๒ ระบบการให้คะแนนเป็นแบบไม่มีค่าระดับขั้น          ระบบการให้คะแนนของแต่ละ
รายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ไม่มีค่าระดับขั้น แต่มีความหมาย ดังน้ี           

  S    ผลการศกึษาผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory)  
 U    ผลการศกึษาไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory)  
 I    การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
 W    งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)  
 au    การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (audit)  

 ๑๗.๓ การให้ F ให้กระทําได้ในกรณีต่อไปน้ีด้วย          
  ๑๗.๓.๑ นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี          
  ๑๗.๓.๒ นิสิตใช้เวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๖.๑          
  ๑๗.๓.๓ นิสิตทุจริตในการสอบ ๑๗.๔ การให้ S หรือ U ในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร แต่ละสาขาวิชา  
 ๑๗.๕ การให้ I ในรายวิชาใดจะกระทําได้ในกรณีต่อไปน้ี          
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  ๑๗.๕.๑ นิสิตใช้เวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๖.๑ แต่ไม่ได้สอบ เพราะ ป่วยหรือเหตุ
สุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดี          
  ๑๗.๕.๒ อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาและคณบดี เห็นสมควรให้
รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชาน้ัน ยังไม่สมบูรณ์ โดยมิใช่
เป็นความผิดของนิสิต                       
  ๑๗.๕.๓ นิสิตที่ได้รับการให้คะแนนระดับขั้น I จะต้องดําเนินการขอ ประเมินผลเพ่ือแก้
ระดับขั้น I ให้เสร็จสิ้น เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการเรียนได้ภายในภาค เรียนถัดไปที่นิสิตมีสิทธิ
ลงทะเบียนเรียน หากพ้นกําหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนระดับขั้น I เป็น F โดยอัตโนมัติ  
 ๑๗.๖ การให้ W ในรายวิชาใด จะกระทําได้ในกรณีต่อไปน้ี          
  ๑๗.๖.๑ นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนในรายวิชาน้ันตามข้อ ๑๔.๓          
  ๑๗.๖.๒ นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๑.๒  
  ๑๗.๖.๓ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนน้ัน  
  ๑๗.๖.๔ นิสิตที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เปลี่ยนจากระดับขั้น I ที่นิสิตได้รับ ตามข้อ 
๑๗.๕.๑ และครบกําหนดเวลาของการเปลี่ยนระดับขั้น I แล้วแต่การป่วยหรือเหตุสุดวิสัยยัง ไม่สิ้นสดุ โดย
ได้รับอนุมัติจากคณบดี 
 ๑๗.๗ การนับจํานวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการคํานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยให้นับจากรายวิชาที่มี
ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาใด ๆ ให้นําค่าระดับขั้น
ที่ได้ ไปใช้ในการคํานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยแทนรายวิชาที่เรียนซํ้า  
 ๑๗.๘ การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมของนิสติเพ่ือให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะ หน่วยกิตของ
รายวิชาที่สอบได้เท่าน้ัน  
 ๑๗.๙ ค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะรายภาคเรียน ให้คํานวณจากผลการเรียนของนิสิต ในภาคเรียนน้ัน 
โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็น ตัวต้ัง หารด้วยจํานวน
หน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าระดับขั้นของภาคเรียนน้ัน  
 ๑๗.๑๐ ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาค
เรียนสุดท้ายที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละ
รายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามข้อ ๑๗.๗ เป็นตัวต้ัง หารด้วยจํานวนหน่วย กิตรวมของรายวิชาที่มีค่าระดับขั้น 
 ๑๗.๑๑ เมื่อมกีารประเมินผลเพ่ือแก้ระดับขั้น I แล้ว ให้นํามาประมวลผลใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
การประเมินผล 
 1. การประเมนิผลจากคะแนนสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน การสอบย่อย ในแต่ละรายวิชา 
 2. การประเมนิผลได้จากตรวจผลงานของนิสิต ผลปรากฏว่า นิสิตทํางานส่งได้ทันตามเวลาและมี
วางแผนทํางานให้เป็นไปตามกําหนดการได้อย่างดีในแต่ละรายวิชา ส่วนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติในแปลง
ปลูกพืช นิสิตสามารถปฏิบัติดูแลต้ังแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเก่ียวได้  
 3. การประเมนิโดยใช้ระบบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ซึ่งนิสิตต้องประเมิน
พฤติกรรมการเรียนของตนเอง ความคิดเห็นต่อรายวิชา การประเมินการสอนของอาจารย์ในห้องเรียน และ
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ หน่ึงในหัวขอ้เป็นการสอบถามเก่ียวกับการเข้าถึงข้อมูล วิธีการ ข้อบังคับ
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด ผลปรากฏว่า นิสิตส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และ
ทราบอย่างชัดเจนก่อนในแต่ละช่วงเวลาการประเมิน และคะแนนการประเมินอยู่เกณฑ์ดี นิสิตส่วนใหญ่
เห็นว่า การวัดและการประเมินผลเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่กําหนด มีระดับคะแนน 4.15  
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5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment (6,7) 
วิธีการต่างๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความ
น่าเช่ือถือและเป็นธรรม 
 ในกระบวนการประเมินผลการเรียน ในส่วนของเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน 

อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านมีการกําหนดรายละเอียดไว้ใน มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา และมีการช้ีแจงให้กับ
ผู้เรียนได้ทราบก่อนเร่ิมการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเขา้ใจตรงกัน ส่วนกระบวนการหรือวิธีการที่ประกัน
ว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง ในแต่ละรายวิชามีการออกข้อสอบตรงกับวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของแต่ละรายวิชา ส่วนความน่าเช่ือถือและเป็นธรรม ผู้เรียนสามารถขอตรวจสอบคะแนนกับ
ผู้สอนตลอดทัง้ภาคการศึกษาที่เปิดสอนในรายวิชาน้ัน ถ้าหากนิสิตได้คะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์มาก สามารถ
ตัดสินใจงดเรียน (drop) ในวิชาน้ันได้ เพ่ือป้องกันนิสิตสอบไม่ผ่านในรายวิชาน้ัน จากการประเมินผลด้วย
วิธีดังกล่าวทําให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและสามารถปรบัตัวได้  

นอกจากน้ีมีการกําหนดคุณภาพของข้อสอบให้มีมาตรฐาน เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษและเคมี มีการ
ประชุมโดยคณาจารย์ในกลุ่มสาขาเพ่ือจัดทําข้อสอบ ส่วนวิชาในสาขาที่มีผู้สอนหลายคน เช่น รายวิชา
ปริทัศน์ทางเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการออกข้อสอบร่วมกันตามหัวข้อและสัดส่วนของผู้สอน มีการ
ทบทวนเกณฑ์การประเมินภายในกลุ่มของอาจารย์ผู้สอนก่อนและหลังการประเมินผลการเรียนของนิสิต 
โดยผลการประเมินของนิสิตต่อการวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรมเท่ากับ 4.00 สูงกว่าค่า
เป้าหมายของหลักสูตรที่ต้ังไว้เท่ากับ 3.80 
 
5.4 Feedback of student assessment is timely and  helps to improve learning (3) การใหผ้ล
ป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ในการประเมินผู้เรียนตามแนวทางของผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ได้ช้ีแจงให้กับผู้เรียนน้ัน  ผูส้อนจะมี
การแจ้งผลคะแนนบางส่วนให้กับผู้เรียนทราบในระหว่างที่มีการเรียนการสอน โดยจะแจ้งให้ทราบหลังจาก
ที่มีการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ผู้เรยีนได้ทราบผลป้อนกลับ เมื่อผู้เรียนได้ทราบผลคะแนนของตนเอง
แล้ว จะสามารถวางแผนและปรับปรุงการเรียนในระยะเวลาของการเรียนที่เหลืออยู่ก่อนสอบปลายภาค
เรียนได้ หรือแม้กระทั่งผู้สอนเอง อาจจะมีแนวทางในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ิมเติมได้ เช่น 
การเพ่ิมแบบฝกึหัดในช้ันเรียน การทบทวนบทเรียน  และการค้นคว้าทํารายงานได้ ทําให้ผู้เรียนมผีลการ
เรียนดีขึ้นและมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาน้ันดีขึ้น นอกจากน้ีในแต่ละภาคการศึกษามีการประชุมของ
คณะหรือสาขาเก่ียวกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

การให้ผลป้อนกลับสามารถทาํได้หลายวิธี เช่น  
- แบบฝึกหัด มีการป้อนกลับโดยการตรวจงานกลับคืนรายบุคคล หรือหากมีนิสิตจํานวนมาก

อาจอยู่ในลักษณะการทําเฉลยแบบฝึกหัด เพ่ือให้นิสิตได้สามารถประเมินตนเองได้  
- การประเมินผลการสอบกลางภาค มีการแจง้คะแนนสอบกลางภาค เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสได้

พัฒนาการเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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- งานที่ได้รับมอบหมาย เช่น หวัข้อรายงาน การนําเสนอรายงาน ฯลฯ อาจารย์ผู้สอนจะแนะนํา 
ให้คําปรึกษา แนะนําการค้นคว้าหาข้อมูล  รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะปรับปรุงภาย
หลังจากการนําเสนอทันท ี

- มีการแจ้งผลการสอบหรือการตรวจงานของนิสิตผ่านช่องทางอ่ืน เช่น LMS และ Social 
เน็ตเวิร์คของผู้สอน 

  ทั้งน้ีทุกรายวิชาต้องมีการให้ผลป้อนกลับก่อนกําหนดวันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา และมี
การประกาศเกรดภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
การประเมินผล 
  การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (http://assess.buu. 
ac.th/) ซึ่งนิสติจะต้องประเมินพฤติกรรมการเรียนของตนเอง ความคิดเห็นต่อรายวิชา การประเมินการ 
สอนของอาจารย์ในห้องเรียนซึ่งในปีการศึกษา 2560 ผลประเมินการสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุก
ท่านมีคะแนนเฉล่ียมากกว่า 4.0 และความคิดเห็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ หน่ึงในหัวข้อเป็นการสอบถาม
เก่ียวกับผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมคีวามทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลปรากฏ
ว่า นิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียน และมองว่าทันเวลาและช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้  
 
5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) 
 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 
 กระบวนการร้องทุกข์ของนิสิต มีช่องทางการเข้าถึงการร้องเรียนหรือการอุธรณ์ของนิสิตหลาย

ช่องทางได้แก่ 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอน  
2. ประธานหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา  
3. สายตรงคณบดี 
4. ผ่านหน้าเว็ปไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 
5. ผ่านงานกิจการนิสิต 
6. ผ่านการประชุมนิสิตร่วมกับคณบดี 
เมื่อหลักสูตรได้รับเรื่องร้องเรียนจากนิสิต หลักสูตรจะประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือหารือแนวทางการ 

แก้ไขเบ้ืองต้น ถ้าเป็นเรื่องเก่ียวกับวินัยหรือความประพฤติร้ายแรง หลักสตูรจะส่งเรื่องให้กับคณะฯ เป็น
ผู้ดําเนินการต้ังกรรมการเพ่ือสอบสวนหาข้อเท็จจริงและรายงานผลต่อคณบดีต่อไป  

 หากนิสิตมีข้อข้องใจในเรื่องคะแนน นิสิตสามารถขอดูคะแนนจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงและหาก
นิสิตมีปัญหาเรือ่งการเรียนในภารพรวม นิสิตขอรับคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกกษาทางวิชาการซึ่งมีการ
ติดตามต้ังแต่ช้ันปีที่ 1-4 นอกจากน้ีคณะร่วมกับหลักสูตรจัดกิจกรรมคณบดีพบนิสิตทุกปีการศึกษา เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและอุปสรรคในการชีวิตในมาวิทยาลัย และดําเนินการแก้ไขเช่น ปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอใน
แปลงปฏิบัติงาน จึงได้ติดต้ังเสาหลอดไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมเติม 
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ตารางที่ 5.2 ร้อยละการรับรู้ช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

ช่องทางการรอ้งทุกข์ ร้อยละการรับรู้ 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 34.14 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ประธานหลักสูตร สาขาวิชา 17.07 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 14.64 
ช่องทางการร้องทุกช์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผ่านหัวข้อ
สายตรงคณบดี 14.64 
ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านทางงานกิจการนิสิต 9.76 
ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านการประชุมนิสิตร่วมกับคณบดี 9.76 
 
การประเมินผล 
 ประเมินจากการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่กําหนดเอาไว้ให้ และการทําแบบสอบถามความ 
คิดเห็นการตอบรับของหลักสตูรจากการร้องเรียน ผลปรากฏว่า นิสิตมีการร้องเรียนโดยการแจ้งเรื่องที่มี
ปัญหาผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง มีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจปานกลาง  
รายการหลักฐาน 

ลําดับที่ หลักฐาน 
AUN 5.1-1 
AUN 5.1-2 

มคอ.2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ระบบประเมินการเรียน การสอน 

AUN 5.5-1 ระบบการประเมินจากการร้องเรียน 
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AUN - QA criterion 6 คณุภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

 

Sub Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement 
plans) are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff 
fulfil the needs for education, research and service. 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความต้องการจําเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิกจา้ง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากร
สายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent 
academic staff will be able to: 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย  

� design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนทีเ่ช่ือมโยงกับการเรียนรู้ 
ในหลักสูตร 

� apply a range of teaching and learning methods and select most 
appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 
การใช้วิธีการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม 
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

� develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

� monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 
courses they deliver; 
การกํากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน  

� reflect upon their own teaching practices; and 
การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 

� conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การทําวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานของ
ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 
understood. 
มีการกําหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่
เข้าใจตรงกัน  

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, 
and aptitude. 
มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ ์และ
ความสามารถ 

7. All academic staff members are accountable to the university and its 
stakeholders, taking into account their academic freedom and professional ethics. 
บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย โดยคํานึงถึง
เสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 

8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, 
and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการน้ัน  

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
  เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
มีการสร้าง กํากับ และการเทยีบเคียงเพ่ือการพัฒนาเก่ียวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรม
ด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service (1) 

  มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง 
การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็ม 

 ความจําเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
 การบริการวิชาการ 

3 4 

6.2 Staff-to-studentratio and workload are 
measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service (2) 

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 4 

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

 กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ สําหรับตําแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร ่

 ให้ทราบโดยทัว่กัน  

3 4 

6.4  Competences of academic staff are identified 
 and evaluated (3) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร 
 สายวิชาการ 

4 4 

6.5  Training and developmental needs of academic 
 staff are identified and activities are 
 implemented to fulfil them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตาม 
 ความต้องการน้ัน  

4 4 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
6.6  Performance management including rewards 
 and recognition is implemented to motivate 
 and support education, research and service (9) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

3 4 

6.7  The types and quantity of research activities by 
 academic staff are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (10) 
 มีการสร้าง กํากับ และการเทยีบเคียงเพ่ือการพัฒนา
 เก่ียวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย
 ของบุคลากรสายวิชาการ 

4 3 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 4 4 
 
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จํานวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์      
2. รองศาสตราจารย์      
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 1 1.09 1 
4. อาจารย์ 2 2 4 5.52 4 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ      
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

     

รวม 2 3 5 6.61 5 
 

หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  
2. อาจารย์ผู้มคีวามรู้ความสามารถพิเศษ  และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้นําไปนับรวม 

ในประเภทที่ 1 – 4  
  3. การคํานวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการคํานวณตามคู่มือ AUN QA Version3 หน้า 
30 วิธีที่ 1 โดยกําหนด 1 FTE เท่ากับการทํางาน 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา จํานวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จํานวนอาจารย์
ลาออก/
เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จํานวนอาจารย์
เข้าใหม่
ระหว่างปี
การศึกษา 

จํานวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2558 6 - - 6  
2559 6 - - 5 ลาศึกษาต่อ 
2560 5 - - 5  
2561 5 - - 5  

 

ตารางข้อมูลสดัส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย สัดส่วนนสิิตต่ออาจารย์ 
2559 47.06 1.75 26.89 : 1 
2560 69.67 1.67 41.72:1 
2561 50.11 1.32 37.96:1 

ข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 6 คน สาขา

เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2561 มีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ตามรายละเอียดดังตาราง ในปี พ.ศ. 2561 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารโดยอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 5 เรื่อง 
 
ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจําหลกัสูตร ปี 2561-62 
 
ลําดับที่ อาจารย์/ 

ผู้ทําผลงาน
ร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

ฐานข้อมูล วัน/เดือน/
ปี  

ที่เผยแพร ่
1 ดร. ยศพล 

ผลาผล 
Siriphanich, J., Y. Palapol, P. Labboriboon, P. Songpram, P. 
Taesakul, O. Pluemjit, P. Roonpraphan, J. Khunprom and T. 
Nattapoonwat. 2018. Factors affecting quality of Lansium 
domesticum to be exported from Thailand to China. Acta 
horticulturae. 1201(1), 153-160. 

Scopus 2018 

2 ดร. ปัทมา ศรี
น้ําเงิน 

Pattama Srinamngoen, Sontichai Chanprame, Nongluk Teinseree 
and Ismail Dweikat. 2019. Colinearity of putative flowering gene in 
both sugarcane and sorghum. Euphytica, 215(65): 1-11.  

Q1 2019 

3 ผศ. ดร. มณี
รัตน์ คูหา
พิทักษ์ธรรม 

มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม และ รัชนี ฮงประยูร. 2561. การใช้เทคนิค duplex 
RT-PCR สําหรับตรวจสอบเฃ้ือ Piper yellow mottle virus และ Cucumber 
mosaic virus ที่ก่อโรคในพริกไทย. วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร, 49(3): 
207-216. 

TCI Q1 2561 



70 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 

4 ดร. สุมิตร คุณ
เจตน์ 

สุมิตร คุณเจตน์, ปัทมา ศรีน้ําเงิน, เจษฎา ภัทราเลอพงษ์, เบญจมาศ ไพบูลย์
กิจกุล และ สนธิชัย จันทรเปรม. 2561. การวัดการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของหญ้าทะเล Enhalus Linn. ด้วยรังสีอินฟาเรดในระบบ
ปิด. แก่นเกษตร 46(6): 1203-1212. 

TCI Q1 2561 

5 ดร. 
สุพรรณิการ์ 
สมใจเพ็ง 

สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง และ ปัณฑิตา ทาเอ้ือ. 2562. เชื้อราเอนโดไฟท์จากพ้ืนที่
ชายฝ่ัง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี: กิจกรรมการควบคุมการเจริญของเช้ือราที่สร้าง
สารไมโคทอกซิน, แก่นเกษตร 47 (พิเศษ1), 1581-1588. 

TCI Q1 2562 

ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557  2  1 3 
2558 1 7 3 3 14 
2559 - 7 - 2 9 
2560 5 2 2 1 10 
2561 - 3 - 2 5 

 

ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

ลําดับ ชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง
วิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์
การได้รางวัลหรือ

การยอมรับ 
1 ดร. ยศพล ผลาพล ฝึกอบรม  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN-QA Assesor training 1 - 3 

ส.ค. 2561 
งานประกันคุณภาพ 

  การสร้าง E-course และ E-learning มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี วันท่ี 23 มิถุนายน 2562 

พัฒนาตนเองในการ
จัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียในศตวรรษท่ี 
21 

  การปรับตัวของภาคอุดมศึกษา และ block chain มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี วันท่ี 23 มิถุนายน 2562 

เพ่ือพัฒนาสายงาน 

  ประชุม/สัมนาวิชาการ  
  ประชุมคณะทํางานเพื่อเพ่ิมศักยภาพการทํางานของเจ้าหน้าท่ีเกษตร 

11/13/2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร ระยอง 

เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และ
เครือข่ายทาง
วิชาการ, พัฒนา
ตนเอง 

  ประชุมสัมมนาโครงการทุเรียน 15-16 พ.ย. 2561 โรงแรมมณีจันท์ จ.
จันทบุรี  

เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และ
เครือข่ายทาง
วิชาการ, พัฒนา
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ตนเอง 
2 ดร. ปัทมา ศรีน้ําเงิน ประชุม/สัมนาวิชาการ  
  ประชุมเพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง)รายงานแห่งชาติ

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 12/7/2561โรงแรมเซนจูร่ีพาร์ค 
เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และ
เครือข่ายทาง
วิชาการ 

  สัมมนาเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยี Genome Editing 13 - 14 ก.ย. 
2561 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ 

พัฒนาตนเอง และ
บูรณาการในการ
เรียนการสอน การ
วิจัย 

  ฝึกอบรม  
  อบรมเชิปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ืองานวิจัยด้าน

การเกษตรด้วย R 19-21 ธ.ค. 2561 ม.เกษตร กําแพงแสน 
พัฒนาตนเอง และ
บูรณาการในการ
เรียนการสอน การ
วิจัย 

  อบรมการบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 5 17 - 19 เม.ย. 2562 
โรงแรมปทุมวัน ปร้ินเซส 

พัฒนาตนเอง และ
บูรณาการในการ
วิจัย 

  การสร้าง E-course และ E-learning มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี วันท่ี 23 มิถุนายน 2562 

พัฒนาตนเองในการ
จัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียในศตวรรษท่ี 
21 

  การปรับตัวของภาคอุดมศึกษา และ block chain มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี วันท่ี 23 มิถุนายน 2562 

เพ่ือพัฒนาสายงาน 

2 ผศ. ดร. มณีรัตน์ 
คูหาพิทักษ์ธรรม 

ประชุม/สัมนาวิชาการ  

  ประชุมสัมมนาโครงการทุเรียน 15-16 พ.ย. 2561 โรงแรมมณีจันท์ จ.
จันทบุรี 

เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และ
เครือข่ายทาง
วิชาการ, พัฒนา
ตนเอง 

  ฝึกอบรม  
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกฑ์ AUN-

QA 8-9 พ.ย. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา  
งานประกันคุณภาพ 

    
  การสร้าง E-course และ E-learning มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

จันทบุรี วันท่ี 23 มิถุนายน 2562 
พัฒนาตนเองในการ
จัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียในศตวรรษท่ี 
21 

  การปรับตัวของภาคอุดมศึกษา และ block chain มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี วันท่ี 23 มิถุนายน 2562 

เพ่ือพัฒนาสายงาน 

4 ดร.สุมิตร คุณเจตน์ ประชุม/สัมนาวิชาการ  
  ประชุมสัมมนาโครงการทุเรียน 15-16 พ.ย. 2561 โรงแรมมณีจันท์ จ.

จันทบุรี 
เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และ
เครือข่ายทาง
วิชาการ, พัฒนา
ตนเอง 

  ฝึกอบรม  
  การสร้าง E-course และ E-learning มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต พัฒนาตนเองในการ
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จันทบุรี วันท่ี 23 มิถุนายน 2562 จัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียในศตวรรษท่ี 
21 

  การปรับตัวของภาคอุดมศึกษา และ block chain มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี วันท่ี 23 มิถุนายน 2562 

เพ่ือพัฒนาสายงาน 

5 ดร.สุพรรณิการ์ สมใจ
เพ็ง 

ประชุม/สัมนาวิชาการ  

  การประชุมวิชาการการเกษตร คร้ังท่ี 20 วันท่ี 28-29 มกราคม 2562 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

เพ่ือนําเสนอ
งานวิจัย,สร้าง
ความสัมพันธ์และ
เครือข่ายทาง
วิชาการ 

  ฝึกอบรม  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสํารวจ การแยกบริสุทธ์ิและ

การศึกษาอนุกรมวิธานของราแมลง” ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ วันท่ี 17-20 กันยายน 2561                 

พัฒนาตนเอง และ
บูรณาการในการ
เรียนการสอน การ
วิจัย 

  “Microbial agents for biofertilizer, biostimulant 
andbiocontrol for sustainable agriculture” AFOB and TSB, 
Bangkok, 3 June 2019. 

พัฒนาตนเอง และ
บูรณาการในการ
เรียนการสอน การ
วิจัย 

  การสร้าง E-course และ E-learning มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี วันท่ี 23 มิถุนายน 2562 

พัฒนาตนเองในการ
จัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียในศตวรรษท่ี 
21 

  การปรับตัวของภาคอุดมศึกษา และ block chain มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี วันท่ี 23 มิถุนายน 2562 

เพ่ือพัฒนาสายงาน 
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2561 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิธีการกรอกขอ้มูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ทาํสัญลักษณ์  ในช่องที่ตรงกับความเปน็จริงของหลักสูตรและส่วนงาน 
คําอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ” อาจอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ ์หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจํา/
นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร่ 

ระดับเผยแพร่ 
ชื่อแหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกับศาสตร์ที่สําคัญ ๗ ศาสตร์ การบูรณาการกับหน่วยงาน 

ตรี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาติ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่ม ี ระบุชื่อ
หน่วยงาน 

1 ดร. ยศพล 
ผลาพล 

/   Factors 
affecting 
quality of 
Lansium 
domesticum 
to be 
exported 
from 
Thailand to 
China.  

 /     / Acta 
horticultura
e. 1201(1), 
153-160. 

2018       /  /   ม. 
เกษตร
ศาสตร์ 

2. ดร. ปัทมา ศรี
น้ําเงิน 

/   Colinearity 
of putative 
flowering 
gene in 
both 
sugarcane 
and 
sorghum.  

 /     / Euphytica, 
215(65): 1-
11. 

2019       /       
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 

 

 

 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจํา/
นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร่ 

ระดับเผยแพร่ 
ชื่อแหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกับศาสตร์ที่สําคัญ ๗ ศาสตร์ การบูรณาการกับหน่วยงาน 

ตรี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาติ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่ม ี ระบุชื่อ
หน่วยงาน 

3.  ผศ. ดร. มณี
รัตน์ คูหา
พิทักษ์ธรรม 

/   การใช้เทคนิค 
duplex RT-
PCR สําหรับ
ตรวจสอบเฃื้อ 
Piper yellow 
mottle virus 
และ 
Cucumber 
mosaic virus 
ที่ก่อโรคใน
พริกไทย.  

     /  วารสาร
วิทยาศาสตร์
การเกษตร, 
49(3): 207-
216. 

2561       /      

4.  ดร.สุมิตร คุณ
เจตน์ 

/   การวัดการ
ดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดอ
อกไซด์ของ
หญ้าทะเล 
Enhalus 
Linn. ด้วย
รังสีอินฟาเรด
ในระบบปิด.  

     /  แก่นเกษตร 
46(6): 
1203-
1212. 

2561 /          /  
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจํา/
นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร่ 

ระดับเผยแพร่ 
ชื่อแหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกับศาสตร์ที่สําคัญ ๗ ศาสตร์ การบูรณาการกับหน่วยงาน 

ตรี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาติ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่ม ี ระบุชื่อ
หน่วยงาน 

5.  ดร.
สุพรรณิการ์ 
สมใจเพ็ง  

/   เชื้อราเอนโด
ไฟท์จากพื้นที่
ชายฝั่ง อ.ท่า
ใหม่ จ.
จันทบุรี: 
กิจกรรมการ
ควบคุมการ
เจริญของเชื้อ
ราที่สร้างสาร
ไมโคทอกซิน,. 

 /    /  แก่นเกษตร
47 (พิเศษ1), 
1581-1588 

2562       /    /  
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ผลการดําเนินงาน   
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research 
and service (1) 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ(เช่น แผน
ความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุ
งาน) เพ่ือเติมเต็มความจําเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and monitored to improve 
thequality of education, research and service (2) 

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
(4,5,6,7) กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ 
สําหรับตําแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

6.4 Competences of academic staff are identified  and evaluated (3) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them (8) 
 
 
การจัดทําแผนพัฒนาบคุลากรสายวิชาการและดําเนนิการตามแผนดังนี ้
1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รว่มวางแผนพัฒนาศักยภาพตนเอง
ตามความสนใจ ความเช่ียวชาญ ที่หลักสูตรได้มีการจัดทําร่วมกันโดยมีการหารือในระดับหลักสูตรและ
ประชุมร่วมกับในระดับคณะ มีคณบดีเป็นผูกํ้ากับ โดยได้ร่วมวางแผนกําหนดความเช่ียวชาญ ได้แก่  

อ. ปัทมา ศรีนํ้าเงิน เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
อ. มณีรัตน์ คหูาพิทักษ์ธรรม  โรคพืช 
อ. สุพรรณิการ ์สมใจเพ็ง เทคโนโลยีชีวภาพ 
อ. ยศพล ผลาผล พืชสวน 
อ. สุมิตร คุณเจตน์    เทคโนโลยีการผลิตพืช  

2. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รว่มวางแผน โดยมีการระบุความ
ต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการน้ัน อาจารย์ประจํา
หลักสูตรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชา รวมทั้งเข้าร่วมอบรมทางวิชาการที่สอดคล้องกับความเช่ียวชาญท่ีหลักสูตรได้วางแผนไว้ อย่าง
น้อยคนละ 1 เรื่อง/ปี 

3. อาจารย์ประจําหลักสูตรทกุคนดําเนินการตามแผนที่วางไว้ มีการสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/การ
อบรม ประโยชน์ที่ได้รับและการนําไปใช้ต่อคณะ ผ่านการประชุมสาขาและการประชุมคณะ 
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4. คณะและหลักสูตรสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย์ โดยให้การสนับสนุนทุนวิจัยให้ส่งเสริมการขอทุน
วิจัยจากภายนอกหน่วยงานได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากน้ียังมีการส่งเสริม
และการจูงใจอาจารย์ในการทาํงานวิจัย มีการยกย่องเชิดชู 

ตารางแผนบริหารและพัฒนาศักยภาพตนเองและการดําเนินการ ปี พ.ศ. 2560-2562 

การวางแผนและ
ดําเนนิการตามแผน
บริหารและพฒันา

ทรัพยากรบุคคลสาย
วิชาการ 

โครงการ/วิธีการ 

ด้านการเรียนการสอน - การเข้าร่วมโครงการสร้าง E-course และ E-learning 
- การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการนําเสนอ/การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
- อาจารย์ประจําหลักสูตรเขา้ร่วมอบรมวิชาการที่สอดคลอ้งกับความเช่ียวชาญท่ี
หลักสูตรได้วางแผนไว้ โดยทางคณะสนับสนุนงบประมาณอบรม  

ด้านการวิจัย - การเข้าร่วมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  
- โครงการการใช้โปรแกรมสถิติในงานวิจัย 
- อาจารย์ประจําหลักสูตรเขา้ร่วมการประชุมทางวิชาการการ ที่สอดคล้องกับ
ความเช่ียวชาญท่ีหลกัสูตรได้วางแผนไว้ โดยทางคณะสนับสนุนงบประมาณอบรม 
- คณะมีการใหทุ้นสนับสนุนการทําวิจัยในแต่ละปี เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตร
และคณาจารย์สามารถทํางานวิจัยได้ตามความเช่ียวชาญ  
- คณะมีการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากภายนอกหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรและคณาจารย์สามารถเข้าถึงแหลง่ทุนวิจัยจากภายนอก
หน่วยงานได้ตามความเช่ียวชาญ 

ด้านการยกย่องชมเชย - คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีประกาศแนวทางการให้รางวัลซึง่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร เช่น มีการให้รางวัลในรูปแบบของเงิน
สนับสนุนเมื่ออาจารย์มีการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
รวมทั้งมีประกาศยกย่องชมเชยอาจารย์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะ หรือในงานกิจกรรมคณะ เป็นต้น 

 
ตารางการบริหารผลการปฏิบัติงานของหลักสูตร 

ภาระงาน ร้อยละของภาระงาน การจูงใจด้านอ่ืนๆ 
1. การสอน 40% เบิกค่าตอบแทนเกินภาระงานขั้นตํ่า 9 

หน่วยภาระงาน 
2. งานวิจัย 30% การประกาศยกย่องในที่ประชุมคณะ 

และเว็ปไซต์คณะ การสนับสนุนเงินรางวัล 
3. งานวิชาการอ่ืนๆ 10% นําไปพิจารณาขั้นเงินเดือน 
4. งานบริหาร 10% นําไปพิจารณาขั้นเงินเดือน 
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5. งานอ่ืนๆ 10% นําไปพิจารณาขั้นเงินเดือน 
 
5. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รว่มวางแผนการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการระบุจํานวนของผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
เป็นเป้าหมายในแต่ละปี รวมทั้งมีการผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ ผ่านโครงการที่ทาง
คณะและทางหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพ่ือให้มคีวามรู้ด้านการขอตําแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งคณะยังมีการต้ัง
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ เช่น การจัดอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน
เพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ   

แผนพัฒนาคณาจารย์เพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559-2562 

ปี รายช่ือ ตําแหน่ง ผศ. ตําแหน่ง รศ. ตําแหน่ง ศ. 
2559 ดร. ยศพล ผลาพล /   
 ดร. ปัทมา ศรนํ้ีาเงิน    
 ผศ. ดร. มณรีตัน์ คูหาพิทักษ์ธรรม    
 ดร. สุมิตร คณุเจตน์ /   
 ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง    
2560 ดร. ยศพล ผลาผล /   
 ดร. ปัทมา ศรนํ้ีาเงิน    
 ผศ. ดร. มณรีตัน์ คูหาพิทักษ์ธรรม    
 ดร. สุมิตร คณุเจตน์ /   
 ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง    
2561 ดร. ยศพล ผลาพล /   
 ดร. ปัทมา ศรนํ้ีาเงิน /   
 ผศ. ดร. มณรีตัน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  /  
 ดร. สุมิตร คณุเจตน์ /   
 ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง    
2562 ดร. ยศพล ผลาพล    
 ดร. ปัทมา ศรนํ้ีาเงิน    
 ผศ. ดร. มณรีตัน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  /  
 ดร. สุมิตร คณุเจตน์    
 ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง /   

 
6. คณะมีการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารย์เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และมีการกํากับติดตามให้
เป็นไปตามแผน โดยคณะมีแผนการลาศึกษาต่อของคณาจารย์ ประจําปีงบประมาณ 2559-2562  
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ตารางแผนการลาศึกษาต่อของคณาจารย์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559-2562 

ปี รายช่ือ สาขา ประเภทหลักสตูร 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

2559 นางสาววิจิตรา โหราเรือง   / 
2560 นางสาวนิสาชล เทศศรี   / 

7. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รว่มวางแผน ในการเผยแพรง่านวิจัย
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยต้องมีจํานวนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง และอาจารย์ผูท้ี่จะขึ้น
ตําแหน่งทางวิชาการต้องมีการเผยแพร่งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 

ตารางแผนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560-2562 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2560  5  1 6 
2561  5  1 6 
2562  6  1 7 

8. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รว่มวางแผนเพ่ือกระจายภาระงาน
สอน และควบคุมปัญหาพิเศษให้มีความใกล้เคียงกันเพ่ือให้อาจารย์สามารถจัดสรรเวลาการทํางานวิจัยและ
การพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการได้  

1. จากการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและ
พัฒนาตามความต้องการน้ันๆ การพัฒนาให้อาจารย์พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ในปี พ.ศ. 2561 อาจารย์ทกุคนมีการผ่านอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ และวิธีการจัดการเรียนการสอนทีช่่วยสร้างทักษะการเรียนรู้ ส่วนการพัฒนาวิชาการตามความ
เช่ียวชาญของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้ร่วมวางแผนกําหนดความเช่ียวชาญไว้แล้วน้ัน ซึ่งในปี พ.ศ. 
2561 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและความเช่ียวชาญอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
สามารถนําไปบูรณาการในการเรียนการสอน/การวิจัยได้ เช่นโครงการสร้าง E-course และ E-learning, 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการนําเสนอ/การสอนเป็นภาษาอังกฤษ, การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
สํารวจ การแยกบริสทุธ์ิและการศึกษาอนุกรมวิธานของราแมลง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ืองานวิจัย
ด้านการเกษตรด้วย R เป็นต้น ซึ่งการอบรมดังกล่าวส่งผลดีต่อสาขาเป็นอย่างมากสามารถนํามาใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร/ปรับแก้หลักสูตร/ปรับรูปแบบการเรียนการสอน นําไปสู่การผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
ของนักศึกษาในสาขาเพ่ิมมากขึ้น 

2. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ได้กํากับติดตามการพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้
สูงขึ้น ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยมีการมอบหมายรายวิชาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
ปี เพ่ือวางแผนการจัดทําเอกสารประกอบการสอน การประเมินการสอน การดําเนินการวิจัยและการ
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เผยแพร่ผลงาน โดยในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจําหลักสูตร ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาการ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 4 คน และสามารถเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้เร็วกว่าแผนที่ได้วางไว้ 

ตารางผลดําเนินงานการขอตําแหน่งทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560-2562 

ปี รายช่ือ ตําแหน่ง ผศ. ตําแหน่ง รศ. ตําแหน่ง ศ. 
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

2560 ดร. ยศพล ผลาผล เตรียมย่ืนขอตําแหน่ง - - 
 ดร. ปัทมา ศรนํ้ีาเงิน เตรียมย่ืนขอตําแหน่ง - - 
 ผศ. ดร. มณรีตัน์ คูหา

พิทักษ์ธรรม 
- - - 

 ดร. สุมิตร คณุเจตน์ เตรียมย่ืนขอตําแหน่ง - - 
 ดร. สุพรรณิการ์ สมใจ

เพ็ง 
เตรียมย่ืนขอตําแหน่ง - - 

2561
  

ดร. ยศพล ผลาพล ย่ืนขอตําแหน่ง ตค. 
2561 

- - 

 ดร. ปัทมา ศรนํ้ีาเงิน ย่ืนขอตําแหน่ง ตค. 
2561 

- - 

 ผศ. ดร. มณรีตัน์ คูหา
พิทักษ์ธรรม 

- - - 

 ดร. สุมิตร คณุเจตน์ ย่ืนขอตําแหน่ง ตค. 
2561 

- - 

 ดร. สุพรรณิการ์ สมใจ
เพ็ง 

ย่ืนขอตําแหน่ง ตค. 
2561 

- - 

2562 ดร. ยศพล ผลาพล -   
 ดร. ปัทมา ศรนํ้ีาเงิน -   
 ผศ. ดร. มณรีตัน์ คูหา

พิทักษ์ธรรม 
- เตรียมย่ืนขอ

ตําแหน่ง 
 

 ดร. สุมิตร คณุเจตน์ -   
 ดร. สุพรรณิการ์ สมใจ

เพ็ง 
-   

3. จากแผนการศึกษาต่อของบุคลากร และสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ จากข้อมูล
แสดงอัตราการคงอยู่ของบุคลากร เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พบว่า ภายในปี
การศึกษา 2562 จะมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 1 ราย และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น 1 รายในปีถัดๆ 
ไป ทําให้ให้บุคลลกรในสาขาทั้งหมดมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการกํากับใหอ้าจารย์ผู้ที่ตําแหน่งทางวิชาการต้องมีการ
เผยแพร่งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ทําให้ในปี พ.ศ. 2561 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทุกคน โดยมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่สามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมลู
ระดับประเทศ TCI Q1 และสามารถสืบคน้ข้อมูลในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ scopus เมื่อคิดวิเคราะห์
ผลงานการเผยแพร่งานวิจัย พบว่างานวิจัยมีการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก และมีการบูรณาการกับ
ศาสตร์ที่สําคญัได้แก่ ศาสตร์ภาคตะวันออก ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของสาขาที่มีการบูรณาการงานวิจัย   

 5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มอบหมายภาระงานสอนให้ใกล้เคียงกัน ในปีการศึกษา 2561 
อาจารย์มีภาระงานสอนขั้นตํ่า 6 หน่วยภาระงานต่ออาจารย์ 1 คน (ยกเว้นตําแหน่งผู้บริหาร)   

จากข้อมูลภาระงานสอนพบว่าบุคลากรในสาขามีภาระงานที่แตกต่างกัน จึงได้มีการปรับภาระงาน
สอนของผู้สอนให้มีความใกล้เคียงกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติ 3 วิธีดังน้ี 

วิธีที่ 1 แบ่งกลุ่มสาขาย่อย ออกเป็น 2 กลุม่ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตพืช และการปรบัปรุงพันธ์ุ
และนวัตกรรมอาหาร เพ่ือให้ภาระงานในแต่ละคนมีความใกล้เคียงกัน 

วิธีที่ 2 ในรายวิชาในหมวดวิชาเอกของหลักสูตรและวิชาเลือกเสรีของคณะได้แก่ ปริทรรศทางการ
เกษตร  และเกษตรในชีวิตประจําวัน จัดให้บุคลากรแต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในรายวิชา โดยกําหนดให้
มีการสอนในจาํนวนคาบวิชาโดยเฉลี่ยเท่าๆ กัน เพ่ือให้ภาระงานสอนของบุคลากรมีความใกล้เคียงกัน 

วิธีที่ 3 ในบุคลากรที่มีภาระงานสอนในรายวิชาในสาขาน้อย จัดให้เป็นผู้รับผิดชอบหรือรับผิดชอบ
ร่วมในรายวิชาในหมวดวิชาแกน เช่นชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยาทั่วไป เพ่ือให้ภาระงานสอนของบุคลากรมี
ความใกล้เคียงกันมากที่สุด 

จากการกระจายภาระงานสอนทําให้อาจารย์สามารถจัดสรรเวลาการทาํงานวิจัยและการพัฒนา
ตําแหน่งทางวิชาการได้  

นอกจากน้ีหลักสูตรและคณะได้จัดทําข้อตกลงร่วมกันกับบุคลากรแต่ละคน เพ่ือระบุและ
ประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรในสาขา มีระบบประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการตาม
สมรรถนะหลักในการประเมินผลการปฎิบัติงานของอาจารย์ โดยได้รับการประเมินจากกรรมการบริหาร
คณะ รวมทั้งมีการประเมินตนเอง หลังจากน้ันเมื่อได้คะแนนเฉล่ียในภาพรวมของสมรรถนะหลัก อาจารย์
ทุกท่านจะได้รับทราบผลการประเมินและทกีารลงนามรับทราบทั้งจากคณบดีและอาจารย์ผู้ที่ได้รับการ
ประเมิน ซึ่งในปี 2561 อาจารย์ประหลักสูตรทุกท่านมีผลประเมินสมรรถนะหลักเป็นไปตามที่คณะคาดหวัง 
ประกอบด้วยภารกิจ 4 ด้านได้แก่ การสอน การวิจัย บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
นอกจากน้ียังมีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ในด้านต่างๆ ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ, 
การส่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ, จริยธรรม, การร่วมแรงร่วมใจ และการพัฒนาศักยภาพคน  

6. จากผลการดําเนินการในปี 2561 ทีผ่่านมา หลักสูตรได้ดําเนินงานพัฒนางานวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย เห็นได้ว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรมีจาํนวนงานวิจัยดังตาราง  

ตารางจํานวนงานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ช่ือ 
 

งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ 
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ. ศ. 2561 

1. ดร. ยศพล ผลาผล 1 1 
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2. ดร. ปัทมา ศรีนํ้าเงิน 4 1 
3. ผศ. ดร. มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  2 
4. ดร. สมุิตร คุณเจตน์ 2 2 
5. ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง   
 

ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกมีการดําเนินการโดยงานการเจ้าหน้าที่ของกองบริหารวิทยา
เขตจันทบุรี โดยปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการสรรหาคัดเลือก หลักสูตร
มีการวิเคราะห์อัตรากําลังร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และแจ้งขอกรอบอัตรากําลัง รวมทั้ง
แจ้งการประกาศคัดเลือก ให้กับงานการเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขต งานการเจ้าหน้าที่จะทําหน้าที่ประกาศการ
รับสมัคร การแต่งต้ังกรรมการคัดเลือก  การประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก การทําสัญญาจ้าง การบรรจุ
แต่งต้ัง 

หลักสูตรมีส่วนร่วมโดยการได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคัดเลือก กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การดําเนินการด้านการสรรหาคัดเลือก โดยที่ผ่านมามีการดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

หลักสูตรและคณะ ฯ ได้แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบถึงเกณฑ์ในการจ้างงาน ความก้าวหน้าในสาย
งาน โดยประธานสาขา และในที่ประชุมคณะฯ โดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ อาจารย์ใน
หลักสูตรจะต้องมีการขอตําแหน่งวิชาการ และการลาศึกษาต่อในระยะเวลาที่ตกลงกับคณะ ฯ  

ด้านจริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ หลักสูตรได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณและการดําเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. 2554   

ตัวอย่างการปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพของอาจารย์ในหลักสูตร ข้อ 32 อาจารย์พึงมีจรรยาบรรณ
การสอนต่อนิสิต (8) เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าพบ ติดต่อสื่อสาร เข้ารับคําปรึกษา โดยสมควร โดยแจ้งประกาศ
ให้ทราบ  (10) แจ้งในนิสิตทราบแนวทางการสอน การวัดผล การกําหนดตําราประกอบการสอนในปริมาณ
ที่เหมาะสมกับระดับและเน้ือหา (11) สอนตามเวลาที่กําหนด ไม่ทิ้งงานสอน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร หากมีการงดสอนต้องมีการสอนชดเชย  

ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดังกล่าว 
และไม่มีการกระทําผิดจรรยาบรรณร้ายแรง  

คณาจารย์รับทราบและเข้าถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการผ่านข้อมูลขากการ
ประชุมคณะและรับทราบโดยทั่วกันใน  website ของมหาวิทยาลัย  
http://personnel.buu.ac.th/documentall.php?menu_id=5&doctp_id 
 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service (9) 

การส่งเสริมสนับสนุนบุคคลากร สาขาเทคโนโลยีการเกษตรดําเนินงานผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมทัง้การ
ทํากิจกรรมต่างๆ และการบรกิารวิชาการ โดยมีการประกาศในที่ประชุมคณะ และมีรางวัลในงานปีใหม่ของ
คณะ นอกจากน้ีทางคณะร่วมกับมหาวิทยาลัยยังมีค่าตอบแทนให้แก่คณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ โดยมี
เกณฑ์การให้คา่ตอบแทนที่ชัดเจนแบ่งตามคุณภาพของวารสารที่ได้ตีพิมพ์ผลงาน ของเพ่ือสร้างกําลังใจและ
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แรงจูงใจแก่บุคลากรให้เกิดการพัฒนาตนเองต่อไป นอกจากน้ียังส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ทํางานด้านการ
บริการวิชาการทั้งจากแหล่งทนุภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  

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

สาขามีการนําข้อมูลจํานวนผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมาเทียบเคียงกับข้อมูลในปี
การศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพ่ือกระตุ้นให้
เกิดแรงจูงใจคณาจารย์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง จากข้อมูล
เปรียบเทียบพบว่าในปี 2561 มีจํานวนผลงานที่เผยแพร่เมื่อคิดเป็นจํานวนผลงานต่ออาจารย์ในสาขา
เท่ากับ 1:1 ซึ่งมีค่าตํ่ากว่าแผนที่วางไว้ 1 เรื่อง เมื่อเทียบเคียงข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัย พบว่าสัดส่วน
งานวิจัยต่ออาจารย์ที่มีการเผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วยวารสารและ 
proceeding และทางสาขาผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีการกําหนดเป้าหมายใน
แผนปฏิบัติการประจําปี 2561 เพ่ือกระตุ้นบุคลากรสายวิชาการในการเพ่ิมจํานวนทุนวิจัยซึ่งจะนําไปสู่การ
ตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพ่ือให้สามารถนํางานวิจัยมาบูรณาการในการเรียนการสอนเพ่ิม
มากขึ้น  

เมื่อเปรียบเทียบผลงานการเผยแพร่งานวิจัยกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า จํานวน
งานวิจัยมีปริมาณน้อยกว่า แต่มีงานวิจัยทีตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากกว่า เงินทุนวิจัยมากกว่า จาก
ผลงานวิจัยที่มกีารเผยแพร่ทัง้หมดคือ จุดแข็งของสาขาที่มีการบูรณาการงานวิจัย นอกจากน้ีทางสาขาผ่าน
ทางคณะฯ ยังได้มีการกระตุ้นบุคลากรสายวิชาการให้เกิดการบูรณาการงานวิจัย โดยมีการกําหนด
เป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจําปี และมีกลไกในการกํากับติดตามจากคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 

รายการหลักฐาน 
ลําดับที่ หลักฐาน 

AUN 6.1-1 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 
AUN 6.3-1 ประกาศรับสมคัรงาน 
AUN 6.4-1 ประกาศภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
AUN 6.6-1 รายช่ือโครงการวิจัยที่คณาจารย์ได้รับ 
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AUN - QA criterion 7 คณุภาพบุคลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality) 

 

Sub Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs 

of the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure 
that the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, 
research and service. 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจําเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ 
และด้านการจัดบริการแก่นิสติ เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทัง้คุณภาพและปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of 
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well 
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences. 
กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสาย
งานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการกําหนดบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให้บุคลากร 
สายสนับสนุนอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ์ 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their 
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the 
stakeholders' needs. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะ
และการให้บรกิาร สร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, 
and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ  
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการน้ัน  

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน 
  การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
7.1  Support staff planning (at the library, laboratory, 
 IT facility and student services) is carried out to 
 fulfil the needs for education, research and 
 service (1) 

มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจําเป็น 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และ
ด้านการจัดบริการแก่นิสิต) สาํหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2 3 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated (2) 
กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหน่ง
งาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุน และเผยแพรใ่ห้ทราบโดยทั่วกัน  

2 3 

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

2 3 

7.4 Training and developmental needs of support 
 staff are identified and activities are 
 implemented to fulfil them (4) 
 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
 บุคลากรสายสนับสนุน และจดักิจกรรมอบรมและ
 พัฒนาตามความต้องการน้ัน 

2 3 

7.5 Performance management including rewards  
 and recognition is implemented to motivate  
 and support education, research and service (5) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการ 

2 3 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานตําแหน่งสนับสนนุวิชาการ เช่น นกัวิทยาศาสตร ์ 
พนักงานทดลอง ช่างเทคนคิ ที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 
ลําดับ ชื่อพนักงาน

ตําแหน่งสนบัสนนุ
วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

1 นายทัตพล พุ่มดารา การใช้ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคสําหรับ
บุคลากร  
มกราคม 2562 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  การขอตําแหน่งทางวิชาการสายสนัสนุน 
มีนาคม 2562 

เพ่ือกระตุ้น และ
เตรียมพร้อมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของอาชีพ 

2 นางสาว เพ็ญนภา 
ไกรฉวี 

การใช้ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคสําหรับ
บุคลากร  
มกราคม 2562 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  การขอตําแหน่งทางวิชาการสายสนัสนุน 
มีนาคม 2562 

เพ่ือกระตุ้น และ
เตรียมพร้อมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของอาชีพ 

3 นางสาวยุพา วิสาร
วุฒิ 

การใช้ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคสําหรับ
บุคลากร  
มกราคม 2562 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  การขอตําแหน่งทางวิชาการสายสนัสนุน 
มีนาคม 2562 

เพ่ือกระตุ้น และ
เตรียมพร้อมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของอาชีพ 

4 นางสาวชนัญชิดา 
ปาณะวงค์ 

การใช้ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคสําหรับ
บุคลากร  
มกราคม 2562 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  การขอตําแหน่งทางวิชาการสายสนัสนุน 
มีนาคม 2562 

เพ่ือกระตุ้น และ
เตรียมพร้อมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของอาชีพ 

 

ผลการดําเนนิงาน   

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 
carried out to fulfil the needs for education, research and service (1) 

บุคลากรสายสนับสนุน ทางสาขาเทคโนโลยีการเกษตรมิได้มีการบริหารจัดการโดยตรง การบริหาร
จัดการอยู่ในระดับคณะ โดยระดับคณะมีการประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม มีการสํารวจ 
ติดตามการอบบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ การวางแผนพัฒนาให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการประเภทสาย
สนับสนุน เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้าน
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การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และศลิป
ศาสตร์มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ทํางานเก่ียวข้องกับสาขาวิชา ทั้งสิ้น 4 คน ใช้บุคลากรสายสนับสนุน
ร่วมกันทุกหลกัสูตร เพ่ือเป็นการประหยัดทรัพยากรบุคคล และใช้ทรัพยากรของคณะได้อย่างคุ้มค่ามาก
ที่สุด  

อย่างไรก็ตามสาขาเทคโนโลยีการเกษตรได้แจ้งและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวางแผน
ดําเนินการหาคอร์สฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ และวางแผนการขอตําแหน่งทางวิชาการประเภทสาย
สนับสนุน โดยทํางานวิจัยร่วมกับบุคลากรในสาขาวิชา  
 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ด้านห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้าน
การจัดบริการแก่นิสิตและอาจารย์ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาเทคโนโลยีการเกษตรได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานผ่านกลไกระดับคณะ โดยแจ้ง
ปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการทํางานร่วมกับส่วนงานต่างๆ เช่น การเงิน ห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรีได้มีการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานภานในวิทยาเขตเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เช่นการบริการ 
กําลังคน เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

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

ในปีการศึกษา 2561 สาขาเทคโนโลยีการเกษตรยังไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตาม
หากสาขามีความจําเป็นที่จะบรรจุแต่งต้ังพนักงานสายสนับสนุน ทางสาขาเทคโนโลยีการเกษตรมีการ
ดําเนินงานผ่านทางคณะ มีกลไกทีชั่ดเจนในการสรรหาและคัดเลือกในการแต่งต้ังเพ่ือดํารงตําแหน่งของ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้นจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ และออกประกาศการคัดเลือกตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิเพ่ือให้เป็นไป
ตามความต้องการของหลักสตูรหรือเหมาะสมตามตําแหน่งที่ต้องการ สําหรับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจําปี อยู่ภายใต้มาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพาและมาตรฐาน
ภาระงานสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการด้านภาระงานสําหรับสาย
สนับสนุนเฉพาะ มีการร่วมกันกําหนดภาระงานระหว่างคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน คณะฯ ได้
ประสานงานจัดการอบรมให้ความรู้การขอตําแหน่งทางวิชาการประเภทสายสนับสนุนและกระตุ้นให้
บุคลากรสายสนับสนุนวางแผนเพ่ือให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงานที่เก่ียวข้อง 

 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated  

ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาตร์และศิลปศาสตร์ได้ใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากร
ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพาและมาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 
เพ่ือใช้ในการประเมินภาระงานของพนักงานสายสนับสนุน ซึ่งพนักงานสายสนับสนุนจะต้องจัดทํา
เอกสารรายงานการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนต่อไป จากกลไก
ดังกล่าวช่วยในการสร้างความมั่นใจถึงสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนว่ามีคุณภาพต่อความในด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are  
Implemented to fulfil them 
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การดําเนินงานผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน มีการส่งเสริมให้พนักงานสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา โดยมีการจัดสรรงบประมาณ สําหรับใช้
ในการพัฒนาตนเอง อย่างเท่าเทียมกัน สม่าํเสมอ และต่อเน่ือง นอกจากน้ียังมีการสํารวจความต้องการใน
การอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนนําไปสู่การพัฒนาตนเอง และสามารถนํามาบูรณาการใน
การเรียนการสอน และการทาํวิจัยได้ต่อไป  

 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service (5) 
 การดําเนินงานผ่านการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ มีการสร้างขวัญกําลังใจเป็นไปตามระบบ
ของคณะฯ โดยให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติคือ รางวัลขวัญใจนักวิทย์ แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานที่ดี
อย่างต่อเน่ือง และเป็นการกระตุ้นให้แก่บุคลากรท่านอ่ืนปฏิบัติงานอย่างเต็มสมรรถนะ และเพ่ือเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากรอ่ืนต่อไป  
 

รายการหลักฐาน 
ลําดับที่ หลักฐาน 

AUN7.1-1 บันทึกการประชุมคณะ 
AUN7.1-2 แผนพัฒนาบุคลาการสายสนับสนุน 
AUN7.1-3 มาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์
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AUN - QA criterion 8 คณุภาพและการสนบัสนุนผูเ้รยีน (Student Quality and Support) 
 
Sub Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 
defined, communicated, published, and up-to-date. 
มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 
มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload. Student progress, academic performance and 
workload are systematically recorded and monitored, feedback to students and 
corrective actions are made where necessary. 
มีระบบกํากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน 
อย่างเพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และให้การแก้ไขถ้าจําเป็น 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 
มีการให้คําปรกึษาวิชาการ กิจกรรมเสรมิหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน  
และการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality 
student learning, the institution should provide a physical, social and 
psychological environment that is conducive for education and research as well  
as personal well-being. 
ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบันควร 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 

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

 มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง
ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

3 4 

8.2 The methods and criteria for the selection of 
students are determined and evaluated (2) 
 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3 4 

8.3 There is an adequate monitoring system for 
student progress, academic performance, and 
workload (3) 
มีระบบกํากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทาง
วิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ  

4 4 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student 
competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability (4) 
มีการให้คําปรกึษาวิชาการ กิจกรรมเสรมิหลักสูตร กิจกรรมการ
ประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

3 4 

8.5 The physical, social and psychological 
environment is conducive for education and research 
as well as personal well-being (5) 
มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3  4 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion)  3  4 
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ตารางที่ 8.1 ข้อมูลการรบัเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จํานวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จํานวนท่ีประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จํานวนผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จํานวนท่ี
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จํานวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 
ภาคปลาย 

(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2557  44  60  19  181  15 

1/2558  60  60  26  20  20 

1/2559  58  60  21  19  18 

1/2560  50  60  20  18 2  15 

1/2561  40  60  -  9  9 
 

หมายเหตุ : 1 ลาออก  1 คน 
               2  ลาออก  1 คน ย้ายสาขา 2 คน 
 
ตารางที่ 8.2 ข้อมูลจํานวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศกึษา)  

ปีการศึกษา 

นิสิต 

รวม ปี 1  ปี 2  ปี 3  ปี 4  > ปี 4 

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

ภาคต้น  ภาค
ปลาย 

2557 18 16         16 

2558 20 20 15 15       35 

2559 21 18 20 20 15 15     53 

2560 18 15 18 18 20 20 15 15   68 

2561 9 9 15 15 18 18 20 20 - - 62 

 

หมายเหตุ: 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสดุสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 
 2. ในช่องรวม นับจํานวนนิสิตเฉพาะภาคปลายของทุกภาคการศึกษามาบวกกัน 
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ตารางที่ 8.3 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนสิิตในหลักสูตรปริญญาตร ี

รหัส 
แรกเข้า 

จํานวนที่
ลงทะเบียน 

จํานวนนสิิตทีจ่บภายในระยะเวลา  จํานวนนสิิตทีพ่้นสภาพแต่ละชั้นป ี

< 4 ปี  4 ป ี > 4 ปี  1  2  3  4 เป็นต้นไป 

2557  18  -  18  -  3  -  -  - 

2558  20  1  13  -  0  -  -  - 

2559  21  -  -  -  3  -  -  - 

2560  18  -  -  -  3  -  -  - 

2561  9  -  -  -  0  -  -  - 

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

มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรฯอย่างชัดเจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึง
และเป็นปัจจุบัน 

หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและจํานวนนิสิตที่รับในแต่ละปี
อย่างชัดเจน โดยมีระบบ กลไก และกระบวนการการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ีสาขาเทคโนโลยีการเกษตรยังได้มีการเผยแพร่คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้า
รับการศึกษาในหลักสูตรผ่านทางเว็ปไซด์ของคณะฯ  (http://scia.chanthaburi.buu.ac.th) และ
มหาวิทยาลัย (http://www.buu.ac.th/2016/recruit/frontend/index) ในช่วงที่มีการเปิดรับสมัคร รวมทั้ง
การเผยแพร่อย่างไม่เป็นทางการผ่านทาง social media ได้แก่ facebook การจัดบูธวิชาการของสาขาใน
งานกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก ตัวแทนศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2561 ได้เปิดรับสมัครผู้เรียน จํานวน 5 รอบ เพ่ือให้ได้จํานวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

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

มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
 1. หลักสูตรมีวิธีการคัดเลือกนิสิตโดยมีกระบวนการดังน้ี ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรฯ ประชุมกําหนดเป้าหมายและวางแผนแนวทางการรับนิสิตใหม่ในปี 2561 เพ่ือปรับแผนการ
จํานวนรับนักศึกษาใหม่ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะรับเข้ามา วิชาที่เปิดสอน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน ตลอดจนจํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 2. ประธานหลักสูตรฯ นําเสนอเป้าหมายและแผนของหลักสูตรฯ เพ่ือรับรอง และร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการคณะฯ เพ่ือพิจารณากําหนดเป้าหมาย และวางแผนการรับนิสิตใหม่ในภาพรวมของคณะฯ 
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ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เปิดรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร กระบวนการสอบคัดเลือก แนวทางการประชาสัมพันธ์ 
การรับสมัคร และปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษา  
 3. อาจารย์ประจําหลักสูตรดําเนินแผนการตามเวลาปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษา  
 4. ประธานและอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ติดตาม ประเมินผลกระบวนการรับนิสิตและประชุม
หารือในที่ประชุมสาขา และพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต เพ่ือดําเนินการใช้ในปี 
2562 ต่อไป 

 เกณฑ์การคัดเลือกในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ประชุมและกําหนดเป้าหมาย
วางแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 120 โดยรับมาจากระบบที่มีเกณฑ์ใน
การรับนักศึกษา ได้แก่ การรับตรงทั่วประเทศและ 12 จังหวัดภาคตะวันออก (TCAS1-TCAS5) โครงการ
ขยายโอกาส และการให้โควต้าบุตรเกษตรกรกับโรงเรียนในพ้ืนที่ๆ มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ย 5 
เทอม ไม่ตํ่ากว่า 2.50 เป็นบุตรเกษตรกร มใีจรักและมีความรู้ทางด้านการเกษตร รวมถึงมีบุคลิกภาพดี  
 อย่างไรก็ตามจากจํานวนนักศึกษาในปี 2560 ทีม่ารายงานตัวทั้งหมดมีจํานวน 18 คน ซึง่น้อยกว่า
เกณฑ์ที่ต้ังไว้ ซึ่งปัญหาที่พบนอกจากอัตราการเกิดของจํานวนประชากรท่ีลดลง ทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อ
จํานวนผู้สมัครเข้าเรียนในระบบ TCAS1-TCAS5 แล้ว จํานวนนักศึกษาที่สนใจเรียนทางด้านการเกษตรยังมี
จํานวนลดลงด้วย เน่ืองจากทัศนคติที่มีต่ออาชีพทางด้านการเกษตรหลังเรียนจบ จากปัญหาดังกล่าวที่
เกิดขึ้นอาจารย์ประจําหลักสตูรได้พยายามแก้ไขปัญหาในเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาที่จะเข้ามาใน
หลักสูตร โดยการเพ่ิมจํานวนคร้ังในการออกไปแนะแนวหลักสูตรในโรงเรียนต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึน้ การ
ลงพ้ืนที่ทําวิจัยในแปลงเกษตรกร การประชาสัมพันธ์ทิศทางงานทางด้านการเกษตร ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ในหลักสูตร นอกเหนือจากการแนะแนวหลักสตูรของคณะฯ 

ตารางที่ 8.4 ร้อยละของคา่น้ําหนัก GAT PAT ในการรบันิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

รหัส  รายละเอียด  ปีการศึกษา2559  ปีการศึกษา 2560  ปีการศึกษา 2561 

ร้อยละของคา่ ร้อยละของคา่ ร้อยละของคา่

GAT (85)  ความถนัดทั่วไป 10  10  5 

PAT (71)  ความถนัดทาง 20  20  10 

PAT (72)  ความถนัดทาง 20  20  30 

 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload (3)  มีระบบกํากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทาง
วิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกในการติดตามความก้าวหน้าในการเรียน รวมถึง
ปัญหาในการเลือกและเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน ตลอดจนอุปสรรคในการเรียนของนิสิตใหม่และนิสิต
ปัจจุบัน โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปี ซึ่งมีการกําหนดบทบาทและหน้าที่ๆ สําคญั ได้แก่ การให้
คําปรึกษาในด้านการเรียนของนิสิตในที่ปรึกษา โดยมีการกําหนดช่วงเวลาที่นิสิตจะสามารถเข้าพบ (office 
hour) เพ่ือขอคําปรึกษาฯ เป็นการส่วนตัว สัปดาห์ละ 6 ช่ัวโมง นอกจากน้ียังได้เอ้ืออํานวยวิธีการที่ให้นิสิต
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สามารถขอคําปรึกษาได้อย่างสะดวก เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และหลายช่องทางได้แก่ โทรศัพท์ส่วนตัว ผ่าน
ทาง social media ได้แก่ facebook โปรแกรม LINE และ อีเมลล์ เป็นต้น นอกจากน้ีทางหลักสูตรยังได้
กําหนดให้อาจารย์ประจําวิชารายงานการประเมินผลการเรยีนในแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้กับ
ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ฝ่ายวิชาการนําผลการเรียนรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่หลกัสูตรหรือมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากน้ีสําหรับนิสิตที่ต้องการ
ไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในสถานที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสายงานที่นิสิตสนใจ หลักสูตรฯ ได้มอบหมายโดย
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ผู้ประสานงานในรายวิชาฝึกงานและสหกิจ เป็นผู้ให้คําปรึกษา 
ติดต่อประสานงาน เพ่ือให้นิสิตสามารถไปฝกึงานหรือฝึกสหกิจในสถานที่ๆ  ต้องการหรือเก่ียวข้องได้ 

 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability (4) 
มีการให้คําปรกึษาวิชาการ กิจกรรมเสรมิหลักสูตรฯ กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการ
บริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 
 

 หลักสูตรฯ ได้มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาใหกั้บนิสิตในแต่ละช้ันปี ตามเกณฑ์ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาเรื่องการเรียน เรื่องส่วนตัว และเรื่องอ่ืนๆ โดยมีช่องทางติดต่อผ่าน
ทางโทรศัพท์สว่นตัว facebook  โปรแกรม LINE และอีเมลล์ รวมถึงนักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้โดยตรงที่ห้องพักอาจารย์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีตารางเวลาให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นประจําทุกสัปดาห์ๆ ละ 6 ช่ัวโมง นอกจากน้ีหลกัสูตรยังได้มีการจัดบริการข้อมูล
เรื่องทุนอุดหนุนการศึกษา ขอ้มูลการจัดกิจกรรมของนักศกึษา ใหแ้ก่นักศึกษาผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมสาขา เว็ปไซด์ของคณะฯ รวมถึงหลักสูตรได้จัดกิจกรรมในการส่งเสริมการเรียนการ
สอนและการประกอบอาชีพ ดังน้ี 
 - โครงการปฐมนิเทศน์นักศกึษาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นครั้งแรก และมกีาร
แนะนําหลักสตูร การปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั 
 - โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นการเชิญวิทยากรภายนอกในสายอาชีพต่างๆ มาแนะนําอาชีพ การจบ
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา 
 - การจัดทัศนศึกษาในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตร เช่น วิชาโรคและแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียว เทคโนโลยีการผลิตพืช วิชาการปรับปรุงพันธ์ุพืช และวิชาโรคพืชเศรษฐกิจ เพ่ือพานักศึกษาไป
เปิดโลกทัศน์ทางด้านการเกษตร และการพบปะพูดคุยกับผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรงในสายงานน้ันๆ ซึ่งในแต่ละ
ปีการศึกษาจะมีวิชาที่จัดกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 1 รายวิชา 
 นอกจากน้ีหลักสูตรยังมีปรับพ้ืนที่ จัดทําโรงเรือนต่างๆ เช่น โรงเรือนกล้วยไม้ โรงเรือนผลิตพืช 
แปลงนาสาธิต เพ่ือการเรียนรู้นอกห้องเรียน การให้บริการวิชาการทางด้านหนังสือ และฐานข้อมูลงานวิจัย
ทางด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ แก่นิสิตในหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ วิสัยทัศน์และทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพแก่นิสิตในหลักสูตร 
 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 

research as well as personal well-being (5) 
มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย 

รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน การจัดบรรยาการการเรียนรู้ด้ายกายภาพ 
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หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning Outcome; ELO) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ซึ่ง
ประกอบด้วย 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสง่เสริมให้นิสิตในสาขาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านที่เฉพาะทาง และทางด้านการเกษตรทั่วไป นอกจากน้ีหลักสูตรยังมีพ้ืนที่ในการฝกึ
ปฏิบัติงานจริงทั้งในแปลงสาขา และแปลงของเกษตรกร รวมถึงห้องปฏิบัติการทางด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับหลักสูตร ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโรคพืช ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
ห้องปฏิบัติการสรีระวิทยาพืช เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านวิชาชีพของนิสิต และเอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
วิจัยของนิสิตและคณาจารย์  
 ทางด้านสังคมและจิตใจ หลักสูตรมแีปลงฝึกงานสาขาที่เป็นแหล่งพบปะพูดคุย จัดกิจกรรมและ
สันทนาการด้านต่างๆ  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพ่ีและรุ่นน้องในสาขา  
 
รายการหลักฐาน 
 

ลําดับที่  หลักฐาน 

AUN-QA 8.1-1 
AUN-QA 8.1-2  
AUN-QA 8.1-3  
AUN-QA 8.1-4   

- ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม ่
- แผ่นพับแนะนําหลักสูตร 
- รูปภาพการเปิดบูธบริการวิชาการของสาขา เช่น ในงานพืชสวนก้าวหน้า 
- website คณะฯ 

AUN-QA 8.2-1  
AUN-QA 8.2-2  
AUN-QA 8.2-3 

- ผลคะแนนการสอบ admission 
- รายงานผลการรับนักศึกษาใหม ่
- มคอ. 2  

AUN-QA 8.3-1 
AUN-QA 8.3-2 

- มคอ. 2  
- คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําช้ันปี 

AUN-QA 8.4-1  - คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําช้ันปี 
- ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ และการจัดทัศนศึกษาใน
แต่ละรายวิชา 

AUN-QA 8.5-1  
AUN-QA 8.5-2 

- มคอ. 3  
- ภาพกิจกรรมการทําโครงงานของนิสิตในห้องปฏิบัติการต่างๆ ในสาขา 
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AUN - QA criterion 9 สิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

 

Sub Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 

and information technology are sufficient. 
มีทรัพยากรทางด้านกายภาพอย่างเพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
อุปกรณ์มีความทันสมัย พร้อมใช้ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of 
the study programme. 
มีการคัดเลือก กลั่นกรอง และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4. A digital library is set up in keeping with progress in information and 
communication technology. 
มีห้องสมุดดิจิตอล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการสือ่สาร 

5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 
students. 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนองความต้องการของบุคลากร และผู้เรียน  

6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure 
that enables the campus community to fully exploit information technology for 
teaching, research, services and administration. 
สถาบันจัดให้มคีอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานที่เข้าถึงได้ง่าย เพ่ือให้บุคลากร 
และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และ 
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 
มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สขุภาพ และความปลอดภัย สําหรับบุคคลที่มคีวาม
ต้องการพิเศษ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2560  2561 

9.1 The teaching and learning facilities and 
equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to 
support education and research (1) 
อุปกรณ์และสิง่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยทีส่นับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  
 (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

4  4 

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

มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

4  4 

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

มีห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมอือย่างเพียงพอและทันสมัย 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

4  4 

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure 
 are adequate and updated to support education 
 and research (1,5,6) 
 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง
 พ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและ
 ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3  4 

9.5  The standards for environment,  health and 
 safety; and access for people with special needs 
 are defined and implemented (7) 
 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ 
 ความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้สําหรับบุคคลที่ม ี
 ความต้องการพิเศษ 

3  4 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion)  4  4 
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ผลการดําเนนิงาน   
ตารางที่ 9.1  เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 

2559, 2560 และ ปีการศึกษา 2561 

หัวข้อประเมิน 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

1. ห้องเรียน มโีสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่อการเรียนที่
เหมาะสม พรอ้มใช้งาน  4.10 4.10 4.22 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ  4.30 4.11 4.20 

3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมอืที่มีคุณภาพดี และมคีวามปลอดภัย 4.20 4.10 4.21 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจํานวนเพียงพอต่อการสอน  4.10 4.10 4.21 

5. ห้องสมุด มหีนังสือ วารสาร ฐานข้อมลู และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
เพียงพอ และเหมาะสม  

3.94 4.30 4.12 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความ
เพียงพอ 3.87 3.97 4.90 

7. จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน   3.74 3.85 3.87 

8. สถานที ่สําหรับคณาจารย์ให้คําปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวกและ
เหมาะสม 3.96 4.50 4.17 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือทําวิจัย 3.93 4.20 4.13 

10. ห้องทํางานวิจัย (ซึ่งไมใ่ช่ห้องเรียน) เพ่ือให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกใน
การทําวิจัย 3.95 4.50 4.14 

11. อุปกรณ์และเคร่ืองมือวิจัยที่จําเป็นและเหมาะสมในการทําวิจัย  3.97 4.60 4.16 

ค่าเฉล่ียรวม 3.95 4.40 4.15 

 

 9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research(1) อุปกรณ์
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
(ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ได้จัดสรรอุปกรณ์และสิง่สนับสนุนการเรียน การสอน และการ
วิจัย ให้แก่หลกัสูตรฯ อย่างสมํ่าเสมอ และเพียงพอ ส่งผลให้ผลการประเมินของคณาจารย์และนิสิตต่อ
หลักสูตรฯ โดยรวมสูงขึ้น โดยในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได้มีการซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
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ปรับปรุงแปลงเกษตร รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้และการวิจยัของนิสิตและ
คณาจารย์ ดังน้ี 
 - จัดต้ังห้องปฏิบัติการคลินิกเกษตรที่แปลงสาขาวิชา เพ่ือการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สาขาฯ สามารถผลิตได้ออกจําหน่ายแก่ผู้บริโภค 
 -ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคพืชสําหรับใช้สอนวิชาโรคและแมลงศัตรูพืชเบ้ืองต้น วิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร วิชาวินิจฉัยโรคพืช และวิชาการควบคุมโรคพืช ตลอดจนงานวิจัยที่
เก่ียวข้องทางด้านโรคพืช 
 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแก้ว สารเคมี และวัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการทั้งที่เป็นส่วนรวมสําหรับวิชา
พ้ืนฐานได้แก่ จุลชีววิทยา และอุปกรณ์หรอืสารเคมีสําหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น วิชาโรคและแมลงศัตรูพืช 
ปฐพีวิทยาเบ้ืองต้น การปรับปรุงพันธ์ุพืช และวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นต้น 
 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 

research (3,4)  มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

 หลักสูตรได้รบัความร่วมมือจากทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
การซื้อหนังสือที่เก่ียวข้องกับทางด้านการเกษตร ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้จัดให้มี
เจ้าหน้าที่ประจําเพ่ือบริการแก่นักศึกษาทีม่ีความประสงค์จะยืมหนังสือ ค้นคว้าหรืออ่านหนังสือในห้องสมุด 
ในปีการศึกษา 2561 หลกัสูตรมีการประชุมและเสนอปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลใหผ้ลการ
ประเมินของนิสิตที่มีต่อห้องสมุด มหีนังสอื วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ และ
เหมาะสมของหลักสูตรเท่ากับ 4.12 สูงกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตร 3.80 ต่อเน่ือง 3 ปีการศึกษา  
 
9.3 The labotories and equipment are adequate and updated to support education   
and research (1, 2) มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน และการวิจัย 

หลักสูตรได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการประจําหลกัสูตร ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมยั เพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน และการวิจัย ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการโรคพืช  
 - ห้องปฏิบัติการโมโนโคลนอลแอนติบอดี 
 - ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
 - ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
 - ห้องปฏิบัติการสรีระวิทยาพืช 
 - ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
 - คลีนิคเกษตร 
 นอกจากน้ีหลักสูตรยังมีแปลงเกษตรท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนของนิสิตและคณาจารย์ในหลักสูตร 
ได้แก่ โรงเรือนปลูกพืชไฮโดรโปรนิคและโรงเรือนกล้วยไม้ เป็นต้น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวมีความทนัสมัยสามารถรองรับ
การเรียนการสอนและการวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินของนิสิต
ต่อห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอเท่ากับ 3.95 สงูกว่าค่าเป้าหมาย 
3.80 ต่อเน่ือง 3 ปีการศึกษา 
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9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education and research (1,5,6) 
มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่าง
เพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

หลักสูตรจัดใหม้ีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการติดต้ังโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้
เช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคสท์ีนั่กศึกษาสามารถเข้าถึงได้ เพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาและค้นคว้าเพ่ิมเติม นอกจากน้ีหลักสูตรยังได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยให้บริการ
ฐานข้อมูลการวิจัย ที่นิสิตและคณาจารย์ในหลักสูตรฯ สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ โดยไม่เสียค่าใช้จา่ย 
 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 

needs are defined and implemented (7) มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
และความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้สําหรับบุคคลทีม่ีความต้องการพิเศษ 

หลักสูตรได้มีการระบุและใช้มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี ที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน เช่น จัดห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัยพร้อมด้วยเครื่องมือที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านสุขภาพ หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีห้อง
พยาบาลกลางเมื่อนักศึกษาได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการปฐมพยาบาลได้ในเบ้ืองต้น 
ตลอดจนวิทยาเขตได้จัดลานสําหรับออกกําลังกาย ห้องฟิตเนส เพ่ือให้นักศึกษาได้ออกกําลังกาย สาํหรับ
มาตรฐานความปลอดภัย วิทยาเขตได้จัดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่นักศกึษาอีก
ด้วย 
 
รายการหลักฐาน 

ลําดับที่  หลักฐาน 

AUN 9.1-1  - ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

AUN 9.2-1  - ภาพห้องปฏิบัติการต่างๆ ของหลักสูตร 
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคณุภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
 

Sub Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 

students, alumni and stakeholders from industry, government and professional 
organisations. 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์เก่า  
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ  

2. The curriculum design and development process is established and it is 
periodically reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its 
efficiency and effectiveness. 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ 
รวมท้ัง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษานําผลการประเมนิมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected 
learning outcomes. 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเน่ือง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
มีการใช้ผลการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน  

5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subject to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนําเข้า และผลการป้อนกลับ 
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผูใ้ช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input 

to curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นปัจจัยนําเข้า 

3 4 

10.2 The curriculum design and development 
process is established and subjected to 
evaluation and enhancement (2) 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมิน
หลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3 4 

10.3 The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and 
alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเน่ือง และสอดคล้อง 
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

10.4 Research output is used to enhance teaching 
 and learning (4) 

มีการใช้ผลการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน  

3 4 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผู้เรียน) 

3 4 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยนําเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 4 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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ผลการดําเนนิงาน   

10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เป็นปัจจัยนําเข้า 

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียน อาจารย์ หรือจากผู้ใช้บัณฑิตและสถาน
ประกอบการ ทั้งจากแบบสอบถาม การพูดคฎุยสัมภาษณ์ โดยข้อมูลป้อนกลับที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา
หลักสูตรดังน้ี 

ข้อมูลป้อนกลบัจากผูเ้รียน 
  ในการพัฒนาหลักสูตรฯ ใช้ขอ้มูลป้อนกลับจากการประเมินของนิสิตในแต่ละรายวิชา 
และการสัมภาษณ์ สอบถาม เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ประธานหลักสูตรเสนอรายงาน มคอ. 5 ที่มีการ
วิเคราะห์การเรียนการสอน การประเมินผลตาม ELO ของหลักสูตร ผลการประเมินจากนิสิต และแผนการ
ปรับปรุง ต่อคณาจารย์ประจําหลักสูตรและคณะฯ และนํามาสรุปใน มคอ. 7 ซึ่งรวบรวมข้อมูลนิสิตในแต่
ละปี อัตราการจบ กิจกรรมของนิสิต และแผนการปรับปรุง นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ยังได้รวบรวมผลการ
ประเมินของศิษย์เก่าต่อความพึงพอใจในหลักสูตร ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือนํามาประกอบการทําแผน
ปรับปรุงหลักสตูรฯร่วมกับผลการประเมินของนิสิตปัจจุบัน เพ่ือให้บรรลผุล ELO ในปีการศึกษาถัดไป 

 
ข้อมูลป้อนกลบัจากอาจารย์ 
 ในการพัฒนาหลักสูตรใช้ข้อมลูป้อนกลับจากการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินของ

อาจารย์ในแต่ละรายวิชาและการสัมภาษณ์ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา โดยประธานหลักสูตรฯ นํามาสรุปใน 
มคอ. 7 ทั้งน้ีในทุกปีการศึกษาคณาจารย์ประจําหลักสูตรจะมีการประชุม หารือ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการ
สอนในหลักสูตรฯ ให้บรรล ุELO ของหลักสตูรอย่างต่อเน่ือง 

 
ข้อมูลป้อนกลบัจากผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการ 

  หลักสูตรฯ มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านรายวิชา
ฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่า ในทุกปีการศึกษา เพ่ือนํามาปรับปรุงการเรียนการสอน และ
หลักสูตรฯ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และสถานประกอบการ 
  นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ยังได้นําข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตมาเสนอการปรับปรุง
หลักสูตรย่อย ได้แก่ การปรับปรุงรายวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช เพ่ือให้เน้ือหาครอบคลุมมากขึ้น มีการ
ปรับปรุงหลักสตูรย่อยโดยการเพ่ิมรายวิชาด้านการออกแบบอาหาร และนําเสนอต่อกรรมการประชุมเพ่ือ
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 

evaluation and enhancement (2) 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลกัสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 
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 หลักสูตรมีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรตามระเบียบของ สกอ. มีการสํารวจและเก็บ
ข้อมูลความต้องการเรียน ตลอดจนความต้องการบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ขอ้มูลที่ได้จะนํามาใช้ในการ
ออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต มีการตรวจสอบการประเมินผล
กระบวนการออกแบบโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้ข้อเสนอแนะ และวิภาค
หลักสูตร ก่อนที่จะเสนอหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติหลักสูตร ผา่นสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และ สกอ. 
ตามลําดับ โดยอาจารยประจําหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดทําระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร 
และสาระรายวิชาในหลักสูตร ตามระบบและกลไกที่กําหนดใน การจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ได้มสี่วนร่วมในการดําเนินการตามระบบและ
กลไกดังน้ี 
 1. สํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา สถานประกอบการท่ีเก่ียวกับสายวิชาชีพโดยตรง เพ่ือทราบ
ความคิดเห็นต่อหลักสูตรเพ่ือนําความคิดเห็นที่ได้ไปออกแบบหลักสูตร 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการร่างและจัดทําหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
 3. ร่างและจัดทําหลักสูตรและเสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรต่อไป โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านสาขาเกษตรศาสตร์ 
 4. คณะกรรมการดําเนินการปรับปรุงร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะเก่ียวกับร่างหลักสูตร และ
ปรับแก้ ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดทําเล่มหลักสูตรตามรูปแบบที่กําหนด 
 5. เสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อ สกอ.ตาม
ขั้นตอนเพ่ืออนุมัติหลกัสูตร  
 
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเน่ือง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

หลักสูตรมีการจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามความเช่ียวชาญ ตลอดจนการติดตามการ
จัดทํา มคอ. 3 ทุกรายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีเวลาทบทวน
และวางแผนการสอนนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน (ELO ของหลกัสูตร) 
นอกจากน้ีหลักสูตรยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาพานักศึกษาไปศึกษาดูงานภายนอก จัด
โครงการบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะให้กับนักศึกษา ตลอดจนหลักสูตรได้กําหนดให้นักศึกษาทีจ่ะเข้า
ศึกษาในหลักสตูรเข้าร่วมโครงการปรับพ้ืนฐานทางด้านวิชาพ้ืนฐานของคณะฯ ที่จัดขึ้นในทุกๆปี เพ่ือเป็น
การปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่เขา้ศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ติดตาม
การประเมินรายวิชาเรียนของนิสิตใน มคอ. 5 เพ่ือนําข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
   
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning (4) 

มีการใช้ผลการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีกระบวนการนําผลงานวิจัยของคณาจารย์ในหลกัสูตรมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน เพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จากผลการทดลองที่ได้ เช่น รายวิชาโรคพืช ได้นํา
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ผลการวิจัยในการศึกษาความหลากหลายของเช้ือรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรครากเน่าและ
โคนเน่าของทุเรียน โครงการผลิตนํ้าหมักเปลือกมังคุดเพ่ือการควบคุมโรคไม้ผล รายวิชาการปรับปรุงพันธ์ุ
พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ได้นําผลการศึกษาลายพิมพ์ DNA ของกล้วยไม้เพ่ือจําแนกสายพันธ์ุพ่อแม่ 
และพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลที่จําเพาะต่อการทนแล้งและทนเค็มในข้าว มาใช้ในการเรียนการสอน เป็น
ต้น โดยสอดแทรกองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ฝึกให้นักศกึษาคิดโจทย์วิจัยในช้ันเรียน การวางแผนการ
ทดลองตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐานที่ต้ังขึ้นมาจากโจทย์วิจัยได้  
 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation and enhancement (5) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

 หลักสูตรได้ร่วมมือกับคณะในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและ
ครอบคลุมมากขึ้นเพ่ือการพัฒนา ทําให้ระบบในการจัดหาและสํารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของอาจารย์ผู้สอนและนักศกึษาในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะฯ เพ่ือที่คณะดําเนินการจัดสรร
งบประมาณมาจัดซื้อและซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ให้เพียงพอ ทันสมัยและพร้อมใช้งานตลอด
การเรียนการสอน สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามท่ีกําหนดไว้ใน ELO ของ
หลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรได้รับการจัดสรรจากคณะฯ ได้แก่ 

 - ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา L404A ทีใ่ช้สอนวิชาจุลชีววิทยาซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตร 
 - ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ L304A ที่ใช้สอนวิชาที่เก่ียวข้องกับเทคนิคทางชีวโมเลกุลใน
หลักสูตร 
 - ห้องปฏิบัติการโรคพืช L106D ใช้สอนวิชาโรคและแมลงศัตรูพืชเบ้ืองต้น วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร วิชาวินิจฉัยโรคพืช และวิชาการควบคุมโรคพืช 
 - โรงเรือนและอุปกรณ์ที่แปลงเกษตรของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
 - อุปกรณ์เครื่องแก้ว สารเคม ีและวัสดุทีใ่ช้ในบทปฏิบัติการ 
 - ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  
 - คลินิกเกษตร (แปลงเกษตร)  
  
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement (6) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนําเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

หลักสูตรได้พัฒนาระบบการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร (ผูเ้รียน 
อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต) ซึง่เป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้หลักสูตรได้รับรูผ้ลการดําเนินการใน
ด้านต่างๆ เพ่ือนํามาใช้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยหลักสูตรมีระบบป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรดังน้ี 
 - ระบบป้อนกลับจากผู้เรียน ซึ่งได้จากการประเมินรายวิชาใน มคอ. 5 และการสัมภาษณ์ในช้ัน
เรียน 
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 - ระบบป้อนกลับจากอาจารย์ผู้สอน และบคุลากร ซึ่งได้จาก มคอ. 5 การประเมินคณะฯ และการ
สัมภาษณ ์
 - ระบบป้อนกลับจากศิษย์เก่า ซึ่งได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยเก็บข้อมูลเพ่ิมในวัน
ซ้อมรับปริญญา 
 - ระบบป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต ดําเนินการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ จากการไปนิเทศนักศึกษาวิชาฝึกงาน 

ซึ่งระบบป้อนกลับที่ได้รับการปรับปรุง โดยการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากระบบของมหาวิทยาลัย
พบว่ามีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามความเป็นจริงและคลอบคลุมผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร 
 
รายการหลักฐาน 

ลําดับที ่ หลักฐาน 

AUN 10.1-1  - ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตร 

AUN10.1-2, AUN10.1-3, 
AUN 10.2-1, AUN 10.2-2 

- มคอ.2  

AUN10.3-1, AUN10.6-1  - มคอ. 5 

AUN10.4-1  - มคอ. 3  
- ผลการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน 

AUN10.5-1, AUN10.6-1  - ผลประเมินสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

AUN10.6-2  - ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

AUN10.6-3  - ผลสํารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อหลักสูตร 
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AUN - QA criterion 11 ผลผลิต (Output) 
 

Sub Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the 
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs 
of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานทํา ฯลฯ) หลกัสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผู้เรียน และควร
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, 
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the 
programme and its graduates. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน 
ศิษย์เก่า นายจ้าง  ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

3 4 

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3 4 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานทํา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

 

3 4 

11.4 The types and quantity of research activities by 3 4 
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
 students are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

3 4 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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ตารางข้อมูลผลงานของผู้เรยีน และผู้สาํเร็จการศึกษา 

นิยาม "ผลงานของผู้เรยีน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิง่ประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานัน้ ๆ หรือ Program 
Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทกุระดับการศึกษา 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้สําเร็จ
การศึกษา อาจารย์ที่

ปรึกษา/นักวิจัย
ที่ทําผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร่ 

ชื่อแหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกับศาสตร์ที่สําคัญ ๗ ศาสตร์ 
หมายเหต ุ

วารสาร 

ที่
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อื่นๆ  
(ระบุ

ประเภท
อื่นๆ) 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

1 ปัณฑิตา ทา
เอื้อ. 

สุพรรณิการ์ 
สมใจเพ็ง 

เชื้อราเอนโดไฟท์จาก
พื้นที่ชายฝั่ง อ.ท่าใหม่ จ.
จันทบุรี: กิจกรรมการ
ควบคุมการเจริญของเชื้อ
ราที่สร้างสารไมโคทอกซิน 

    แก่นเกษตร 
47 (พิเศษ
1), 1581-
1588. 

2562          

รวม                  
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ผลการดําเนนิงาน   
ตาราง 10.1 ข้อมูลจํานวนนิสิต 

ปีการศึกษา จํานวนนิสิต 

จํานวนนิสิตท่ีจบภายในระยะ เวลา จํานวนนิสิตท่ีพ้นสภาพแต่ละชั้นปี 

3.5 ปี 4 ปี > 4 ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 
ปี 4 เป็น
ต้นไป 

2558 
20 (24) 1  

(5%) 
16 

(80%) 
3 

(15%) 
(N/A) - - - 

2559 18 (26) - - - 3(1) - - - 

2560 15 (30) - - - 3(1) - - - 

2561 9 (19) - - - 0(0)    
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บเป็นข้อมูลของหลกัสูตรเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีระบบทะเบียนและสถิตินิสิต ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลการสอบเข้า ตลอดจน
ผลการเรียน อัตราการตกออกของนิสิต ดังน้ันหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามผลการเรียน
ของนิสิตและมกีารดูแลนิสิตทีม่ีผลการเรียนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 พบว่าไม่มีนิสิต
พ้นสภาพ เน่ืองจากสาขามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาจึงให้คําแนะนําเก่ียวกับการลงทะเบียน และวางแผนการ
เรียน ทําให้ไมพ่บนิสิตมีปัญหาทางด้านการเรียน และเมือ่เทียบเคียงกับหลักสูตรเกษตรเขตร้อน คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าข้อมูลตกออกของหลักสูตรดังกล่าวไม่แตกต่างกับข้อมูลตกออก
ของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คือ 0% ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบ
ที่ปรึกษามีส่วนให้นิสิตสามารถเรียนได้ดีขึ้น ทําให้ตัวเลขการตกออกลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 
2560 

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

improvement (1)  
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 
หลักสูตรมีระบบการเก็บข้อมูลนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่หลักสตูรกําหนด 

ผ่านระบบของงานทะเบียนนิสิต โดยหลักสตูรมีค่าเป้าหมายให้นิสิตจบการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 โดยพบว่าในปีการศึกษา 2561 มีนิสิตจบการศึกษาก่อนระยะเวลาที่หนดคือ 3.5 ปี 
ร้อยละ 5 นิสิตที่จบตามกําหนดเวลาคือ 4 ปี ร้อยละ 80 และมีนิสิตที่จบหลังจาก 4 ปี ร้อยละ 15 ดังน้ันจึง
กล่าวได้ว่ามีนิสิตจบการศึกษาตามกําหนดเวลาที่ร้อยละ 85 ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และตํ่ากว่าปี
การศึกษา 2560 (มีนิสิตที่จบการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนดร้อยละ 100)  โดยพบว่าสาเหตุหลักทีท่ําให้
นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาตามกําหนดเวลาได้ เน่ืองจากยังไม่สามารถสอบผ่านความรู้ในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์คือ วิชาเคมีวิเคราะห์ ดังน้ันทางหลักสูตรได้นําข้อมูลดังกล่าวส่งมอบให้กับอาจารยที่ปรกึษา
ทางวิชาการ เพ่ือที่จะได้กํากับและติดตามผลการเรียนนิสติ จัดแผนการเรียน คอยให้คาํแนะนํา ที่นิสติไม่
สามารถเรียนตามแผนการเรียนที่ และปรับแผนการเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือให้นิสิตสามารถจบการศึกษาได้
ทันตามระยะเวลาที่กําหนด 
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การเปรียบเทียบผลผลิตกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
 เมื่อทําการเปรียบเทียบผลผลติบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบว่า ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 
 
ตาราง 10.2 การเปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนิสิตช้ันปีที่ 2 

ปีการศึกษารับเข้า อัตราการคงอยู่ของนิสิต 
 สาขาเกษตรเขตร้อน ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเกษตร ม.บูรพา 

2555 85.7% 80.0% 
2556 90.6% 85.4% 
2557 96.15% 83.3% 
2558 100.00% 88.0% 
2559 96.15% 81.82% 
2560 80.00% 88.89% 
2561 100% 100% 

  จากข้อมูลของทั้งสองหลักสูตรพบว่า นิสิตทั้งสองหลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ที่สูงเท่ากันคือร้อยละ 
แม้จะไม่มีนิสิตตกออก แต่กลบัพบว่านิสิตช้ันปีที่ 1 มีผลการเรียนไม่ค่อนดีนัก โดยเฉพาะวิชาในกลุ่มวิทย
ศาสตร์และคนิตศาสตร์ ดังน้ันในปีการศึกษา 2561 หลักสตูรจึงได้มีการปรับพ้ืนฐานให้กับนิสิตช้ันปีที่ 1 ทุก
คน ประกอบกับมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคอยติดตามผลการเรียนและให้คาํปรึกษาแก่นิสติเป็นรายบุคคล 
ทําให้อัตราการคงอยู่ของนิสิตเพ่ิมขึ้น  
 
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for  

 improvement (1)  
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานทํา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

หลักสูตรมีการเก็บรวมรวมข้อมูลและผลสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตโดยกองแผนงานเป็นผู้
จัดเก็บ  พบว่า บัณฑิตปีการศึกษา 2560 สาขาเทคโนโลยีการเกษตรได้งานทําร้อยละ 62.5 อน่ึงนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการเกษตรในปีการศึกษา 2560 มีนิสิตจํานวน 1  คน (ร้อยละ 5) ได้จบการศึกษาโดยใช้
ระยะเวลาในการเพียง 3.5 ปี และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการในหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแลว้ 
จากสภาการณ์ปัจจุบันหลักสตูรตระหนักถึงภาวะการหางานทําที่ยากขึ้นสํารับบัณฑิตจบใหม่ในปัจจุบัน 
หลักสูตรจึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้ช่องทางการทํางาน การเพ่ิมการเกษตรยุค 4.0 หรือ
ยุคดิจิดอลให้มากข้ึน สามารถตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานได้หลากหลาย เช่น การพานิสิตไป
ศึกษาดูงานยังหน่วยงานของรัฐ และเอกชนเพ่ิมมากขึ้น การส่งเสริมฝึกงานและสหกิจในภาคเอกชน 
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ start up  และการรวมกลุม่การเกษตร Young Smart Farmer อน่ึงเมื่อ
เปรียบเทียบภาวะการมีงานทําของบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า อัตรามีงานทําสูงเท่ากับ 
83.33 ดังน้ันหลักสูตได้มีการประชุมและวางแผนแนะแนวการหาทําในหน่วยงานที่ก่ียวข้องทางด้าน
การเกษตรให้มากข้ึน 
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11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored  
  and benchmarked for improvement (2)  
  มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน  
  เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 
  ในปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 2560 – 31 ก.ค. 2561) มีรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการ
วิจัยและ/หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการจํานวน 4 เรื่อง ที่เกิดจากนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรช้ันปีที่ 
3 และ 4 จํานวน 4 คน จากนิสิตทั้งหมด 35 คน ได้ทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาฯ หรือคดิเป็น
ร้อยละ 11.42 ((4/35)*100) รายละเอียดดังน้ี 
 
(1). Supunnika Somjaipeng and Jugkkapan Sanpratheab. (2560). Mangrove endophytic 

fungi from coastal area of Thamai, Chanthaburi: alternative source of plant growth 
promoting fungi under salt stress ในการประชุมThe 6th Burapha University 
International Conference 2017 (pp.435-445) 

(2) ปัทมา ศรนํ้ีาเงิน และ พัชนิดา เคลิ้มกระโทก. (2560). ผลของอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชต้นทุนตํ่าต่อ
การเจริญเติบโตของกล้วยไม้มอคคาร่า ในการประชุมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 9 (pp.124-128) 

(3) Supunnika Somjaipeng, Chomphunuch Sangpetch  and Pennapa Kaichawee. (2560). 
The growth response of aflatoxigenic Aspergillus flavus strain isolated from 
cassava for feed: influence of interacting climate change factors ในการประชุมThe 
6th Burapha University International Conference 2017 (pp.458-464) 

(4). วราล ีรื่นรมย์ Titnarong Heng และ ปัทมา ศรีนํ้าเงิน. (2018). Callus Induction in Sacha inchi 
(Plukenetia Volubilis L.) In The 5th King Mongkut's Agricultural Conference (pp.27-
31) 

 
ในปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค. 2560 – 31 ก.ค. 2561) หลกัสูตรยังไม่มีนิสิตที่ผลงานวิชาการ

ร่วมกับอาจารย์ ซึ่งจากการสมัภษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจําหลักสูตรพบว่า กําลังอยู่ในช่วง
เตรียมต้นฉบับ ซึ่งผลงานวิชาการ การนําเสนอผลงานในทีป่ระชุมวิชาการเหล่าน้ันจะปรากฏในผลการ
ดําเนินงานในปีการศึกษา 2562 จึงสามารถกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของสาขา
เทคโนโลยีการเกษตรมีประสทิธิภาพ สามารถสร้างนิสิตทีม่ีคุณภาพและได้รับการยอมรับในวงวิชาการได้
เป็นอย่างดี แต่เมื่อเปรียบเทียบับงานวิจัยของนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ พบว่ามีจํานวน
งานวิจัยที่เผยแพร์ในงานประชุมระดับชาติน้อยกว่า เน่ืองจาก หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเจ้าภาพ
ร่วมจัดงานประชุมวิชาการโดยงานดังกล่าวเน้นการนําเสนองานของนักศึกษา จึงทําให้สามารถส่งผลงาน
เข้าร่วมได้จํานวนมาก 

 
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked   

 for improvement (3)   
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  
 เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 
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จากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลัก
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557-2560 ดังตาราง 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมท่ีแสดงออก  ปีการศึกษา 

 
2558 2559 2560 IT 2560 

จํานวนแบบสํารวจท่ีส่งไป 18 20 8 14 

จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 4 6 4 4 

ร้อยละ 22.22 30.00 50 28.57 

1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.38 3.92 4.25 4.38 

1.1 มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 4.50 3.83 4.00 4.25 

1.2 มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม 4.50 3.83 4.00 4.25 

1.3 มีความรับผิดชอบ 4.25 3.83 4.25 4.25 

1.4 มีความซ่ือสัตย์และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 4.50 4.00 4.75 4.50 

1.5 ตรงต่อเวลา 4.25 4.00 4.50 4.50 

1.6 มีความขยันอดทน อุตสาหะ 4.25 4.00 4.00 4.50 

2.ด้านความรู้ 3.94 3.70 4.00 3.80 

2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 3.75 4.17 3.50 4.00 

2.2 มีความรอบรู้ สามารถตีความ จับใจความ  
ไ ้ ่ ้

3.75 - 3.75 4.00 

2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานท่ีได้รับ 4.00 3.50 4.25 4.00 

2.4 มีความสามารถในการเรียนรู้งาน 4.25 3.83 4.25 3.50 

2.5 มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  3.50 4.25 3.50 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.30 3.53 3.85 3.75 

๓.๑ ความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานได้สําเร็จตาม 4.50 3.67 3.50 3.75 

๓.๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหางานท่ีได้รับ
่ ็

4.50 3.33 3.75 3.50 

๓.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหาและทํางานท่ามกลางความ
ไ ้

4.25 3.50 4.00 3.50 

๓.๔ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการทํางาน 4.00 3.50 4.00 4.00 

๓.๕ สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้ 4.25 3.67 4.00 4.00 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 4.40 4.03 4.08 4.38 

4.1 ความสามารถในการทํางานเป็นทีม 4.50 4.33 4.00 4.75 

4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง 4.50 4.17 4.50 4.50 

4.3 มีความเป็นผู้นําท่ีดี  4.00 3.33 3.50 4.00 

4.4 ปฏิบัติตามหน้าท่ีโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และรับท้ังผิด 4.50 4.00 4.25 4.25 

4.5 รักษาสาธารณสมบัติ 4.50 4.17 4.25 4.50 

4.6 มีจิตอาสาต่องานของส่วนรวม  4.17 4.00 4.25 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
โ โ ี

4.13 3.71 3.63 3.69 

5.1 มีความคล่องแคล่วในการใช้ตัวเลขและแปลผลวิเคราะห์ต่างๆ 4.25 3.67 3.50 3.75 
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5.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 4.25 4.00 4.50 3.75 

5.3 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
่ ื่

3.75 3.33 2.50 3.25 

5.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา
้ ใ ้ ้

4.25 3.83 4.00 4.00 

6.ทักษะเฉพาะหลักสูตรท่ีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา  4.08 4.08 3.08 

6.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานด้าน  4.00 4.00 3.00 

6.2 มีมนษุยสมัพนัธ์ดี สามารถทํางานเป็นทีมและปรับตวัเข้า  4.17 4.17 3.00 

7.ความพึงพอใจในภาพรวม 3.96 4.00 4.25 3.25 

8.ในภาพรวม บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา มีความรู้ความสามารถ
เม่ือเปรียบเทียบกับบัณฑิตจากสถาบันอ่ืนท่ีปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่านในระยะเวลาเดียวกัน เป็นอย่างไร 

- - 3.75 4.08 

  8.1 เม่ือเปรียบเทียบด้านความรู้ - - 3.50 4.00 

  8.2 เม่ือเปรียบเทียบด้านทักษะ - - 3.75 4.00 

  8.3 เม่ือเปรียบเทียบด้านคุณลักษณะและทัศนคติ - - 4.00 4.25 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.18 3.85 3.99 3.93 

  
จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสตูร

เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต 
เห็นว่า จุดเด่นของบัณฑิตคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยเฉพาะมีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และตรงต่อเวลา  ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ส่วนสิ่งที่ผูใ้ช้บัณฑิตเห็นว่าควรปรับปรุง คือ ภาวะความเป็นผู้นํา 
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ซึ่งหลกัสตูรได้มีการกระตุ้นให้นิสิตเห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษในหลากหลายช่องทาง เช่น ในรายวิชาสัมมนา หลักสูตรได้กําหนดให้นิสิตได้
ค้นคว้ารายการวิจัยภาษาอังกฤษจํานวน 3 ฉบับ มาเรียบเรียบใหม่ และนําเสนอในรูปแบบการใช้
ภาษาอังกฤษ และโครงการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งกําหนดให้นิสิตต้องผ่านการทดสอบ
ทุกปี (AUN11.5-1)  

เมื่อพิจารณาผลสะท้องจากผูใ้ช้บัณฑิตพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ 
อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับสถนการณ์ปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านเกษตรได้พัฒนาไปเร็วมาก
ด้วยการนําเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้ามาช่วย ดังน้ันในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้เพ่ิมรายวิชาที่
เก่ียวข้องกับเกษตรอัจฉริยะ และ เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นนิสิต
และส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตเพ่ิมมากขึ้น และเมื่อเทียบเคียงความรู้ความสามารถเมื่อเปรียบเทียบกับ
บัณฑิตของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าอยู่ในระดับสูงกว่า ซึ่งอยู่ในระดับที่พอใจมาก แสดงให้เห็น
ว่าระบบการจัดการเรียนของสอนของหลักสตูรมีมาตราฐาน บัณฑิตที่จบออกไปมีคุณภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก  
รายการหลักฐาน 

ลําดับที่ หลักฐาน 
AUN11.5-1 โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

 



 

 

หน้า  114 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 
 
 
 
 

 ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรปุผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 4  
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 4  
AUN. 3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

4  

AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning 
 Approach) 

4  

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 4  
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 4  
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 3  
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 4  
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
 Infrastructure) 

4  

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 4  
AUN. 11 ผลผลิต (Output) 4  

ระดับในภาพรวม 4  
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

รายงานจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา  
 
องค์ประกอบที่ 1 – 5   

จุดเด่น เม่ือปกีารศึกษา 2561 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคณุวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 100 

 
 
จุดที่ควรพฒันา เม่ือปีการศกึษา 2561 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มผีลงานวิจัยนานาชาติน้อย 
 
AUN. 1 -  AUN. 11 

จุดเด่น สาํหรบัปีการศึกษา 2561 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
2. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร ์
3. มีห้องปฎิบัติการเฉพาะทางที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่

เพียงพอ 
 
จุดที่ควรพฒันา สําหรับปีการศึกษา 2561 

1. มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติน้อย 
2. นิสิตแรกเข้ามพ้ืีนฐานด้านวิชาการน้อย 
3. จํานวนนิสิตแรกเข้าตํ่ากว่าแผนรับเข้า 
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 ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data +A2:C59Set) หลักสูตร วิทยาศาสตรบณัทิต 
(เทคโนโลยีการเกษตร) 

 คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์  
ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 

   
ลําดับ ช่ือข้อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 
1 จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
2 - ---ระดับปริญญาตร ี 1 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  
4 - ---ระดับปริญญาโท  
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
6 - ---ระดับปริญญาเอก  
7 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง  
8 - ---ระดับปริญญาตร ี  
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  
10 - ---ระดับปริญญาโท  
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
12 - ---ระดับปริญญาเอก  
13 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 68 
14 - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี  
15 - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
16 - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  
17 - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
18 - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก   
19 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
20 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ

ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า  
 

21 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรอืเทียบเท่า 

2 

22 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า  

5 

23 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  
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24 - ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

 

25 - ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

2 

26 - ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

4 

27 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
28 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 
 

29 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

 

30 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

1 

31 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
32 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวุีฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 
 

33 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวุีฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

 

34 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวุีฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

 

35 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  
36 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 
 

37 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

 

38 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

 

39 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรแยกตามวุฒิการศึกษา  
40 - - --ระดับปริญญาตร ี 5 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต  
42 - - --ระดับปริญญาโท  
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
44 - - --ระดับปริญญาเอก 5 
45 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
46 - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่มตํีาแหน่งทางวิชาการ 4 
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47 - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 
48 - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
49 - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีตําแหน่งศาสตราจารย์  
50 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 3 
51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

52 - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 2 
 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 1 

2 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1 
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57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  
60 - - --ผลงานคน้พบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 
 

61 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 

62 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการ 

 

63 - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

 

64 - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
65 - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
66 - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
 

67 - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
68 - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
69 - - -จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ

อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

3 

70 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 16 
71 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา

ภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา 
16 

72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับ
รวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

10 

73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  
74 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานทําก่อนเข้าศึกษา  
75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่

แล้ว 
 

76 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  
78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  
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79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย่) 

15,000 

80 ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.99 

81 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเรจ็การศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

82 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึง  

 

83 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

84 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทํา
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
86 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
 

87 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับ
แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

 

88 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
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90 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

 

91 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
92 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
93 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
 

94 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
95 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
96 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (ปีการศึกษาที่เป็น

วงรอบประเมิน) 
 

97 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเรจ็การศึกษาในระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

98 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  

 

99 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
101 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
 

102 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับ
แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
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103 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
105 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 
 

106 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
107 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
108 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
 

109 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
110 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
111 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็น

วงรอบประเมิน) 
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