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คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  สําหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2560 (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 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา 
และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน สาระสําคัญของรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559 ฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 โครง
ร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และ
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปี
การศึกษา 2560 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) 2 
 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2 
 ELO 3 
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ส่วนที่ 2 ผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ CUPT QA ระดับหลักสูตร 9 
  องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 10 
 AUN QA Version 3  
 AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 19 
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 AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 42 
 AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 49 
 AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 55 
 AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 60 
 AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 67 
 AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 71 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 87 
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลกัสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 88 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 90 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์

และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีนิสิตเท่ากับ 69 
คน อาจารย์ประจํา 5 คน  โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจํานวน 5 คน  

งบประมาณในปี 2560 รวมทัง้สิ้น 1,106,268.25 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 
465,176.77 บาท และเงินรายได้ 641,091.48 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. อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการน้อย 
2. มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติน้อย 
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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) ตามวัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางทฤษฏี และปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่
เก่ียวข้องกับวิทยาการด้านพืช 
 2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อม ความสามารถในทํางานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางด้าน
เกษตรกรรมและสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู ้ พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรและ
นํามาประยุกต์ใช้  ค้นคว้าวิจยัและพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
 4.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งความรู้ด้านวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และมีความสามารถดําเนิน
ชีวิตอันมีคุณค่าในสังคม 
  5.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาขั้นสูงในด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
 
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) 
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     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 
  เริ่มใช้มาต้ังแต่ปีการศึกษา......2549...... 
  ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา....2554...... 
4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่........1/2559.......... 

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

*5.   แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

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

 
 

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 
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  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 
  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 
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   วิชาเอก.........................65...........หน่วยกิต 
   วิชาโท...........................................หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี....................6............หน่วยกิต 
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 ส่วนที่ 2 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลการด าเนินงาน (เป็นไปตามเกณฑ)์  

ไม่น้อยกว่า 5 คน  และเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น  
โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 
คน  
1. นายยศพล ผลาผล 
2. นางสาวปัทมา ศรีน้ าเงิน 
3. นางสาวมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 
4. นายสุมิตร คุณเจตน์       
5. นางสาวสุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลการด าเนินงาน (เป็นไปตามเกณฑ์) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นอาจารย์ที่
มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่สัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน ได้แก่  
1. นายยศพล ผลาผล วท.ด (พืชสวน) 
2. นางสาวปัทมา ศรีน้ า เงิน  ปร.ด 
(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 
3. นางสาวมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 
ปร.ด (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 
4. นายสุมิตร คุณเจตน์  
    วท.ด (เกษตรเขตร้อน) 



  
หน้า 11 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
5. นางสาวสุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง PhD. 
(Biotechnology) 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ์ 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ  
(ถ้ามี) 

ไม่มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่มีการประเมิน 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ไม่มีการประเมิน 

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่มีการประเมิน 

9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่มีการประเมิน 

10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่มีการประเมิน 

11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ไม่มีการประเมิน 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ 5 ปี 

ผลการด าเนินงาน (เป็นไปตามเกณฑ์)   
เนื่ อ งจากหลั กสู ต รที่ เปิ ดสอน เป็ น
หลักสูตรปรับปรุง 2559 ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบจากหลักสูตร
ปีการศึกษา 2554  

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
   เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
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จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร 25480191106124 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ในมคอ. 2 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษ
าสูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

หมาย
เหตุ 

(ระบุเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 
คุณวุฒิต าแหน่ง
ทางวิชาการของ

อาจารย์ท่ี
เปลี่ยนแปลงใหม่) 

1. นายยศพล ผลาผล วท.ด.  
(พืชสวน) 

อาจารย์ ป. เอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

2.นางสาวปัทมา  
ศรีน้ าเงิน 

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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อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

ประเภท 
 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

1. นายยศพล ผลาผล วท.ด.  
(พืชสวน) 

อาจารย์ ป. เอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

2.นางสาวปัทมา  
ศรีน้ าเงิน 

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 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 
        เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
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เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปี 2559-2560 
ล าดับที ่ อาจารย์/ 

ผู้ท าผลงาน
ร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร ่

ฐานข้อมูล วัน/เดือน/
ปี  

ที่เผยแพร ่
1 ดร. ยศพล 

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

TCI Q1 2559 

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

TCI Q1 2559 

  สุมิตร คุณเจตน์, ยศพล ผลาผล และ ปวริศา แกว้ช่วย. 2559. อิทธพิลของ
สภาพอากาศที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของทุเรียนพันธุห์มอนทอง. 
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 

2 ดร. ปัทมา ศรี
น้ าเงิน 

ปัทมา ศรีน้ าเงิน, เพชรดา ปินใจ, สุมิตร คุณเจตน์ และ สนธิชยั จันทร์เปรม. 
2559. การสะสมคาร์บอนของหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาเขตศูนย์การศึกษา
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(2)(พิเศษ). 
29-35 

TCI Q1 2559 

  ปัทมา ศรีน้ าเงิน และ  พัชนิดา เคลิ้มกระโทก. 2560. ผลของอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชต้นทุนต่ าต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้มอคคาร่า. การประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9. 124-128. 

Proceeding 2560 

  พันทิพา ลิ้มสงวน, สนธิชัย จันทร์เปรม, อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร, ปัทมา ศรีน้ าเงิน 
และ เสริมศิริ จันทร์เปรม. 2560. การปรับปรุงพันธุ์โดยชักน าการกลายพันธุ์ใน
เบญจมาศโดยใช้รังสีแกมมาและการตรวจสอบการกลายพันธุ์โดยวิธีเอเอฟแอล
พี. วิทย. เกษ. 48, 334-345. 

TCI Q1 2560 

3 ดร. มณีรัตน์ 
คูหาพิทักษ์

ธรรม 

มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร, มณีรัตน์ คูหาพิทกัษ์ธรรม, พรทิพย์ พลาดิศัยเลิศ และ 
วิทวัส แจ้งเอี่ยม. 2560. การคัดเลือกเช้ือกลุ่ม Actinomycetes จากดินใน
จังหวัดจันทบุรีและตราดเพือ่ยับยั้งโรคเชื้อราที่เกิดจาก Pestalotiopsis sp. ใน
มังคุดและเงาะ. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 
(HERP CONGRESS V) ระหว่างวันพฤหสับดีที่ 2 – วันเสาร์ที ่4 มีนาคม พ.ศ. 
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

Proceeding 2560 

  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 

4 ดร. สุมิตร คุณ
เจตน ์

ปัทมา ศรีน้ าเงิน, เพชรดา ปินใจ, สุมิตร คุณเจตน์ และ สนธิชยั จันทร์เปรม. 
2559. การสะสมคาร์บอนของหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาเขตศูนย์การศึกษา
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(2)(
พิเศษ). 29-35. 

TCI Q1 2559 
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  สุมิตร คุณเจตน์, ยศพล ผลาผล และ นริศ สุขสวัสดิ์. 2559. อิทธิพลของสภาพ
อากาศที่มีต่อการออกดอกและติดผลของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง. 2559. พืช
ศาสตร์สงขลานครินทร์3(1)(พิเศษ). 101-107. 

TCI Q1 2559 

  สุมิตร คุณเจตน์, ยศพล ผลาผล และ ปวริศา แกว้ช่วย. 2559. อิทธพิลของ
สภาพอากาศที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของทุเรียนพันธุห์มอนทอง. 
2559. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์3(1)(พิเศษ). 93-100. 

TCI Q1 2559 

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

TCI Q1 2560 

  สุมิตร คุณเจตน์, อนุชา อินทรศิริ และ วีรชัย สวุรรณสาร. 2560. ประสิทธิภาพ
ของปุ๋ยอินทรีย์ตอ่การเจริญเติบโตของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง. การประชุม
วิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16. 125.  

Proceeding 2560 

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. การประยุกต์ใช้วธิีพื้นผิวตอบสนองในการท านายอัตราการ
เจริญเติบโต ของเชื้อรา Aspergillus section Flavi ที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน: 
ผลของปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ, 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 
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เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 

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

 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 
    เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) 

รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
ความ 

สัมพันธ์ 

สถานภาพ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

       
 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ 
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
    เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2554 และ 2559 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
  ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

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. 
ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

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. 
มีผลการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่สมบูรณ์ 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/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ 
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. 
ผลการด าเนินงาน ของระบบดี ท าให้เกิดผล เป็นไป/ในทิศทางตามเป้าหมายที่ก าหนด 

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. 
มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนด 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. 
มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน า 
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 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (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. 
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค านึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 
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. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได้รับการออกแบบอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
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 และทักษะเฉพาะทาง
ของศาสตร์นั้นๆ และทักษะทั่วไป 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. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจ าเป็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
1.1 The expected learning outcomes have been 

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

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

3 4 
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AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
1.2 The expected learning outcomes cover both 

subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes (3) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 4 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 
ผลการด าเนินงาน   

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

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

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

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

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ

และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ 
และด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง 
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พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ยึดถือพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวคือ 
1. จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอด

ชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กีฬา แสดง
บทบาทน าในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งจากวิสัยทัศน์และพันธกิจ ได้น ามาถ่ายทอดเป็นส่วนประกอบของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ “บูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์ เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัย 

สร้างคนรุ่นใหม่ให้อุดมคุณธรรมและจริยธรรม” 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  “บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์” 

 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คือ ปฏิบัติงานดี มีมนุษยสัมพันธ์ 
  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกซึ่งมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม สามารถ
เพาะปลูกพืชได้หลายชนิด และมีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์สูงแห่งหนึ่งของประเทศ 
เหมาะสมส าหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้และผลิตบัณฑิตทางด้านการเษตร ดังนั้นสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
จึงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ด้าน
วิชาการและทักษะด้านการปฏิบัติควบคู่กัน โดยก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

1 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร สามารถประยุกต์
ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติและแก้ปัญหาได้ 

2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ 
แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 

3 มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 

4 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5  มีความรู้และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ใน

การสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มต่างๆ และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสอดคล้องกับสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้หลักสูตรมีการก าหนดปรัชญาของหลักสูตรฯ คือ “รอบรู้วิชาการ ช านาญปฏิบัติ 
ก้าวทันเทคโนโลยีการเกษตร เคียงคู่คุณธรรม น าพาสังคมเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน” และในปีการศึกษา 
2560 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการประชุมร่วมกับคณะฯ และก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตของ
สาขาที่ผ่านการเรียนตลอดหลักสูตร คือ ปฏิบัติงานดี มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นการเน้นย้ าการพัฒนานิสิตตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีความรอบรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยให้
ครอบคลุมเนื้อหาสาระความรู้ ทางเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะและความสามารถในการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต เช่น บุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือน าไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น อีกทั้งเพ่ิมการสร้างจิตส านึก 
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จริยธรรมที่ดี ตลอดจนให้รับรู้ถึงสถานการณ์ของทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศิลปวัฒนธรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือให้สังคมเกษตรเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ท าห้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะอย่างชัดเจน  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก าหนดตามคุณลักษณะพิเศษซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
โดยก าหนดในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
ตาราง 1 ความสอดคล้องผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 
(1) มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่
การปฏิบัติและแก้ปัญหาได้ 

  
 
 

  

(2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ 
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ แก้ปัญหาด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้ 

     

(3) มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า สามารถ
ท างานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรได้ 

 
 
 

 
 
 

 
 

(4) มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

(5) มีความรู้และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ในการสื่อสารที่เหมาะสม
กับบุคคลกลุ่มต่างๆ และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 

     

หมายเหตุ 1. คุณธรรมจริยธรรม 
 2. ความรู้ 
 3. ทักษะทางปัญญา 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 

transferable) learning outcomes (3) 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้ได้ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีพัฒนาได้เป็น มคอ. 2 ของหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร (AUN1.2-1) 
ซึ่งแสดงถึงการเรียนการสอนจากวิชาพ้ืนฐานสู่วิชาเฉพาะทางที่ลึกซึ้งตามความสนใจของผู้เรียน โดยใน
หลักสูตรได้ก าหนดแผนการศึกษาที่นิสิตในหลักสูตรลงทะเบียนเรียนตามก าหนดของแผน ซึ่งผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังที่ก าหนดขึ้นครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป และความรู้และทักษะเฉพาะทาง ซึ่งถ่ายทอดสู่
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ผู้เรียนผ่านรายวิชาต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน แบ่งเป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือก จ านวน 99 
หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต นอกจากนี้ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังกับรายวิชาในหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไปและเฉพาะทาง แสดงไว้ในแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) 
ในเล่ม มคอ. 2 (AUN1.2-1) 
 ในการด าเนินการของหลักสูตรเพ่ือให้ครอบคลุมทั้งความรู้เฉพาะด้านและความรู้ทั่วไป หลักสูตรได้
ก าหนดคุณลักษณะทั่วไปและเฉพาะด้านของบัณฑิตจากหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งแสดงใน มคอ. 2 
ของหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการเกษตรในโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาที่เรียนซึ่งมีการระบุผลการ
เรียนรู้ไว้ชัดเจนใน มคอ. 3 (AUN1.2-2) และแผนการศึกษา โดยด าเนินการผ่านกลไกของการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตและการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้เห็นได้จากแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา ซึ่งจ าแนกความเชื่อมโยงได้ดังแสดงในตาราง 2 และ 3 
 
ตาราง 2 ความสอดคล้องคุณลักษณะพิเศษและผลการเรียนรู้ทั่วไปและผลการเรียนรู้เฉพาะด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้

ทั่วไป 
ผลการเรียนรู้
เฉพาะด้าน 

(1) มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
และแก้ปัญหาได ้(LO2) 

  

(2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและ แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ (LO3) 

  

(3) มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม
และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ (LO4) 

  

(4) มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (LO1) 

  

(5) มีความรู้และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถใช้ในการสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มต่างๆ 
และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ (LO5) 
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ตาราง 3 การจ าแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับการจัดการหลักสูตรในโครงสร้างหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะด้าน 

ความรู้ ความรู้พื้นฐานในสาขาต่างๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการ ท างานในอนาคตซึ่งได้จาก 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป  

มีความรอบรู้ในวิทยาการทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและติดตาม
ความก้าวหน้าของวิทยาการทั้งทางด้าน 
การเกษตรและด้านที่เกี่ยวข้องได้ โดย
ได้จากในรายวิชาเฉพาะด้านทั้งรายวิชา
พ้ืนฐานเฉพาะด้าน รายวิชาเอกบังคับ 
และเอกเลือก  

ทักษะ ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการน ามา
ปรับใช้ในการท างานและการศึกษา 
เพ่ิมเติม ซึ่งได้จากรายวิชาศึกษาทั่วไป 

มีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และทักษะในกระบวนการวิจัยทั้งใน
สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาที่ 
เกี่ยวข้อง โดยนิสิตได้รับจากรายวิชาที่มี
ปฏิบัติการ เช่น รายวิชาการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
โรคพืช มีการฝึกปฏิบัติจริงใน
ภาคสนาม เช่น รายวิชาการปลูกพืช
โดยไม่ใช้ดิน เทคโนโลยีการผลิตพืช 
รวมถึงทักษะการใช้คณิตศาสตร์  สถิติ 
การสืบค้นข้อมูล มาใช้ในการแก้ปัญหา
และตอบโจทย์ ทางการเกษตรได้ วิชาที่
มีการใช้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น 
การวางแผนการทดลองทางการเกษตร 
และ ปัญหาพิเศษ 

คุณลักษณะ เป็นบุคคลที่สามารถด ารงตนอยู่ในกรอบ
ระเบียบพ้ืนฐานที่จะอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข และสามารถสร้างเสริมความ
เข้มแข็งให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ ซึ่ง
ได้จากทุกรายวิชา 

มีความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
สอดคล้องตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้แรงงานและ สามารถใช้ความรู้
ส าหรับปรับใช้ในการท างานและ
การศึกษาต่อได้ โดยนิสิตจะได้รับการ
ปลูกฝังคุณสมบัติในด้านนี้จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร เช่น อาจารย์ผู้สอน   
อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที 
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
(4) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 
   ด้านนิสิต หลักสูตรได้น าผลการประเมินและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของการจัดการเรียนการสอน 
ของแต่ละรายวิชามาปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.5 (AUN1.3-1) มีการสรุปผลการ
ด าเนินงานปรับปรุงใน มคอ. 7 (AUN1.3-2) และให้นิสิตปีสุดท้ายที่จะจบการศึกษาประเมินหลักสูตร 
(AUN1.3-3) เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาหลักสูตร ตามความต้องการต่อไป เช่น นิสิตต้องการให้มีการศึกษาดู
งานและหลากหลายมากขึ้น ซึ่งรายวิชาในชั้นปีที่ 3 และ 4  ได้มีการพานิสิตออกศึกษาดูงานมากขึ้น เพ่ือให้
นิสิตมีความรอบรู้ ทราบปัญหาของเกษตรกรและผู้ประกอบการ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
 ด้านผู้ใช้บัณฑิต ได้จัดท ารายงานผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการที่ว่าจ้างนิสิต 
(ตารางที่ 3) เช่น ทักษะด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรได้กระตุ้นให้นิสิตใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นในรายวิชา
สัมนา และมีการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (AUN1.1-4) และผลการส ารวจและสอบถามความพึง
พอใจของสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา เช่น ทักษะ
การอยู๋ร่วมกับผู้อ่ืน หลักสูตรได้กระตุ้นให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ิมมากขึ้น เช่น การ
ฝึกปฎิบัติในแปลง การจัดโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชา (AUN1.1-5)  
 นอกจากนี้ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงใน
หลักสูตร ได้ด าเนินการผ่านการประชุมวิพากษ์ผลการเรียน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับรายวิชาและใน
ระดับสาขาวิชาเพ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่ ค าดหวั ง โดยผลการส ารวจคุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์ของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ตสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนน 4.00 ซึ่งมากกว่าปีการศึกษ 2558 ได้คะแนน 3.96 
(AUN1.1-1) 
  
ตาราง 4 รายงานผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

จ านวนแบบส ารวจที่ส่งไป 28 18 20 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน 11 4 6 

ร้อยละ 39.29 22.22 30.00 

1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.21 4.38 3.92 

1.1 มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 4.00 4.50 3.83 

1.2 มีระเบียบวินัยปฏิบัตติามกติกาของสังคม 4.18 4.50 3.83 

1.3 มีความรับผดิชอบ 4.36 4.25 3.83 

1.4 มีความซื่อสัตยแ์ละปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 4.27 4.50 4.00 

1.5 ตรงต่อเวลา 4.18 4.25 4.00 

1.6 มีความขยันอดทน อุตสาหะ 4.27 4.25 4.00 

2.ด้านความรู้ 4.05 3.94 3.70 

2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 3.82 3.75 4.17 



  
หน้า 26 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 4.00 3.75 3.50 

2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 4.09 4.00 3.83 

2.4 มีความสามารถในการเรียนรู้งาน 4.27 4.25 3.83 

2.5 มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   3.50 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 3.98 4.30 3.53 

๓.๑ ความสามารถในการวางแผน และปฏิบตัิงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 4.09 4.50 3.67 

๓.๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหางานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเป็น
ระบบ 

4.00 4.50 3.33 

๓.๓ ความสามารถในการแก้ปญัหาและท างานท่ามกลางความกดดันได้ 3.91 4.25 3.50 

๓.๔ ความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการท างาน 3.91 4.00 3.50 

๓.๕ สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  และพัฒนาตนเองได้ 4.00 4.25 3.67 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 4.18 4.40 4.03 

4.1 ความสามารถในการท างานเปน็ทีม 4.27 4.50 4.33 

4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สญัญา และข้อตกลง 4.27 4.50 4.17 

4.3 มีความเป็นผู้น าทีด่ี  3.64 4.00 3.33 

4.4 ปฏิบัติตามหนา้ที่โดยไมล่ะเมดิสิทธิของผู้อื่น และรับทั้งผิดและชอบจากผลการ
ปฏิบัติของตน 

4.36 4.50 4.00 

4.5 รักษาสาธารณสมบัต ิ 4.36 4.50 4.17 

4.6 มีจิตอาสาต่องานของส่วนรวม 
 

  4.17 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.84 4.13 3.71 

5.1 มีความคล่องแคล่วในการใช้ตวัเลขและแปลผลวเิคราะห์ต่างๆ 3.82 4.25 3.67 

5.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสาร 4.36 4.25 4.00 

5.3 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารติดต่อสื่อสาร 3.18 3.75 3.33 

5.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาข้อมูล/ การ
น าเสนองาน/ การปฏิบัติงานให้บรรลเุป้าหมาย 

4.00 4.25 3.83 

6.ทักษะเฉพาะหลักสูตรที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษา   4.08 

6.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานด้านเทคโนโลยีการเกษตรเป็น

อยา่งด ี

  4.00 

6.2 มีมนษุยสมัพนัธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมและปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์

และวฒันธรรมองค์การได้ 

  4.17 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.27 3.96 4.00 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.09 4.18 3.85 

 จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตร
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 พบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตเห็นว่า จุดเด่นของบัณฑิตคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ส่วนสิ่งที่ผู้ใช้
บัณฑิตเห็นว่าควรปรับปรุง คือ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ซึ่งหลักสูตร
ได้มีการกระตุ้นให้นิสิตเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษผ่านโครงการ English Placement Test ซ่ึง
ก าหนดใหน้ิสิตต้องผ่านการทดสอบทุกปี (AUN11.5-1) 
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รายการหลักฐาน 
ล าดับที่ หลักฐาน 

AUN 1.1-1, AUN 1.2-1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
AUN1.1-2, AUN 1.2-2 มคอ.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
AUN1.3-1 มคอ.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
AUN1.3-2 มคอ.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
AUN1.3-3 ผลการประเมินจากนิสิตชั้นปีสุดท้าย 
AUN1.3-4 ผลทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
AUN1.3-4 ผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการ 
AUN1.3-5 ผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานฝึกงานและสหกิจศึกษา 
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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. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย 
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ  และความสัมพันธ์ของ
หลักสูตรกับองคป์ระกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
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) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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ผลการด าเนินงาน   
 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 
 

ในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ และมีระบบและกลไกในออกแบบหลักสูตรดังแผนผังแสดงระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตร 
โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีหน้าที่ พัฒนาหลักสูตรโดยศึกษาข้อมูลจากสถานการณ์ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สถานการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน นอกจากนี้ได้น าความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาสร้างร่างหลักสูตรปรับปรุงที่ประกอบด้วยรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ 
รายวิชาที่น ามาบรรจุต้องไม่ซ้ าซ้อน มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และมีการเรียงล าดับรายวิชาก่อนหลัง 
หลังจากนั้นมีการส่งร่างหลักสูตรฯ ให้ผู้ทรงคุณทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรที่ต้องการปรับปรุงท าการวิพากษ์และน าข้อมูลที่ได้จากการวิพากษ์มาปรับปรุง
หลักสูตร ก่อนจะส่งให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการสร้างหลักสูตร เมื่อผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าแล้ว เล่มหลักสูตรจะส่งให้งานพัฒนาหลักสูตรตามกองบริการ
การศึกษาเพ่ือด าเนินการเสนอให้คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณา หลักสูตรที่แก้ไขแล้ว
น าเสนอให้สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณา และสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองและรายงานให้ 
สกอ. ทราบต่อไป   

ในขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีการติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานพบว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนดในปีการศึกษา 2559 
ซึ่งได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง เนื้อหารายวิชาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ท าให้หลักสูตรที่พัฒนาตรง
ตามภาวะการณ์ปัจจุบัน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรมีความ
ทันสมัย ไม่ซ้ าซ้อน มีประสิทธิภาพและสามารถรับนิสิตและใช้งานได้ตามแผนงานที่วางไว้ 
 โครงสร้างหลักสูตร มีการจัดแบ่งวิชาตามกลุ่มวิชาเพ่ือความครอบคลุม และได้เพ่ิมวิชาต่างๆ เพ่ือ
ความทันสมัย ได้แก่ 
 -วิชาพ้ืนฐานด้านชีววิทยา 
 -วิชาพ้ืนฐานทางการเกษตร 

-วิชาในกลุ่มเทคโนโลยีการผลิตพืช 
-วิชาในกลุ่มอารักขาพืช 
-วิชาในกลุ่มการบริหารจัดการเกษตรยุคใหม่ 
-วิชาในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ 
-วิชาโครงงาน วิชาฝึกงาน สัมมนา 
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เนื้อหาหลักสูตรใน มคอ. 2 (AUN 2.1-1) ที่ได้แสดงผลการเรียนรู้ด้านที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ความรู้ที่
ผู้เรียนจะได้เมื่อจบการศึกษา 2) ทักษะทางปัญญา เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะเฉพาะทาง ความเข้าใจ
ในกระบวนการต่างๆ ทักษะ เช่น การสื่อสาร การค านวณ 3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 4) 
คุณธรรม จริยธรรมที่ถูกหล่อหลอม เพื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิต โดยหลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
สื่อต่างๆ ได้แก่ เอกสารแผ่นพับ Website สื่อสังคมออนไลน์ การออกไปแนะแนวสัญจรให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
และนักเรียนได้รับทราบ (AUN 2.1-2)    
 หลักสูตรมีการก าหนดกระบวนการเรียนการสอนที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ด้าน 1) ความรู้ 2) ทักษะ
หลัก เช่น การสื่อสาร การค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ทักษะเฉพาะทาง เช่น การพัฒนา
บุคลิกภาพ รวมทั้งวิธีการประเมินผลที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลอย่างชัดเจน ในรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 
หมวดที่ 4 (AUN 2.1-1) 

  การด าเนินการหลักสูตรก าหนดให้มีการทบทวนเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยและมีเนื้อหา
ครบถ้วนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ดียิ่งขึ้นทุกปีการศึกษาและอัตลักษณ์ของนิสิต ผ่านกลไกการ
ใช้ มคอ. 3 และ 5 (AUN 2.2-1 และ AUN 2.2-2) ซ่ึงแต่ละรายวิชาได้ท าการวิเคราะห์ความครบถ้วนของ
เนื้อหา ความทันสมัยและมีล าดับการเรียนรู้ทื่สอดคล้องกับเนื้อหา โดยน ามาปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษา
ถัดไปซึ่งแสดงในเอกสาร มคอ.3 ทื่มีการปรับปรุงใหม่ทุกปีการศึกษา และน าผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตมา
ปรับรายละเอียดในวิชาเช่น ทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยปรับให้นิสิตใช้ผลงานวิจัยต่างประเทศมาใช้ใน
น าเสนอในรายวิชาสัมนา โดยผลการประเมินความพอใจของบัณฑิตปี 2557-59 พบว่า หลักสูตรมีคะแนน
มากกว่าเป้าหมาย 3.8 ทั้งค่าความพึงพอใจภาพรวมและความพึงพอใจเฉลี่ยรวม โดยในปีการศึกษา 2559 มี
คะแนนเท่ากับ 4.00 และ 3.85 ตามล าดับ และมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้านความทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน มีคะแนนเท่ากับ 4.03 (AUN 2.2-3) นอกจากนี้กรรมการบริหารหลักสูตรมีการ
น าเสนอการปรับปรุงหลักสูตรย่อยในปีการศึกษา 2561 เพ่ือน ารายวิชาใหม่ด้านการออกแบบอาหาร (food 
design) บรรจุในหลักสูตร 

  
ตาราง 2.1 ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

ร้อยละบณัฑติที่ไดร้ับการประเมิน 39.29 22.22 30.00 

1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.21 4.38 3.92 

2.ด้านความรู้ 4.05 3.94 3.70 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 3.98 4.30 3.53 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 4.18 4.40 4.03 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.84 4.13 3.71 

6.ทักษะเฉพาะหลักสูตรที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษา   4.08 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.27 3.96 4.00 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.09 4.18 3.85 
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2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to 
the stakeholders (1,2) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 
 

หลักสูตรได้สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร ข้อก าหนด
รายวิชา กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ ประกาศข้อก าหนดต่างๆ ลงบนเว็บไซต์คณะ (AUN 3.1-1) โดยคณะฯ 
ไดท้ าการประเมินข้อมูลการรับรู้ของหลักสูตร พบว่า ช่องทางเวบไซต์เป็นช่องทางหลักท่ีนิสิตเข้าถึงมากท่ีสุด 
64.29% (AUN 2.2-3) ทางหลักสูตรได้ร่วมมือกับคณะฯ โดยการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และพัฒนา
เวบไซด์ใหม่เพ่ือให้สะดวกในการค้นหา เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และมีการโรดโชว์ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
ในโรงเรียนต่างๆ  มากขึ้น 

 
รายการหลักฐาน 

ล าดับที่ หลักฐาน 
AUN 2.1-2 เอกสารแผ่นพับ Website สื่อสังคมออนไลน์ 
AUN2.2-1 มคอ.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
AUN 2.2-2 มคอ.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
AUN 2.2-3 แบบสอบถามบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
AUN3.1.1 เว็บไซต์คณะ 
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AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (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. 
การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, 
sequenced, and integrated. 
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม 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. 
หลักสูตรมีโครงสร้างทีย่ืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ  

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 4 

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

3 4 
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AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
3.3 The curriculum is logically structured, 

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

เรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 
ผลการด าเนินงาน   

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) 
การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

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

รายวิชาในหลักสูตร มคอ.2 (AUN 3.2-1) มีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย รายวิชาศึกษาทั่วไป 
รายวิชาแกน วิชาเอกและวิชาเอกเลือก ซึ่งไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ประกอบด้วย 1) หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเอกบังคับ 37 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต 3) หมวดเลือก
เสรี 6 หน่วยกิต รวม 135 หน่วยกิต  

โครงสร้างและเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรสร้างขึ้นและมีการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา โครงสร้าง รายวิชาและเนื้อหาของรายวิชามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และ ELO ของหลักสูตร นอกจากนี้ในหมวดวิชาเลือกได้แบ่งออกตามกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเพ่ือให้นิสตเห็น
ภาพของหลักสูตร เห็นตัวตนของตนเองเพ่ือน าไปสู่ความถนัดของนิสิตรายบุคคล รายละเอียดตาม
ค าอธิบายรายวิชาใน มคอ.2 (AUN 3.2-1) รายละเอียดดังตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตร ใน มคอ.2 :7 
โดยรายละเอียดของรายวิชาตลอดหลักสูตรส่งเสริมการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน เช่น 
รายวิชา โครงงานและรายวิขาปฎิบัติการ รายวิชาเหล่านี้มีลักษณะบูรณาการและสามารถให้นิสิตแสดง
ความสามารถครอบคลุมผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทุกด้านของหลักสูตร 2559 คือ  
  1 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร สามารถประยุกต์
ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติและแก้ปัญหาได้ เน้นในรายวิชาพ้ืนฐานด้านชีววิทยา เคมี และรายวิชาเอก
บังคับและเอกเลือกตามกลุ่มวิชาต่างๆ  
  2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ 
แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ เน้นในรายวิชาพ้ืนฐานด้านชีววิทยา เคมี และ
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รายวิชาเอกบังคับและเอกเลือกตามกลุ่มวิชาต่างๆ ซึ่งในรายวิชาเหล่านี้มีภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของรายวิชา 
  3 มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ เน้นในรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเอกบังคับและเอกเลือกตามกลุ่มวิชา
ต่างๆ ซึ่งในรายวิชาเหล่านี้มีภาคปฏิบัติ นิสิตได้มีการท างานร่วมกัน ฝึกปฏิบัติ ฝึกงานทั่วไป ท ารายงานเป็น
กลุ่ม 
  4 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นในรายวิชาเอก
บังคับและเอกเลือกตามกลุ่มวิชาต่างๆ นิสิตได้ปฏิบัติจริง ได้สัมผัสชีวิตเกษตรกร ได้ฝึกงานร่วมกันเกษตรกร
ในพ้ืนที่จริง 
  5  มีความรู้และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ใน
การสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มต่างๆ และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ เน้นในรายวิชาพ้ืนฐาน ราย
วิชาเอกบังคับและเอกเลือกตามกลุ่มวิชาต่างๆ ซึ่งในรายวิชาเหล่านี้มีภาคปฏิบัติ นิสิตได้มีการน าเสนอ
รายงาน การสัมภาษณ์เกษตรกร การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ผ่านรายวิชาสัมนาและปัญหาพิเศษ 
 การประเมินผลท าได้จาก ตรวจสอบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอน ผลปรากฏว่า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของแต่ละรายวิชามีการระบุการเรียนการสอนให้ได้มาซึ่งผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจนและมีการน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในรอบถัดไป และจากผลการส ารวจบัณฑิตปีการศึกษา 2559 เรื่องการจัด
การศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้คะแนนสูงเท่ากับ 4.09 แสดงให้ถุงการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (AUN 3.1-2) 
 
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date (3,4,5,6) 

หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 
หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มีแนวทางการ

จัดการเรียนการสอน การมีส่วนร่วม การประเมินผลที่ชัดเจน มีการเชื่อมโยงของเนื้อหารายวิชาดังแผนการ
ศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1  ถึง 4 เรียงล าดับจากระดับพ้ืนฐานสู่รายวิชาระดับก้าวหน้า และจากทฤษฏีสู่ปฎิบัติ 
(AUN 3.3-1) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาท าการวางแผนการสอนร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนิสิต โดย
ยึดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง 5 ด้าน รายละเอียดปรากฏใน มคอ.3 (AUN 3.3-2) หลักสูตรมีการบูรณา
การรายวิชาโดยในวิชาบังคับเลือก เช่น รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล รายวิชาโรคพืชเศรษฐกิจ 
การศึกษาดูงานร่วมกัน นอกจากนี้มีการเปิดรายวิชา เรื่องปัจจุบันทางเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเน้นเนื้อหาที่
ทันสมัย เช่นระบบเกษตรอินทรีย์และระบบประเมิน ข้อวิพากษ์พืชตัดต่อพันธุกรรม 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
Bachelor of Science Program in Agricultural 
Technology 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
Bachelor of Science Program in Agricultural  
Technology 

 

ช่ือปริญญาภาษาไทย  วิทยาศาตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการเกษตร) 
ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science 
(Agricultural Technology) 

ช่ือปริญญาภาษาไทย วิทยาศาตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการเกษตร) 
ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Science 
(Agricultural Technology)  

 

จ านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมไมน่้อยกว่า                   
135  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตหน่วยกติรวมไม่นอ้ยกว่า                   
136  หน่วยกิต 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1.1) กลุ่มวิชาภาษา                   12 หน่วยกิต 
 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            3 หน่วยกิต 1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์   3  หน่วยกิต 1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์   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) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1)  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  < 12 หน่วยกิต หน่วยกิต  
1.2)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคณุภาพชีวิต  4 หน่วยกิต 
  บัณฑิตบรูพา                  < 4 หน่วยกิต 
1.3)  กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ  7 หน่วยกิต 
  สังคมและสิ่งแวดล้อม       < 7 หน่วยกิต 
1.4)  กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค ์  4 หน่วยกิต 
                                   < 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        

 

โครงสร้างหลักสูตร มีการจัดแบ่งวิชาตามกลุ่มวิชาเพ่ือความครอบคลุม และได้เพ่ิมวิชาต่างๆ เพ่ือ
ความทันสมัย ได้แก่ 
 -วิชาพ้ืนฐานด้านชีววิทยา 
 -วิชาพ้ืนฐานทางการเกษตร 

-วิชาในกลุ่มเทคโนโลยีการผลิตพืช 
-วิชาในกลุ่มอารักขาพืช 
-วิชาในกลุ่มการบริหารจัดการเกษตรยุคใหม่ 
-วิชาในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ 
-วิชาโครงงาน วิชาฝึกงาน สัมมนา 
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รายการหลักฐาน 
ล าดับที่ หลักฐาน 

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

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

AUN 3.1-2 แบบสอบถามบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
AUN3.3-2 มคอ.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 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  
ชุดของความเชื่อที่มผีลต่อเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค์การศึกษา บทบาทผู้สอนและ
ผู้เรียน เนื้อหาการสอน 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. 
การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ คุณภาพการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ผู้เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์ การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้ 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุน และมีความร่วมมือกัน 

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

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. 
เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาวิชา  
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 และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งม่ันที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

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) 
 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 

ผลการด าเนินงาน   
4.1 ปรัชญาทางการศึกษาได้ถ่ายทอดและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน (The educational 
philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders) 
 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตรมีการก าหนดปรัชญาที่ชัดเจน คือ รอบรู้
วิชาการ ช านาญปฏิบัติ ก้าวทันเทคโนโลยีการเกษตร เคียงคู่คุณธรรม น าพาสังคมเกษตรให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน ซึ่งปรัชญาของสาขามีความสอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ด้านวิชาการควบคู่ทักษะการปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร เช่น วิชาหลักการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เป็นต้น มีการ
กระตุ้นให้นิสิตมีความใฝ่รู้ พร้อมติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น รายวิชาเรื่อง
เฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน เป็นต้น 
และน ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมความพร้อมและความสามารถในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องในทุกรายวิชา (AUN 4.1-1) ซึ่งปรัชญานี้มีผลต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยใช้แบบสอบถามจากสถานประกอบการ และการนิเทศนิสิตฝึกงานหรือสหกิจศึกษา (AUN 
4.1-2)  
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  หลักสูตรด าเนินการเผยแพร่ภาพลักษณ์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างชัดเจนในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น ผ่านทางคู่มือการศึกษานิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 และทาง 
website ของวิทยาเขตจันทบุรี (http://www.chanthaburi.buu.ac.th/ )  และมีการส่งมอบ เล่ม มคอ. 
2 สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียน การจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ในงานที่เก่ียวข้องกับการเกษตร เช่น งานมหกรรมมหานครผลไม้ และสื่อสังคมออนไลน์
อย่าง facebook page (AUN 4.1-1) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก  
  การประเมินผลจากการส ารวจแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบไป
ด้วยนิสิต  ผู้ใช้บัณฑิต ผลปรากฎว่า หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการเกษตรสามารถพบได้ง่ายจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งออนไลน์และสิ่งพิมพ์ของคณะและของหลักสูตร เช่น การเข้าถึงจากหน้าเว็บไซต์
ของคณะ และการออกไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ นิสิตฝึกงานสามารถลงแปลงได้ บัณฑิตสามารถ
ลงงานภาคสนามได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตอาสา 
 

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

หลักสูตรของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร จ านวน 5 ข้อ หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับ ELO ดังนี้ 

1. นิสิตมีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร สามารถประยุกต์
ความรู้จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติและสามารถแก้ปัญหาได้ ในสาขามีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเอก
บังคับมีรูปแบบการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถเชื่อมโยงความรู้
ภาคทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติ ได้แก่ รายวิชาเทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน วิชาเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช วิชา
เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล วิชาปฐพีเบื้องต้น วิชาหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น โดยแต่ละรายวิชามีการ
บรรยาย การซักถามในชั้นเรียน การน าเสนอในชั้นเรียน และมีการแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของแต่ละ
รายวิชา เพ่ือให้นิสิตเกิดทักษะและความรับผิดชอบ รู้จักการช่วยเหลือกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน และ
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คือ 
ปฏิบัติงานดี มีมนุษย์สัมพันธ์ 

2. นิสิตมีทักษะการคิดแบบองค์รวม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกงาน 
และสหกิจศึกษา การประชุมวิชาการต่างๆ เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้ในการท างาน
ได้  

3. นิสิตมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้ ทางสาขามีการจัดกิจกรรมระหว่างภาคการศึกษา เช่น โครงการ
สืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย โครงการบริการวิชาการเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสู่
ชุมชน เป็นการฝึกให้นิสิตมีการท างานเป็นกลุ่ม มีการท างานเพื่อสังคม เป็นการปลูกฝังภาวะผู้น า และสร้าง
ความรับผิดชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมาย มีการเชิญบุคคลในท้องถิ่นหรือวิทยากรมาให้ความรู้
เกี่ยวกับความเป้นไปของชุมชน มีการฝึกงานและสหกิจศึกษา โดยให้นิสิตเลือกสถานประกอบการที่นิสิตมี
ความสนใจตามความถนัดของตนเอง เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะทางด้านการเกษตร รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับ
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ผู้อื่น เกิดความสามัคคี  การท างานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การปรับตัวเข้า
กับสังคม 

4. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกรายวิชาจะมี
การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นิสิตมีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น ความตรงต่อเวลา การเคารพใน
กฎระเบียบของสังคม นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนเนื้อหาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาปริทัศน์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของนิสิตต่อไปในอนาคต 

5. มีความรู้และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ในการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มต่างๆ และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทางสาขาเปิดโอกาสให้นิสิตเลือก
หัวข้อสัมมนาและปัญหาพิเศษท่ีน่าสนใจ และท าการสืบค้นหรือท าการวิจัยตามความถนัด โดยมีอาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและค าชี้แนะน า ซึ่งนิสิตต้องมีการค้นคว้าทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และมีการน าเสนอในชั้นเรียน 

การประเมินผลงานจากการประเมินจากผลงานนิสิต ความรู้ความเข้าใจในรายวิชา ผลปรากฏว่า 
นิสิตสามารถแสดงออกถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้เป็นอย่างดี จากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ท า
ให้นิสิตมีความรอบรู้ทางด้านวิชาการและสามารถน าความรู้สู่ภาคปฏิบัติได้ เมื่อนิสิตได้ไปฝึกงานหรือสหกิจ
ศึกษา จะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้ นิสิตเกิดทักษะและมีจิตอาสา ความรับผิดชอบ รู้จักการช่วยเหลือกันในการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย วิชาสัมมนานิสิตมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและน าเสนอ
ผลงานในชั้นเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้  วิชาการฝึกงานและสหกิจศึกษา นิสิตสามารถเลือก
สถานประกอบการที่นิสิตมีความสนใจตามความถนัดของตนเอง เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะทางด้านการเกษตร 
รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน เกิดความสามัคคี  การท างานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย การปรับตัวเข้ากับสังคม ซึ่งผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จดังผลการประเมินของนิสิต
ฝึกงาน โดยมีคะแนนมากกว่า 90% และผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตเท่ากับ 4.00 ผลการท างานได้จาก
การประเมินของสถานประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี (AUN 4.2-1)   
  

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Teaching and learnig activities enhance 
life-long learning) 

 หลักสูตรมีกลยุทธ์การเรียนการสอนควรที่ฝึกให้นิสิตมีทักษะด้านต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นใน
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ ทักษะการสื่อสารด้านภาษาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
การคิดค านวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและการน าเสนอ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัว ความอยากรู้อยากเห็น มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่จาการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีการบูรณาการระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่ และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ และได้รับประสบการณ์ตรง
จากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากร การฝึกงานและ สหกิจศึกษา (AUN 4.1-1, AUN 4.3-1) นอกจากนี้ทางสาขา
เทคโนโลยีการเกษตรได้รับการสนับสนุนเครื่องมือในห้องปฏิบัติ การแปลงทดลอง และอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เกิดความใฝ่รู้และสามารถใช้ความรู้พ้ืนฐาน การ
พัฒนาทักษะ และการพัฒนาคุณลักษณะที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข เช่น วิชาสัมมนาและปัญหาพิเศษ เป็นวิชาที่ก าหนดให้นิสิตได้รู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อที่นิสิตสนใจ และน าความรู้ที่ได้มาค้นคว้าทดลองในหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร มีการเรียบ
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เรียงเป็นเอกสารทางวิชาการ และการน าเสนอในชั้นเรียน ฝึกให้นิสิตรู้จักกระบวนการการวางแผน การ
ทดลอง การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การสรุป การน าองค์ความรู้ไปใช้ การแสวงหาความรู้จากช่องทาง
ต่างๆ อาทิ ฐานข้อมูลวิจัยจากกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว ท าให้นิสิตมีความรอบรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการเกษตร และสามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  
 จากข้อมูลของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ผลปรากฏว่า บัณฑิตสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา และมีศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม น าไปเป็นหลักในการประกอบอาชีพเลี้ยง
ครอบครัวได้อย่างมีความสุข เช่น นายกาย เรือนแก้ว และนายภานุพงศ์ สมัครพันธ์ ปัจจุบันประกอบอิสระ 
มีธุรกิจเป็นของตนเองโดยน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในชั้นเรียน ประสบการณ์จากการฝึกงานและวิชา
ปัญหาพิเศษหาความรู้เพ่ิมเติมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการท าสวนผลไม้ 
  
รายการหลักฐาน 

ล าดับที่ หลักฐาน 
AUN 4.1-1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
AUN 4.2-1 ผลประเมินวิชาฝึกงาน 
AUN 4.3-1 มคอ.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
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AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

 

Sub Criterion 5 
1. Assessment covers: 

การประเมินประกอบด้วย  
a. New student admission  

การรับเข้าผู้เรียน  
b. Continuous assessment during the course of study 

การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  
c. Final/exit test before graduation 

การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา  
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 
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา  

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

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 พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  

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

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

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ข้ึน และได้น าไป
ทดลองใช้  
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8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
5.1 The student assessment is constructively aligned 

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

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

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 สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

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 ความน่าเชื่อถือ 
และเป็นธรรม 

3 3 

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

3 4 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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ผลการด าเนินงาน   
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 

learning outcomes การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
  หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามก าหนดใน มคอ. 2 และได้จัดการ 
ประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ โดยหลักสูตรก าหนดให้ทุกรายวิชาต้องมีการวัด 

และประเมินผลระหว่างเรียนตลอดหลักสูตรทุกภาคการศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ทราบ 
ถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนและคุณภาพการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ 
การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การท ารายงาน และการน าเสนอผลงาน นอกจากนี้ 
คณาจารย์ประจ าวิชาจะต้องก าหนดรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของ
รายวิชา จุดหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา การด าเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต แผนการ
สอน การประเมินผลการเรียนการสอน และการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา โดยหัวข้อการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ของนิสิต จะต้องอธิบายถึงวิธีการสอน การวัดและการประเมินผลตามที่ก าหนดไว้ในแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่หลักสูตร สู่รายวิชา และจะต้องสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา [AUN-5.1-1] 
  ในคาบแรกของการสอนแต่ละวิชาอาจารย์ผู้สอนมีการชี้แจงเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
การทดสอบความรู้ด้านทฤษฎี งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การฝึกปฏิบัติ นิสิตต้องท าเกณฑ์การประเมิน การ
ตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียนทราบทุกครั้งก่อนเริ่มการสอนในแต่ละภาคการศึกษา รวมถึงมีการแจก มคอ.3 
และ มคอ. 4 ให้กับนิสิตและการพูดคุยสอบถามข้อสงสัยต่างๆ 
  การทวนสอบของหลักสูตร ท าได้หลายวิธี เช่น มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่มีการสอน
ร่วมกัน เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน โครงการ กิจกรรมต่างๆ แนวทาง และเกณฑ์การ
ประเมินผล 
  เมื่อใกล้จบภาคการศึกษานิสิตทุกคนต้องท าการประเมินผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชา ผ่านเว็บไซต์ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน [AUN-5.1-2] ซึ่งนิสิตต้องประเมิน
พฤติกรรมการเรียนของตนเอง ความคิดเห็นต่อรายวิชา การประเมินการสอนของอาจารย์ในห้องเรียน และ
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าไปดูผลได้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพ่ือจะได้
ใช้ข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชาและการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป 
  การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา เป็นการทดสอบความรู้ตลอดหลักสูตร (Exit exam) เพ่ือ
ประเมินผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรของนิสิต  
 
การประเมินผล 
 หลักสูตรมีการประเมินความรู้พ้ืนฐานของนิสิตแรกเข้า พบว่า นิสิตมีปัญหาพ้ืนฐานด้าน
คณิตศาสตร์ และความสามารถทางภาษาต่างประเทศ จึงมีการเสนอในที่ประชุมระดับคณะถึงปัญหาของ
ระดับฐานความรู้ของนักเรียนมัธยมที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เห็นได้จากผลการเรียนค่อนข้างต่่า และ
นักเรียนยังขาดทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนทักษะความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาท่ีเข้าเรียน ซึ่งจ่าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาต่อ
ยอดในระดับมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จึงได้จัดให้มีโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ตลอดจนภาษาอังกฤษ และเสริมทักษะความรู้บางประการที่เก่ียวข้องกับการเรียนในสาขา 
ก่อนเริ่มต้นเปิดภาคเรียนให้กับนิสิตใหม่ที่เข้าเรียนในคณะ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการ
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ปรับพื้นฐานความรู้นั้น มีระยะเวลาที่ค่อนข้างจ่ากัดผลที่ได้รับส่วนใหญ่ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะเป็น
แนวทางในการปรับตัว คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้ปรับปรุงโครงการโดยให้มีการเพิ่มระยะเวลา
ของโครงการให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างกิจกรรม และวิธีการในการติดตามช่วยเหลือในการพัฒนานิสิตให้มี
ความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้นิสิตได้มีการปรับตัว พร้อมรับกับการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร และ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

หลักสูตรได้ก่าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามที่ก่าหนด
ใน มคอ. 2 และ มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา ซ่ึงการประเมินผู้เรียนให้มีการประเมินตามผลการเรียนรู้ โดย
ก่าหนดใหทุ้กรายวิชาต้องมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาของนักศึกษาตามผล
การเรียนรู้ที่ก่าหนดไว้  

1. นิสิตมีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีการประเมินผู้เรียน
ภาคทฤษฎีจากการสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน และการทดสอบย่อย ส่วนการน าความรู้จาก
ภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติและสามารถแก้ปัญหาได้ มีการประเมินผู้เรียนจากการท ากิจกรรมในชั้นเรียน การ
ดูแลแปลงปลูกพืช 

2. นิสิตมีทักษะการคิดแบบองค์รวม แสวงหาความรู้ ประยุกต์เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ มีการประเมินจากการค้นคว้าท ารายงาน เช่น 
วิชาสัมมนาและปัญหาพิเศษ ซึ่งนิสิตท าการสืบค้นหรือท าการวิจัยตามความถนัด โดยมีอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและค าชี้แนะน า ซึ่งนิสิตต้องมีการค้นคว้าทั้งภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ และมีการน าเสนอในชั้นเรียน 

3. นิสิตมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้ มีการประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย การท างานเป็นกลุ่ม การ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสาขาหรือคณะจัดขึ้น เช่น โครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย โครงการบริการ
วิชาการเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสู่ชุมชน  

4. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกรายวิชาจะมี
การประเมินคะแนนการเข้าชั้นเรียน ซึ่งพิจารณาจากความตรงต่อเวลา ความตั้งใจเรียนในวิชานั้นๆ 

5. มีความรู้และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ในการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มต่างๆ และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีการประเมินจากการสืบค้นข้อมูล
และการน าเสนอในชั้นเรียน 
 จากการประเมินผู้เรียนด้วยการทดสอบความรู้ตลอดหลักสูตร (Exit exam) โดยการสอบในกลุ่ม
วิชาเอก ได้คะแนนเฉลี่ย 35% ซ่ึงต่ ากวา่เกณฑ์ของคณะฯ ซึง่การสอบดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมรายวชิาทุก
ด้าน ดังนั้นในปีถัดไปจ าเป็นต้องมีการประเมินให้ครบทุกด้านเพื่อให้ทราบถึงสถานะทางวิชาการท่ีแท้จริง  
และผลการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสะท้อนออกมาดังผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งได้
คะแนนภาพรวมเท่ากับ  4.00 แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
 
 
 



  
หน้า 46 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

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 วธิีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความ
ชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 
 การประเมินผู้เรียนในแต่ละรายวิชา ค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นหลัก ในแต่ละรายวิชามี
เกณฑ์การประเมินทั้งแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณ์นิสิต อาจารย์ผู้สอนจะมีการ
ก าหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนใน มคอ. 3 ของทุกรายวิชา ซึ่งประกอบไปด้วย ช่วงเวลาในการประเมินผล  
วิธีการประเมินผล  เกณฑ์การประเมิน และสัดส่วนการประเมินผล เกณฑ์ และเกรดที่มีความชัดเจนในแต่
ละรายวิชา ซึ่งจะมีการชี้แจงให้ผู้เรียนทราบในชั้นเรียนในสัปดาห์แรกของการเรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถ
วางแผนการเรียนในแต่ละรายวิชาได้อย่างเหมาะสม ส่วนเกรดของแต่ละรายวิชาจะถูกแสดงไว้ใน มคอ. 5 
และส่งไปยังฝ่ายวิชาการเพื่อแจ้งผลการศึกษากับผู้เรียน ในรายวิชาที่มีการสอนร่วมกันของอาจารย์หลาย
คน จะมีการประชุมปรึกษาพิจารณาคะแนนอย่างเป็นระบบ ก่อนการส่งคะแนนอย่างเป็นทางการ  
 
การประเมินผล 
 1. การประเมินผลท าได้จากตรวจผลงานของนิสิต ผลปรากฏว่า นิสิตท างานส่งได้ทันตามเวลาและ
มีวางแผนท างานให้เป็นไปตามก าหนดการได้อย่างดีในแต่ละรายวิชา ส่วนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติในแปลง
ปลูกพืช นิสิตสามารถดูแลตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้  
 2. การประเมินโดยใช้ระบบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ซึ่งนิสิตต้องประเมิน
พฤติกรรมการเรียนของตนเอง ความคิดเห็นต่อรายวิชา การประเมินการสอนของอาจารย์ในห้องเรียน และ
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ หนึ่งในหัวข้อเป็นการสอบถามเก่ียวกับการเข้าถึงข้อมูล วิธีการ ข้อบังคับ
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด ผลปรากฏว่า นิสิตส่วนใหญ่สามาถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และทราบ
อย่างชัดเจนก่อนในแต่ละช่วงเวลาการประเมิน และคะแนนการประเมินอยู่เกณฑ์ดี 
 
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 เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความ
น่าเชื่อถือและเป็นธรรม 
 
 ในกระบวนการประเมินผลการเรียน ในส่วนของเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน 

อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านมีการก าหนดรายละเอียดไว้ใน มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา และมีการชี้แจงให้กับ
ผู้เรียนได้ทราบก่อนเริ่มการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกัน ส่วนกระบวนการหรือ
วิธีการที่ประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเท่ียงตรง ในแต่ละรายวิชามีการออกข้อสอบตรงกับ
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ส่วนความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม ผู้เรียนสามารถขอ
ตรวจสอบคะแนนได้ทุกเวลากับผู้สอน ตลอดทั้งภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนในรายวิชานั้นๆ เพ่ือให้นิสิต
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ในวิชานั้น ถ้าหากนิสิตได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาก จะได้ตัดสินใจงดเรียน (drop) 
ในวิชานั้น จากการประเมินผลด้วยวิธีดังกล่าวท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น โดยนิสิตสามาถปรับตัวได้ถ้า
ตนเองมีคะแนนสอบที่ผ่านมาไม่ดี มีการทวนสอบในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษและเคมี มี
การประชุมเพ่ือวิพากษ์ข้อสอบ โดยคณาจารย์ในกลุ่มสาขาดังกล่าว ส่วนวิชาในสาขา เชน่ รายวิชาปริทัศน์
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ทางเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีคณาจารย์ในสาขาสอนร่วมกัน จะมีการออกข้อสอบร่วมกันตามหัวข้อของ
ผู้สอนแต่ละคน มีการทบทวนเกณฑ์การประเมินภายในกลุ่มของอาจารย์ผู้สอนก่อนและหลังการประเมินผล
งานของนิสิตในแต่ละโครงการหรือก่อนและหลังการสอบเสมอ เพื่อเป็นการทวนสอบ  
 
การประเมินผล 
 แต่ละรายวิชามีการด าเนินการในส่วนของวิธีการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีวิธีการทวนสอบผลการ
ประเมิน มีการประชุมสาขาวิชาเพ่ือหาแนวทางในการประกันความเท่ียงตรง ความน่าเชื่อถือ และเป็นธรรม
ของการประเมินผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน 
 
5.4 Feedback of student assessment is timely and  helps to improve learning (3) การให้ผล
ป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
  ในการประเมินผู้เรียนตามแนวทางของผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ได้ชี้แจงให้กับผู้เรียนนั้น  ผู้สอนจะ
มีการแจ้งผลคะแนนบางส่วนให้กับผู้เรียนทราบในระหว่างมีการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบผล
ป้อนกลับ เมื่อผู้เรียนได้ทราบผลคะแนนของตนเองแล้ว จะสามารถวางแผนและปรับปรุงการเรียนใน
ระยะเวลาของการเรียนที่เหลืออยู่ก่อนสอบปลายภาคเรียนได้ หรือแม้กระทั่งผู้สอนเอง อาจจะมีแนวทางใน
การช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มเติมได้ เช่น การเพ่ิมแบบฝึกหัดในชั้นเรียน การทบทวนบทเรียน  
และการค้นคว้าท ารายงานได้ ท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชานั้นดีขึ้น 
นอกจากนี้ในแต่ละภาคการศึกษามีการประชุมของคณะหรือสาขาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา  เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

การให้ผลป้อนกลับสามารถท าได้หลายวิธี เช่น  
- แบบฝึกหัด มีการป้อนกลับโดยการตรวจงานกลับคืนรายบุคคล หรือหากมีนิสิตจ านวนมาก

อาจอยู่ในลักษณะการท าเฉลยแบบฝึกหัด เพื่อให้นิสิตได้สามารถประเมินตนเองได้  
- การประเมินผลการสอบกลางภาค มีการแจ้งคะแนนสอบกลางภาค เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสได้

พัฒนาการเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
- งานที่ได้รับมอบหมาย เช่น หัวข้อรายงาน การน าเสนอรายงาน ฯลฯ อาจารย์ผู้สอนจะแนะน า 

ให้ค าปรึกษา แนะน าการค้นคว้าหาข้อมูล  รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะปรับปรุงภาย
หลังจากการน าเสนอทันที 

  ทั้งนี้ในทุกรายวิชามีการให้ผลป้อนกลับก่อนการก าหนดวันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา และมี
การประกาศเกรดภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
การประเมินผล 
  การประเมินโดยใช้ระบบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (http://assess.buu. 
ac.th/) ซึ่งนิสิตจะต้องประเมินพฤติกรรมการเรียนของตนเอง ความคิดเห็นต่อรายวิชา การประเมินการ 
สอนของอาจารย์ในห้องเรียนซึ่งในปีการศึกษา 2560 ผลประเมินการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ท่านมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.0 และความคิดเห็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ หนึ่งในหัวข้อเป็นการสอบถาม
เกี่ยวกับผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลปรากฏ
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ว่า นิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียน และมองว่าทันเวลาและช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้  
 
5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) 
 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 
 
 กระบวนการร้องทุกข์ของนิสิต มีช่องทางการเข้าถึงการร้องเรียนหรือการอุธรณ์ของนิสิตหลาย

ช่องทางได้แก่ 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอน  
2. ประธานสาขา  
3. สายตรงคณบดี 

 เมื่อหลักสูตรได้รับเรื่องร้องเรียนจากนิสิต หลักสูตรจะประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อหารือแนวทางการ 
แก้ไขเบื้องต้น ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวินัยหรือความประพฤติร้ายแรง หลักสูตรจะส่งเรื่องให้กับคณะฯ เป็น
ผู้ด าเนินการตั้งกรรมการเพ่ือสอบสวนหาข้อเท็จจริงและรายงานผลต่อคณบดีต่อไป  
  หากนิสิตมีข้อข้องใจในเรื่องคะแนน นิสิตสามารถขอดูคะแนนจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงและหาก
นิสิตมีปัญหาเรื่องการเรียนในภารพรวม นิสิตขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกกษาทางวิชาการซ่ึงมีกสร
ติดตามตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 
  ในกระบวนการร้องทุกข์ของนิสิต ทางหลักสูตรมีเป้าหมายในการด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ให้
นิสิตในส่วนการร้องทุกข์ด้านการเรียนให้นิสิตได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด โดยประธานสาขาได้ก าชับให้
อาจารย์ในหลักสูตรให้ติดตามเรื่องร้องทุกข์ของนิสิตอย่างใกล้ชิด และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ที่ไม่ใช่
อาจารย์ในหลักสูตรให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ติดตามและรายงานผลต่อประธานสาขาต่อไป 
 
การประเมินผล 
 ประเมินจากการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดเอาไว้ให้ และการท าแบบสอบถามความ 
คิดเห็นการตอบรับของหลักสูตรจากการร้องเรียน ผลปรากฏว่า นิสิตมีการร้องเรียนโดยการแจ้งเรื่องที่มี
ปัญหาผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง มีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจปานกลาง  
 

ล าดับที่ หลักฐาน 
AUN 5.1-1 
AUN 5.1-2 

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ระบบประเมินการเรียน การสอน 
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AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (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. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง 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 และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนา
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 และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 
ในหลักสูตร 

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

 develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 
courses they deliver; 
การก ากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน  

 reflect upon their own teaching practices; and 
การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การท าวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
 



  
หน้า 50 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

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. 
มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่
เข้าใจตรงกัน  

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

7. All academic staff members are accountable to the university and its 
stakeholders, taking into account their academic freedom and professional ethics. 
บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค านึงถึง
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
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

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 ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรม
ด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
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) 

  มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง 
การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็ม 

 ความจ าเป็น 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 และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
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) 

 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ 

 ให้ทราบโดยทั่วกัน  

3 3 

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

3 4 

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

3 4 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
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 ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนา
 เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย
 ของบุคลากรสายวิชาการ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์      
2. รองศาสตราจารย์      
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 1 0.40 1 
4. อาจารย์ 2 2 4 1.27 4 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ      
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

     

รวม 2 3 5 1.67 5 
 

หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  
2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้น าไปนับรวม 

ในประเภทที่ 1 – 4  
  3. การค านวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการค านวณตามคู่มือ AUN QA Version3 หน้า 
30 วิธีที่ 1 โดยก าหนด 1 FTE เท่ากับการท างาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/

เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

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

 

ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2559 47.06 1.75 26.89 : 1 
2560 69.67 1.67 41.72:1 

 
ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย ปี 2560 
 
ล าดับที ่ อาจารย์/ 

ผู้ท าผลงาน
ร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร ่

ฐานข้อมูล วัน/เดือน/
ปี  

ที่เผยแพร ่
1 ดร. ยศพล 

ผลาผล 
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 

2 ดร. ปัทมา ศรี
น้ าเงิน 

ปัทมา ศรีน้ าเงิน และ  พัชนิดา เคลิ้มกระโทก. 2560. ผลของอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชต้นทุนต่ าต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้มอคคาร่า. การประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9. 124-128. 

Proceeding 2560 

  พันทิพา ลิ้มสงวน, สนธิชัย จันทร์เปรม, อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร, ปัทมา ศรีน้ าเงิน 
และ เสริมศิริ จันทร์เปรม. 2560. การปรับปรุงพันธุ์โดยชักน าการกลายพันธุ์ใน
เบญจมาศโดยใช้รังสีแกมมาและการตรวจสอบการกลายพันธุ์โดยวิธีเอเอฟแอ
ลพ. วิทย. เกษ. 48, 334-345. 

TCI Q1 2560 

3 ผศ. ดร. มณี
รัตน์ คูหา
พิทักษ์ธรรม 

มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร, มณีรัตน์ คูหาพิทกัษ์ธรรม, พรทิพย์ พลาดิศัยเลิศ และ 
วิทวัส แจ้งเอี่ยม. 2560. การคัดเลือกเช้ือกลุ่ม Actinomycetes จากดินใน
จังหวัดจันทบุรีและตราดเพือ่ยับยั้งโรคเชื้อราที่เกิดจาก Pestalotiopsis sp. ใน
มังคุดและเงาะ. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 
(HERP CONGRESS V) ระหว่างวันพฤหสับดีที่ 2 – วันเสาร์ที ่4 มีนาคม พ.ศ. 
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

Proceeding 2560 

  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 

Proceeding 2560 2560 
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พฤศจิกายน 2560. 
4 ดร. สุมิตร คุณ

เจตน ์
สุมิตร คุณเจตน์, นิสาชล เทศศรี, ทัตพล พุ่มดารา และ สหัชชา สุทธิ. 2560. 
ผลของการลดความชื้นต่อการคงคุณภาพของน้ าผึ้งชันโรง. แก่นเกษตร 45 
(พิเศษ1) 

TCI Q1 2560 

  สุมิตร คุณเจตน์, อนุชา อินทรศิริ และ วีรชัย สวุรรณสาร. 2560. ประสิทธิภาพ
ของปุ๋ยอินทรีย์ตอ่การเจริญเติบโตของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง. การประชุม
วิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16. 125.  

Proceeding 2560 

5 ดร. 
สุพรรณิการ์ 
สมใจเพ็ง 

สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง, เกษรา กระสังข์, ปานระวี โสภา และ ชนิดา น้อย
ชัยพฤกษ์. 2560. การประยุกต์ใช้วธิีพื้นผิวตอบสนองในการท านายอัตราการ
เจริญเติบโต ของเชื้อรา Aspergillus section Flavi ที่สร้างสารอะฟลาทอก
ซิน: ผลของปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 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 

ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 

ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557  2  1 3 1:0.5 
2558 1 7 3 3 14 1:2.33 
2559 - 7 - 2 9 1:1.8 
2560 5 2 2 1 10 1: 2 

 

ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง
วิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/
การได้รางวัลหรือ

การยอมรับ 
1 ดร. ยศพล ผลาพล ฝึกอบรม  
  โครงการอบรม Active learning วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 

มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
บูรณาการในการ
เรียนการสอน 

2 ดร. ปัทมา ศรีน้ าเงิน ประชุม/สมันาวิชาการ  
  การประชุมวิชาการเกษตรประจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร ครั้งท่ี ๕ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และ
เครือข่ายทาง
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วิชาการ 

  ฝึกอบรม  
  โครงการอบรมเชิงปฏิการการใช้โปรแกรม R วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขต
จันทบุร ี

บูรณาการในการ
เรียนการสอน 

  การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยบรูพา บางแสน 

เพื่อพัฒนาในสาย
งาน 

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุด
โครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ไดร้ับทุน วันท่ี 
11-13 กรกฎาคม 2561 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

บูรณาการใน
งานวิจัย 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชากร
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา
16-17 กรกฎาคม 2561 

บูรณาการใน
งานวิจัย และการ
เรียนการสอน 

2 ผศ. ดร. มณีรัตน์ 
คูหาพิทักษ์ธรรม 

ประชุม/สมันาวิชาการ  

  การประชุมวิชาการอารักขาพืชแหง่ชาติ ครั้งที่ 13 วันท่ี 21-23 
พฤศจิกายน 2560 

เพื่อน าเสนอ
งานวิจัย สร้าง
ความสัมพันธ์และ
เครือข่ายทาง
วิชาการ 

  ฝึกอบรม  
  อบรมเชิงปฏิการเรื่องการดูแลและเทคนิคปฏิบตัิกับสตัว์ทดลอง รุ่นที่ 

17 วันท่ี 15-16 มีนาคม 256 
บูรณาการในการ
เรียนการสอน 

4 ดร.สุมิตร คุณเจตน์ ประชุม/สมันาวิชาการ  
  ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งท่ี 16 วันท่ี 19-21 พฤศจิกายน 

2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
เพื่อน าเสนอ
งานวิจัย สร้าง
ความสัมพันธ์และ
เครือข่ายทาง
วิชาการ 

  การประชุมวิชาการการเกษตร ครัง้ที่ 19 วันที่ 29-30 มกราคม 2561 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

เพื่อน าเสนอ
งานวจิัย สร้าง
ความสัมพันธ์และ
เครือข่ายทาง
วิชาการ 

  Miticon 2017 (Management and Innovation Technology 
International Conference 2017) 14-16 December 2017. 
Ayuttaya, Thailand 

เพื่อน าเสนอ
งานวิจัย สร้าง
ความสัมพันธ์และ
เครือข่ายทาง
วิชาการ 

  ฝึกอบรม  
  โครงการอบรมเชิงปฏิการการใช้โปรแกรม R วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขต
จันทบุร ี

บูรณาการในการ
เรียนการสอน การ

วิจัย 
  การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยบรูพา บางแสน 
เพ่ือพัฒนาสายงาน 

  การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค ์
วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 

บูรณาการในการ
เรียนการสอน การ

วิจัย 
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5 ดร.สุพรรณิการ์ สมใจ
เพ็ง 

ประชุม/สมันาวิชาการ 

 

 

  ประชุมวิชาการ “The 6th Burapha University International 
conference 2017” 

เพื่อน าเสนอ
งานวิจัย สร้าง
ความสัมพันธ์และ
เครือข่ายทาง
วิชาการ 

  ประชุมวิชาการ The international conference on food and 
applied bioscience 2018, Chiang Mai, 1-2 Feb 2018. 

เพื่อน าเสนอ
งานวิจัย สร้าง
ความสัมพันธ์และ
เครือข่ายทาง
วิชาการ 

  ฝึกอบรม  
  โครงการอบรมเชิงปฏิการการใช้โปรแกรม R วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขต
จันทบุร ี

บูรณาการในการ
เรียนการสอน การ
วิจัย 
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิธีการกรอกข้อมูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 
ค าอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ” อาจอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

1 ดร. ยศพล 
ผลาพล 

/   Callus 
induction 
and 
influence of 
UV-C on the 
betalain 
content in 
the callus of 
an amaranth 

 /     / Romanian 
Biotechnol
ogical 
Letters, 
22(4): 
12793-
12801. 

2017        / / /  มจพ. 

2. ดร. ปัทมา ศรี
น้ าเงิน 

/   ผลของอาหาร
เพาะเลี้ยง
เนื้อเย่ือพืช
ต้นทนุต่ าตอ่
การ
เจรญิเติบโต
ของกล้วยไม้
มอคคาร่า 

/     /  รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล 
ครั้งที่ 9. 
124-128. 

2560        /   /  

  /   การปรับปรุง
พันธุ์โดยชกัน า
การกลายพันธุ์
ในเบญจมาศ
โดยใช้รังสี
แกมมาและ
การตรวจสอบ
การกลายพันธุ์
โดยวิธีเอเอฟ
แอลพ 

 /    /  วิทย. เกษ. 
48, 334-
345. 

2560        / /    
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

3.  ผศ. ดร. มณี
รัตน์ คูหา
พิทักษ์ธรรม 

/    Production 
of 
polyclonal 
antibodies 
for 
detection of 
Pineapple 
Mealybug 
Wilt-
associated 
virus-1 and 
2 in 
pineapple. 

/     /  รายงานสืบ
เนื่องจาก
การประชุม  
The 13th 
National 
Plant 
Protection 
Conferenc
e. 

2560       /    /  

  /   การคัดเลือก
เชื้อกลุ่ม 
Actinomycet
es จากดนิใน
จังหวัดจนัทบุรี
และตราดเพือ่
ยับย้ังโรคเชื้อ
ราที่เกิดจาก 
Pestalotiops
is sp. ในมังคุด
และเงาะ. V)  

/     /  รายงานสืบ
เนื่องจาก
การประชุม
ใหญ่ 
โครงการ
ส่งเสริมการ
วิจัยใน
อุดมศึกษา 
ครั้งที่ 5 
(HERP 
CONGRESS 

2 –4 
มีนาคม 
พ.ศ. 
2560 ณ 
มหาวิทยา
ลัยราชภฏั
อุดรธาน ี

      /  /    

4.  ดร.สุมิตร คุณ
เจตน ์

/   ผลของการ
ลดความชื้น
ต่อการคง
คุณภาพของ
น้ าผึ้งชันโรง. 

 /    /  แก่นเกษตร 
45 (พิเศษ1) 

2560       /    /  
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

4.  ดร.สุมิตร คุณ
เจตน์ (ต่อ) 

/   ประสิทธิภาพ
ของปุ๋ยอินทรีย์
ต่อการ
เจริญเติบโตของ
ทุเรียนพันธุ์
หมอนทอง. 

/     /  การประชุม
วิชาการพืช
สวน
แห่งชาติ 
ครั้งที่ 16. 
125. 

2560       /    /  

5 
 

ดร.
สุพรรณิการ์ 
สมใจเพ็ง 

/   Mangrove 
endophytic 
fungi from 
coastal area 
of Thamai, 
Chanthaburi: 
alternative 
source of 
plant growth 
promoting 
fungi under 
salt stress. 

/      / The 6th 
Burapha 
University 
Internatio
nal 
conferenc
e 2017. 
435-445. 

2017       /    /  

     The growth 
response of 
aflatoxigenic 
Aspergillus 
flavus strain 
isolated from 
cassava for 
feed: 
influence of 
interacting 
climate 
change 
factors. 

/      / The 6th 
Burapha 
University 
Internatio
nal 
conferenc
e 2017. 
458-464. 

2017       /    /  
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

5.  ดร.
สุพรรณิการ์ 
สมใจเพ็ง  

/   การ
ประยุกต์ใช้วิธี
พื้นผิว
ตอบสนองใน
การท านาย
อัตราการ
เจรญิเติบโต 
ของเชือ้รา 
Aspergillus 
section Flavi 
ที่สร้าง
สารอะฟลา
ทอกซิน: ผล
ของปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ,  

 /    /  แกน่เกษตร 
45 (พิเศษ1), 
1410-1416. 

2560       /    /  
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ผลการด าเนินงาน   

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) 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ(เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็ม
ความจ าเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

  แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และศิลป 
ศาสตร์ มีการจัดท าร่วมกันโดยมีการหารือในระดับหลักสูตรและประชุมร่วมกับในระดับคณะ มีคณบดีเป็นผู้ 
ก ากับ และติดตามการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวางแผน มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
เทียบกับเป้าหมาย และมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งประกอบด้วย 
 - แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการระบุจ านวนของผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เป็นเป้าหมายในแต่ละปี รวมทั้งมีการผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนด
ไว้ ผ่านโครงการที่ทางคณะและทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพ่ือให้มีความรู้ด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้ง
คณะยังมีการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ เช่น การจัดอบรมการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  
 - แผนการศกึษาต่อของบุคลากร และสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ จากข้อมูลแสดงอัตราการ
คงอยู่ของบุคลากร เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พบว่า ภายในปีการศึกษา 2561 จะมี
บุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 1 ราย และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน 1 รายในปีถัดๆ ไป ท าให้ให้บุคลลกรในสาขา
ทั้งหมดมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
 ในด้านขวัญก าลังใจในการท างาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีประกาศแนวทางการให้รางวัลซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการจัดกองทุนสวัสดิการเสริมให้แก่บุคลากรของคณะ
นอกเหนือจากประกันสังคมและประกันสุขภาพหมู่ และมีการตั้งคณะกรรมการทบทวนภาระงาน โดยอาจารย์ใน
หลักสูตรร่วมมน าเสนอประเด็ยด้านการวิจัย  
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ตารางที่ 6.1 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการและการด าเนินการ 
การวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 
โครงการ/วิธีการ 

ด้านการเรียนการสอน - การส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้
และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active learning เพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

ด้านการวิจัย - การเข้าร่วมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  
- โครงการการใช้โปรแกรมสถิติในงานวิจัย 

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ -โครงการการขอต าแหน่งทางวิชาการ (19 มิถุนายน 
2561) 

ด้านความก้าวหน้าสายงาน - การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
ด้านการยกย่องชมเชย - คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีประกาศ

แนวทางการให้รางวัลซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร เช่น ประกาศชมเชยในที่ประชุม 
เว็บไซต์คณะ รางวัลส าหรับอาจารย์ที่มีผลงาน
ตีพิมพ์เป็นต้น 

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

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ท าการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อนักศึกษา โดยใช้ค่าสัดส่วนของ FTEs ซ่ึง
ก าหนดให้ชั่วโมงท างานของบุคลากรสายวิชาการมีค่าชั่วโมงการท างานด้านการสอนและการท าวิจัยเท่ากับ 35 
ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนั้น จ านวน 1 หน่วย มีค่าเท่ากับ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  และมีค่า FTEs ของนักศึกษาก าหนดใหค่า 
FTEs จ านวน 1 หน่วย มีค่าเท่ากับการมาเรียนเป็นเวลา ชั่วโมง/สัปดาห์ เมื่อคิดค่า FTEs เฉพาะสาขา
เทคโนโลยีการเกษตรพบว่า  

- ค่า FTEs ของบุคลากรสายวิชาการมีค่าเท่ากับ 1.67 
- ค่า FTEs ของนักศึกษามีค่าเท่ากับ 69.67 
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ดังนั้นค่าสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์เท่ากับ  (69.67/1.67) = 41.71 ค่าที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าค่า
มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ก าหนดไว้เท่ากับ 20 ทั้งนี้เนื่องจากค่า FTEs ของ
บุคลากรสายวิชาการมีค่าน้อยเนื่องจากในการค านวณใช้เฉพาะภาระด้านการสอนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้น า
ภาระงานด้านอ่ืนมาใช้ในการค านวณด้วย (เช่นภาระงานวิจัย, งานบริการวิชาการ เป็นต้น) 

จากข้อมูลภาระงานสอนพบว่าบุคลากรในสาขามีภาระงานที่แตกต่างกัน จึงได้มีการปรับภาระงาน
สอนของผู้สอนให้มีความใกล้เคียงกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 วิธีดังนี้ 

วิธีที่ 1 เปิดรายวิชาที่เป็นวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาให้มีจ านวนวิชามีเพ่ิมมากขึ้น เพื่อให้ภาระ
งานในแต่ละคนมีความใกล้เคียงกัน 

วิธีที่ 2 ในรายวิชาในหมวดวิชาเอกของหลักสูตรและวิชาเลือกเสรีของคณะได้แก่ ปริทรรศทางการ
เกษตร  และเกษตรในชีวิตประจ าวัน จัดให้บุคลากรแต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในรายวิชา โดยก าหนดให้
มีการสอนในจ านวนคาบวิชาโดยเฉลี่ยเท่าๆ กัน เพ่ือให้ภาระงานสอนของบุคลากรมีความใกล้เคียงกัน 

วิธีที่ 3 ในรายวิชาในหมวดวิชาแกน ได้แก่ ปัญหาพิเศษ โดยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหา
พิเศษรับนักศึกษาเพ่ือท าปัญหาพิเศษ ในจ านวนที่เท่ากันหรือโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกัน  เพ่ือให้ภาระงานสอน
ของบุคลากรมีความใกล้เคียงกันมากที่สุด  

วิธีที่ 4 ในบุคลากรที่มีภาระงานสอนในรายวิชาในสาขาน้อย จัดให้เป็นผู้รับผิดชอบหรือรับผิดชอบ
ร่วมในรายวิชาในหมวดวิชาแกน เช่นชีววิทยาทั่วไป จุลชีววทิยาทั่วไป เพ่ือให้ภาระงานสอนของบุคลากรมี
ความใกล้เคียงกันมากที่สุด 

ในด้านการก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
และคณะมีการก ากับติดตาม ดังนี้ 

- การพิจารณารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.7) ในส่วนของ (1) ผล
การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (2) ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีผู้สอน 
เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา และ (3) ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับปีการศึกษาต่อไป โดย 
น ามาพิจารณาในที่ประชุมสาขา และคณะกรรมการบริหารของคณะ  และหาแนวทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 

- การส่งบุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผล 

ในด้านการก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัย คณะกรรมการประจ าหลักสูตร และคณะ
ได้มีการก ากับติดตามดังนี้ 

- การสอบถามความต้องการของบุคลากรในการปรับปรุงห้องวิจัย เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ
สามารถท าวิจัยเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น 

- การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งท่ีมีการจัดโดยหน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก เช่น มาตรฐานของการใช้ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการอบรมเฉพาะทางที่สามารถน ามา
บูรณาการกับงานวิจัย การเรียนการสอน เพ่ือให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร และเทคนิคปฏิบัติใหม่ๆ เพ่ือ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้ ตัวอย่างเช่น โครงการการใช้โปรแกรมสถิติในงานวิจัย 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทางสาขาได้รับงบประมาณในการพัฒนาแปลงเพาะปลูก การปรับปรุง
โรงเรือน เพื่อรองรับการท างานวิจัย เพ่ือน าไปสู่การบริการวิชาการต่อไป รวมทั้งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เข้าศึกษาดูงาน ได้แก่ งานสภามหาวิทยาลัยสัญจร งานการประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย  
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6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated (4,5,6,7) 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่ง
งาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกมีการด าเนินการโดยงานการเจ้าหน้าที่ของกองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี โดยปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือก หลักสูตรมี
การวิเคราะห์อัตราก าลังร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และแจ้งขอกรอบอัตราก าลัง รวมทั้งแจ้ง
การประกาศคัดเลือก ให้กับงานการเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขต งานการเจ้าหน้าที่จะท าหน้าที่ประกาศการรับ
สมัคร การแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก  การประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก การท าสัญญาจ้าง การบรรจุ
แต่งตั้ง 

หลักสูตรมีส่วนร่วมโดยการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคัดเลือก กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การด าเนินการด้านการสรรหาคัดเลือก โดยที่ผ่านมามีการด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

หลักสูตรและคณะ ฯ ได้แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบถึงเกณฑ์ในการจ้างงาน ความก้าวหน้าในสาย
งาน โดยประธานสาขา และในที่ประชุมคณะฯ โดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ อาจารย์ใน
หลักสูตรจะต้องมีการขอต าแหน่งวิชาการ และการลาศึกษาต่อในระยะเวลาที่ตกลงกับคณะ ฯ  

ด้านจริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ หลักสูตรได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. 2554   

ตัวอย่างการปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพของอาจารย์ในหลักสูตร ข้อ 32 อาจารย์พึงมีจรรยาบรรณ
การสอนต่อนิสิต (8) เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าพบ ติดต่อสื่อสาร เข้ารับค าปรึกษา โดยสมควร โดยแจ้งประกาศ
ให้ทราบ  (10) แจ้งในนิสิตทราบแนวทางการสอน การวัดผล การก าหนดต าราประกอบการสอนในปริมาณ
ที่เหมาะสมกับระดับและเนื้อหา (11) สอนตามเวลาที่ก าหนด ไม่ทิ้งงานสอน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร หากมีการงดสอนต้องมีการสอนชดเชย  

ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดังกล่าว 
และไม่มีการกระท าผิดจรรยาบรรณร้ายแรง  

คณาจารย์รับทราบและเข้าถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการผ่านข้อมูลขากการ
ประชุมคณะและรับทราบโดยทั่วกันใน  website ของมหาวิทยาลัย  

http://personnel.buu.ac.th/documentall.php?menu_id=5&doctp_id 
 

6.4 Competences of academic staff are identified  and evaluated (3) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
  การระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร)  ในปี
การศึกษา 2560 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีนโยบายทบทวนมาตราฐานภาระงานเดิมที่มี
การน าไปใช้และประเมินสมรรถนะของบุคลากรในปี 2559 ที่ผ่านมา เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็น
ธรรมมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง จึงได้แต่งตั้ งคณะกรรมการทบทวนมาตราฐานภาระ
งานของคณะ ฯ โดยมีรองคณบดีเป็นประธานกรรมการข้างต้น คณะกรรมการมาจากตัวแทนอาจารย์ของ
แต่ละหลักสูตร ๆ ละ  2 คน และอาจารย์จากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป อีก 2 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน เพ่ือท า
หน้าที่ในการทบทวนมาตรฐานภาระงานให้มีความเหมาะสม ครอบคลุม และยุติธรรมต่อบุคคลากรสาย
วิชาการทุกคน  

http://personnel.buu.ac.th/documentall.php?menu_id=5&doctp_id
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  ในระดับหลักสูตร(สาขา) ได้มีการประชุมฟังความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยอาจารย์
ที่เป็นตัวแทนของหลักสูตรจะเป็นผู้น าข้อมูลตามที่ทางอาจารย์ในสาขาแจ้งและน าไปเข้าสู่กระบวนการการ
พิจารณาในที่ประชุมกรรมการปรับปรุงมาตรฐานภาระงาน เช่น การเพ่ิมภาระงานให้กับอาจารย์ที่
ประสานงานในรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์พิเศษ  

 คณะกรรมการทบทวนมาตรฐานภาระงานได้ประชุมด าเนินการทบทวนมาตรฐานภาระงานในปี
การศึกษา 2560 จ านวน 2 ครั้ง และมีการประชาพิจารณ์ในการประชุมระดับคณะ ท าให้มีมาตรฐานภาระ
งานมีความเหมาะสม สอดคล้อง ครอบคลุม และยุติธรรมต่อบุคลากรสายวิชาการทุกคน เพราะบุคลากร
สายวิชาการทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในระดับสาขา(หลักสูตร) ตัวแทนได้น าไปเสนอต่อที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาด าเนินการ และมีการน าเสนอมาตรฐานภาระงานในที่ประชุมคณะฯ รวมทั้งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  
 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them (8) 

สาขาเทคโนโลยีการเกษตรได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ของ
สาขาโดยทางคณะได้มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง และได้มีการจัดไว้ในแผนความต้องการ 
การศึกษาดูงาน/การประชุม/การน าเสนอผลงานทางวิชาการ/การฝึกอบรมเพือ่เพิ่มพูนความรู้ /สัมมนา ของ
บุคลากรสายวิชาการ โดยอยู่ในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 ทางคณะ
ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ส าหรับพฒันาตนเอง จากข้อมูลในปีการศึกษา 2560 พบว่าคณาจารยป์ระจ า
หลักสูตรมีการเข้าร่วมการอบรมในด้านตา่งๆ อยา่งต่อเนื่องเพื่อสามารถบูรณาการในการเรียนการสอน/การวิจัยได้  
เช่นอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ืองการดูแลและเทคนิคปฏบิัติกับสตัวท์ดลอง, การอบรมเชิงปฏิการการใช้โปรแกรม R, 
การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น 

ซึ่งการอบรมดังกล่าวส่งผลดีต่อสาขาเปน็อย่างมากสามารถน ามาใช้ในการพฒันาหลักสูตร/ปรบัแก้
หลักสูตร/ปรับรูปแบบการเรียนการสอน น าไปสู่การผา่นมาตรฐานคุณวฒุิวิชาชีพของนักศึกษาในสาขาเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนี้ทางคณะได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ส าหรับพฒันาตนเอง ในการให้คณาจารย์ในสาขา
ได้ไปน าเสนอผลงานวิจัยผา่นการประชุมวิชาการ/สัมมนาทั้งในระดับชาต ิ และระดบันานาชาติ (ในประเทศ/
ต่างประเทศ) อยา่งต่อเนื่อง ท าให้มีการสร้างความสัมพนัธ์และเครือข่ายทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทัง้เป็นการประชาสัมพันธส์าขาผ่านการเข้าร่วม/น าเสนอผลงานวจิัยอีกด้วย  
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service (9) 

สาขาเทคโนโลยีการเกษตรผ่านทางคณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มีการส่งเสริมสนับสนนุผูท้ี่มีผลงาน
ดีเด่นทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งการท ากิจกรรมต่างๆ และการบริการวิชาการ โดยมีการประกาศ
ในที่ประชุมคณะ และมีในประชาสัมพันธ์ในเวปไซด์คณะอย่างตอ่เนื่อง นอกจากนี้ทางคณะยังมคี่าตอบแทนให้แก่
คณาจารย์ที่มผีลงานตีพิมพ์ โดยมีเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนที่ชัดเจนแบ่งตามคุณภาพของวารสารที่ได้ตีพิมพ์ผลงาน 
ของเพื่อสร้างก าลังใจและแรงจูงใจแก่บุคลากรให้เกิดการพัฒนาตนเองต่อไป 

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

สาขามีการน าข้อมูลจ านวนผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมาเทียบเคียงกับข้อมูลในปีการศึกษาที่
ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ



  
หน้า 54 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

คณาจารย์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลเปรียบเทียบพบวา่ในปี 2560 
มีจ านวนผลงานที่เผยแพร่เมื่อคิดเป็นจ านวนผลงานต่ออาจารยใ์นสาขาเทา่กับ 1:2 ซึ่งมีค่ามากกว่าในปี 2559 ที่มี
จ านวนผลงานที่เผยแพร่เมื่อคิดเป็นจ านวนผลงานต่ออาจารย์ในสาขาเท่ากบั 1:1.8 และมีการพัฒนาในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทีส่ามารถสบืค้นข้อมูลในฐานข้อมลูระดับประเทศ TCI Q1 และสามารถสืบคน้ข้อมูล
ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ scopus อย่างต่อเนื่องโดยสามารถแบ่งรายละเอียดของผลงานวิจยัได้ดังนี้  

1. ผู้แต่งชื่อแรก (first author) จ านวน 7 เรื่อง  
2. ผู้แต่งชื่อหลัก (corresponding author) จ านวน 7 เรื่อง  
3. ผู้แต่งร่วม (co-authors) จ านวน 3 เรื่อง  

เมื่อเทียบเคียงข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัย พบวา่สัดสว่นงานวิจัยต่ออาจารย์ที่มีการเผยแพรง่านวิจยัใน
ระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วยวารสารและ proceeding และทางสาขาผา่นทางคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ได้มีการก าหนดเป้าหมายในแผนปฏบิัติการประจ าปี 2561 เพื่อกระตุ้นบุคลากรสายวชิาการในการ
เพิ่มจ านวนทุนวิจยัซึ่งจะน าไปสูก่ารตีพิมพ์ในระดับชาติและระดบันานาชาติ เพื่อให้สามารถน างานวิจยัมาบูรณา
การในการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน 

และจากการเปรียบเทียบข้อมูลพบว่าในปี 2560 มีการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการใน
รูปแบบการน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)  ในระดับนานาชาติเพิ่มมากข้ึน (จ านวน 2 เร่ือง) เมื่อ
เปรียบเทียบกับการน าเสนอผลงานวิจยัในปี 2558-2559 ที่เป็นการน าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) เพียงอย่างเดยีว แสดงให้เห็นว่าสาขาสามารถบรรลุเป้าหมายทีไ่ด้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2560 นอกจากนี้ทางสาขาผ่านทางคณะยังได้ก าหนดเป้าหมายในแผนปฏบิัติการประจ าป ี 2561 เพื่อ
กระตุ้นให้คณาจารย์มีการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) เพิ่มมากขึ้น
ต่อไป โดยมีการระบุไว้ในภาระงานที่สามารถคิดภาระงานเพิ่มขึ้นได้  

เมื่อคิดวิเคราะห์ผลงานการเผยแพร่งานวิจัย พบว่างานวิจัยมีการบูรณาการกับหนว่ยงานภายนอก และมี
การบูรณาการกับศาสตร์ที่ส าคญัได้แก ่ ศาสตร์ภาคตะวนัออก คิดเป็น 62.5 เปอร์เซ็นต์ จากผลงานวิจยัที่มีการ
เผยแพร่ทั้งหมดซึ่งนับวา่เปน็จุดแข็งของสาขาที่มีการบูรณาการงานวิจยั นอกจากนี้ทางสาขาผา่นทางคณะฯ ยังได้
มีการกระตุ้นบุคลากรสายวชิาการให้เกิดการบูรณาการงานวิจยั โดยมีการก าหนดเป้าหมายในแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี และมีกลไกในการก ากบัติดตามจากคณะกรรมการบรหิารคณะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  
 
รายการหลักฐาน 

ล าดับที่ หลักฐาน 
AUN 6.1-1 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 
AUN 6.3-1 ประกาศรับสมัครงาน 
AUN 6.4-1 ประกาศภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
AUN 6.6-1 รายชื่อโครงการวิจัยที่คณาจารย์ได้รับ 
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AUN - QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (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. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ 
และด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณท่ี
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. 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสาย
งานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให้บุคลากร 
สายสนับสนุนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม 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. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะ
และการให้บริการ 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  
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

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 

2559 2560 
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) 

มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และ
ด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 3 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated (2) 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่ง
งาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

3 3 

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

3 3 

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

3 3 

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

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ เช่น นักวิทยาศาสตร์  
พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 
ล าดับ ชื่อพนักงาน

ต าแหน่งสนับสนุน
วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

1 นายทัตพล พุ่มดารา Conference  
  สุมิตร คุณเจตน์, นิสาชล เทศศรี, ทัตพล พุ่มดารา 

และ สหัชชา สุทธิ. 2560. ผลของการลดความชื้น
ต่อการคงคุณภาพของน้ าผึ้งชันโรง. แก่นเกษตร 
45 (พิเศษ1) 

เพ่ือน าเสนองานวิจัย สร้าง
ความสัมพันธ์และเครือข่าย
ทางวิชาการ 

  Training  
  การอบรมเทคโนโลยีการผลิตไผ่และการใช้

ประโยชน์ทางการค้า ประเทศจีน วันที่ 25 
มิถุนายน-15 กรกฎาคม 2561 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
สามารถน าไปบูรณาการใน
การเรียนการสอนและการ
ท าวิจัย 

 

ผลการด าเนินงาน   

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) 

สาขาเทคโนโลยีการเกษตรผ่านทางคณะฯ มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณท่ี
เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยได้ด าเนินการจัดท า
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน  ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ท างานเกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งสิ้น 1 คน โดยตาม
โครงสร้างของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ใช้บุคลากรสายสนับสนุนร่วมกันทุกหลักสูตร ภายใต้การก ากับ
ดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพ่ือเป็นการประหยัดทรัพยากรบุคคล และใช้ทรัพยากรของ
คณะได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

ในปีการศึกษา 2560 สาขาเทคโนโลยีการเกษตรยังไม่มีการบรรจุบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติม
และไม่มบีุคลากรสายสนับสนุนลาออก แต่อย่างไรก็ตามหากสาขามีความจ าเป็นที่จะบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
สายสนับสนุน ทางสาขาเทคโนโลยีการเกษตรมีการด าเนินงานผ่านทางคณะ มีกลไกที่ชัดเจนในการสรรหา
และคัดเลือกในการแต่งตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน โดยจะต้องผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และออกประกาศการคัดเลือกตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรหรือเหมาะสม
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ตามต าแหน่งทีต่้องการ ส าหรับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนประจ าปี อยู่ภายใต้มาตรฐานภาระงานสาย
สนับสนุน  

 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated  

ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาสาตร์และศิลปศาสตร์ได้ใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากร
ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพาและมาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
เพ่ือใช้ในการประเมินภาระงานของพนักงานสายสนับสนุน ซึ่งพนักงานสายสนับสนุนจะต้องจัดท า
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 

สาขาผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยมีการส่งเสริมให้พนักงานสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา โดยมีการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับใช้ในการ
พัฒนาตนเอง อย่างเท่าเทียมกัน สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการส ารวจความต้องการในการ
อบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนน าไปสู่การพัฒนาตนเอง และสามารถน ามาบูรณาการในการ
เรียนการสอน และการท าวิจัยได้ต่อไป ตัวอย่างเช่นการเข้าร่วมอบรมเทคนิคการขยายพันธุ์พืชต่างประเทศ 
สามรถน าไปบูรณาการในการจัดการฟาร์มของสาขาต่อไป  

 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service (5) 
 สาขาเทคโนโลยีการเกษตรผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์มีการสร้างขวัญก าลังใจเป็นไปตามระบบของ
คณะฯ โดยให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานที่มีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นการกระตุ้นให้แก่บุคลากรท่านอ่ืนปฏิบัติงานอย่างเต็มสมรรถนะ และเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร
อ่ืนต่อไป  
 

รายการหลักฐาน 
ล าดับที่ หลักฐาน 

AUN7.1-1 บันทึกการประชุมสาขา- เพ่ือจัดหารครุภัณฑ์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
AUN7.2-1, AUN7.3-1 มาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรยีน (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. 
มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 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. 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน 
อย่างเพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และให้การแก้ไขถ้าจ าเป็น 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 
มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 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 ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

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)  

 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตร
อย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและ
เป็นปัจจุบัน 

3 4 
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AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 

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) 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน 
ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ  

3 4 

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

มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอ่ืน 
ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ 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 และ
จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะ
ของผู้เรียน 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2557 44 60 19 181 16 
1/2558 60 60 26 20 20 
1/2559 58 60 21 19 18 
1/2560 50 60 20 18 2 15 

หมายเหตุ : 1 ลาออก  1 คน 
               2  ลาออก  1 คน ย้ายสาขา 2 คน 
 
ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละช้ันปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  

ปี
การศึกษา 

นิสิต 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 
ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

2556 41 38 35 34 33 33 33 32 1 1 33 
2557 18 16 15 15 15 15 15 15 - - 15 
2558 20 20 20 20 20 20 - - - - 20 
2559 21 18 18 18       18 
2560 18 15         15 

 
หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 

2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 
 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 
< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2556 41 - - 1 6 2 - - 
2557 18 - - - 3 - - - 
2558 20 - - - 0 - - - 
2559 21    3    
2560 18    3    
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ผลการด าเนินงาน   
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date  

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

มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
 

มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มีนโยบายให้โอกาสแก่นักเรียนที่จะเข้ามา
ศึกษาในหลักสูตรนอกเหนือจากการสอบผ่านระบบกลาง หรือ admission เช่น โครงการรับตรง โครงการ
ขยายโอกาสโดยจะรับนักเรียนที่จบการศึกษาหรือมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก นักศึกษาจาก
ประเทศ เช่น เขมร และจีน ที่สนใจเรียนทางด้านการเกษตร นอกจากนี้หลักสูตรยังได้เพ่ิมโครงการบุตร
เกษตรกร เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตที่มีบิดา-มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในหลักสูตรเพิ่มเติม รวมถึงหลักสูตรได้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
ใหม่โดยผ่านงานแนะแนวของมหาวิทยาลัย มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านการเปิดบูธบริการวิชาการ
ของสาขา ผ่านแผ่นพับ เว็ปไซด์ เฟสบุ๊คของคณะ (http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/couse.php?t=at) 
และมหาวิทยาลัย (http://www.buu.ac.th/2016/recruit/frontend/index) ตัวแทนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
โดยมีการปรับข้อมูลการรับเข้าอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้

พิจารณาจ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าในปีการศึกษา 2560 และมกีารประชุมหารือเกี่ยวกับเป้าหมายที่

ก าหนด โดยเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวจริงในปีการศึกษา 2559 เพ่ือปรับแผนการ
จ านวนรับนักศึกษาใหม่ คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะรับเข้ามา วิชาที่เปิดสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน ตลอดจนจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งภายหลังการประชุมมีมติให้รับ
นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 40 คน โดยรับมาจากระบบที่มีเกณฑ์ในการรับนักศึกษา 4 
แบบ คือ  
 1. การรับตรงทั่วประเทศและ 12 จังหวัดภาคตะวันออก (TCAS) 
 วิเคราะห์ช่องทาง การรับเด็ก  รับตรง 
 2. โครงการขยายโอกาส  การให้โควต้าบุตรเกษตรกรกับโรงเรียนในพื้นที่ ซึ่งเป็นบุตรเกษตรกร ที่
มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ ากว่า 2.50 มีใจรักและมีความรู้ทางด้านการเกษตร รวมถึงมี
บุคลิกภาพดี  
 อย่างไรก็ตามจากจ านวนนักศึกษาในปี 2560 ที่มารายงานตัวทั้งหมดมีจ านวน 18 คน ซึ่งน้อยกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งปัญหาที่พบคือ จ านวนนักศึกษาที่สนใจเรียนทางด้านการเกษตรมีจ านวนลดลง เนื่องจาก 
การประกอบอาชีพในอนาคตหลังเรียนจบ จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พยายาม
แก้ไขปัญหาในเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาที่จะเข้ามาในหลักสูตร โดยการเพ่ิมจ านวนครั้งในการออกไป
แนะแนวหลักสูตรในโรงเรียนต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน การลงพ้ืนที่ท าวิจัยในแปลงเกษตรกร การ
ประชาสัมพันธ์ทิศทางงานทางด้านการเกษตร ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตร นอกเหนือจากการ
แนะแนวหลักสูตรของคณะฯ 
 

http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/couse.php?t=at
http://www.buu.ac.th/2016/recruit/frontend/index
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8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload (3)  มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทาง
วิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จบการศึกษาของหลักสูตรตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยการจัดการเรียนการสอนจะมุ่งสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ข้างต้น โดยมีการประเมิน
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเป็นล าดับขั้น ตั้งแต่พ้ืนฐานของวิชาชีพ จนถึงความเป็นวิชาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งคลอบคลุมผลส าเร็จตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยได้ก าหนดระบบการก ากับติดตาม
นักศึกษาในด้านความก้าวหน้าทางการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ และภาระการเรียนของผู้เรียนเพื่อ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เน้นรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
โดยก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาศึกษา ไม่เกิน 41 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เน้นรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ และมีการพัฒนาทักษะ
ด้านวิชาชีพ โดยก าหนดให้มีการลงทะเบียนไม่เกิน 40 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา และก าหนดให้มีการออกไป
ฝึกปฏิบัติงานภายนอกสถานศึกษา โดยมีเวลาในการฝึกงานไม่น้อยกว่า 150ชั่วโมง 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เน้นรายวิชาชีพบังคับท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ทราบและเข้าใจใน
วิชาชีพและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการลงทะเบียนไม่เกิน 42 หน่วย 
กิตต่อปีการศึกษา และก าหนดให้มีการออกไปฝึกปฏิบัติงานภายนอกสถานศึกษา โดยมีเวลาในการฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เน้นรายวิชาชีพเลือกเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจส าหรับ
ประกอบอาชีพในอนาคต โดยก าหนดให้มีการลงทะเบียนไม่เกิน 13 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา และหลักสูตร
ได้เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะของนักศึกษาจากวิชาที่ได้เรียนรู้ตลอดชั้นปีที่ 1-3 มาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและปฏิบัติ แก้ปัญหาในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

โดยในทุกชั้นปีทางหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ท าหน้าที่ติดตามดูแล
ความก้าวหน้าทางด้านการเรียนของนักศึกษาจนสิ้นสุดการศึกษา นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังก าหนดให้
อาจารย์ประจ าวิชารายงานการประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้กับฝ่าย
วิชาการ และอาจารย์ฝ่ายวิชาการน าผลการเรียนรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

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

 หลักสูตรได้มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตในแต่ละชั้นปี ตามเกณฑ์ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเรื่องการเรียน เรื่องส่วนตัว และเรื่องอ่ืนๆ โดยมีช่องทางติดต่อผ่าน
ทางโทรศัพท์ส่วนตัว เฟสบุ๊ค โปรแกรมไลน์ และอีเมลล์ รวมถึงนักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้โดยตรงที่ห้องพักอาจารย์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีตารางเวลาให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาเป็นประจ าทุกสัปดาห์ๆ ละ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีการจัดบริการข้อมูลเรื่อง
ทุนอุดหนุนการศึกษา ข้อมูลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้แก่นักศึกษาผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา 
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อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมสาขา เว็ปไซด์ของคณะฯ รวมถึงหลักสูตรได้จัดกิจกรรมในการส่งเสริมการเรียนการ
สอนและการประกอบอาชีพ ดังนี้ 
 - โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นครั้งแรก และมีการ
แนะน าหลักสูตร การปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 - โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นการเชิญวิทยากรภายนอกในสายอาชีพต่างๆ มาแนะน าอาชีพ การจบ
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา 
 - การจัดทัศนศึกษาในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตร เพ่ือพานักศึกษาไปเปิดโลกทัศน์ทางด้าน
การเกษตร และการพบปะพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในสายงานนั้นๆ โดยมีการวางแผนร่วมกันเพ่ือ
เดินทาง 1 ครั้งได้มากกว่า 1 วิชา 

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีปรับพ้ืนที่ จัดท าโรงเรือนต่างๆ เช่น โรงเรือนกล้วยไม้ โรงเรือนผลิตพืช
ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน การให้บริการวิชาการทางด้านหนังสือ และฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้าน
การเกษตรในสาขาต่างๆ แก่นักศึกษาในหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และวิสัยทัศน์ในการประกอบอาชีพแก่
นักศึกษาในหลักสูตร 
 
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 
หลักสูตรได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การส่งเสริมให้นิสิตในสาขาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านที่เฉพาะทาง และทางด้านการเกษตรทั่วไป นอกจากนี้หลักสูตร
ยังมีพ้ืนที่ในการฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งในแปลงสาขา และแปลงของเกษตรกร รวมถึงห้องปฏิบัติการทางด้าน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโรคพืช ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการสรีระวิทยาพืช เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านวิชาชีพของนักศึกษา 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้และการวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์  
 ทางด้านสังคมและจิตใจ หลักสูตรมีแปลงฝึกงานสาขาที่เป็นแหล่งพบปะพูดคุย จัดกิจกรรมและ
สันทนาการด้านต่างๆ  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขา 
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รายการหลักฐาน 
ล าดับที่ หลักฐาน 

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

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
แผ่นพับแนะน าหลักสูตร 
รูปภาพการเปิดบูธของสาขา และการบริการวิชาการของคณาจารย์ เช่น
การรับวินิจฉัยโรคพืช โดยเฉพาะไม้ผล ของห้องปฏิบัติการโรคพืช 
website คณะ 

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

ผลคะแนนการสอบ admission 
รายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ 
มคอ. 2  

AUN-QA 8.3-1 
AUN-QA 8.3-1 

มคอ. 2  
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี 

AUN-QA 8.4-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี 
AUN-QA 8.5-1  
AUN-QA 8.5-2 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
มคอ. 3 และ 4  
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AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (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 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

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. 
สถาบันจัดให้มีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากร 
และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และ 
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 

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) 
อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  
 (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3 4 

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

มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 4 

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

มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 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
 ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 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 และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มี 
 ความต้องการพิเศษ 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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ผลการด าเนินงาน   

ตาราง 9  เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 
2559 และ ปีการศึกษา 2560 

หัวข้อประเมิน 

ค่าเฉลี่ยประจ าปี
การศึกษา 

2559 2560 

1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรียนที่เหมาะสม   
     พร้อมใช้งาน  

4.10 4.10 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ  4.30 4.11 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 4.20 4.10 
4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน  4.10 4.10 
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ และ 
    เหมาะสม  

3.94 4.30 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ 3.87 3.97 
7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน   3.74 3.85 
8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวกและเหมาะสม 3.96 4.50 
9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท าวิจัย 3.93 4.20 
10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 3.95 4.50 
11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย  3.97 4.60 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.95 4.40 
 
 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) 

 
หลักสูตรได้จัดสรรอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย โดยในปีการศึกษา 

2560 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติมอยู่
อย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ การซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ ดังนี้ 
 - จัดตั้งห้องปฏิบัติการคลินิกเกษตรที่แปลงสาขาวิชา เพื่อการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สาขาฯ สามารถผลิตได้ออกจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค 
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 -ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโมโนโคลนอลแอนติบอดี ใช้สอนวิชาโรคและแมลงศัตรูพืชเบื้องต้น วิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และวิชาวินิจฉัยโรคพืช ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเชื้อ
โรคพืช 
 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแก้ว สารเคมี และวัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการทั้งท่ีเป็นส่วนรวมส าหรับวิชา
พ้ืนฐานได้แก่ จุลชีววิทยา และอุปกรณ์หรือสารเคมีส าหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น วิชาวินิจฉัยโรคพืช 
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น และวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นต้น 
 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการประชุมและเสนอปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้าน
หอ้งปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนในแปลงเกษตร ส่งผลให้ผลการประเมินของอาจารย์และนิสิตโดยรวมสูงขึ้น 
 
9 .2  The library and its resources are adequate and updated to support education and 

research (3,4)  มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

 
 หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณใน

การซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตร ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้จัดให้มี
เจ้าหน้าที่ประจ าเพ่ือบริการแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยืมหนังสือ ค้นคว้าหรืออ่านหนังสือในห้องสมุด 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการประชุมและเสนอปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลการ
ประเมินของนิสิตสูงขึ้นจาก 3.94 เพ่ิมเป็น 4.30 
 
9.3 The labotories and equipment are adequate and updated to support education   
and research (1, 2) มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน และการวิจัย 

หลักสูตรได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการประจ าหลักสูตร ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน และการวิจัย ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการโรคพืช  
 - ห้องปฏิบัติการโมโนโคลนอลแอนติบอดี 
 - ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 - ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
 - ห้องปฏิบัติการสรีระวิทยาพืช 
 - ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
 - คลีนิคเกษตร 
 นอกจากนี้หลักสูตรยังมีแปลงเกษตรที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาและคณาจารย์ใน
หลักสูตร ได้แก่ โรงเรือนปลูกพืชไฮโดรโปรนิคและโรงเรือนกล้วยไม้ เป็นต้น โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวมีความ
ทันสมัยสามารถรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการประชุมและเสนอปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลการ
ประเมินของนิสิตสูงขึ้นมาก  
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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 

หลักสูตรจัดให้มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้
เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ เพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาและค้นคว้าเพ่ิมเติม นอกจากนี้หลักสูตรยังได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยให้บริการ
ฐานข้อมูลการวิจัย ที่นักศึกษาสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 

needs are defined and implemented (7) มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
และความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

 
หลักสูตรได้มีการระบุและใช้มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี ที่เอ้ือต่อ

การเรียนการสอน เช่น จัดห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยพร้อมด้วยเครื่องมือที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านสุขภาพหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยจัดใหม้ี
ห้องพยาบาลกลางเมื่อนักศึกษาได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการปฐมพยาบาลได้ในเบื้องต้น 
ตลอดจนวิทยาเขตได้จัดลานส าหรับออกก าลังกาย ห้องฟิตเนส เพ่ือให้นักศึกษาได้ออกก าลังกาย ส าหรับ
มาตรฐานความปลอดภัย วิทยาเขตได้จัดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่นักศึกษาอีก
ด้วย 
 
รายการหลักฐาน 

ล าดับที่ หลักฐาน 
AUN 9.1-1 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (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  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม 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 
รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
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. 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

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

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. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ 
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ 
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ผลการประเมนิตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input 

to curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นปัจจัยน าเข้า 

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 
การประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้อง 
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

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

มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

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
ปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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ผลการด าเนินงาน   

10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เป็นปัจจัยน าเข้า 

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียน อาจารย์ หรือจากผู้ใช้บัณฑิตและสถาน
ประกอบการ ทั้งจากแบบสอบถาม การพูดคุุยสัมภาษณ์ โดยข้อมูลป้อนกลับที่ความส าคัญต่อการพัฒนา
หลักสูตรดังนี้ 

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียน 
ข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ 
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสม่ าเสมอ

และต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต 
นอกจากนี้หลักสูตรน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน ามาเสนอการปรับปรุงหลักสูตรย่อย ได้แก่ 
การปรับปรุงรายวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช เพ่ือให้เนื้อหาครอบคลุมมากขึ้น มีการปรับปรุงหลักสูตรย่อย
โดยการเพ่ิมรายวิชาด้านการออกแบบอาหาร และน าเสนอต่อกรรมการประชุมเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 

evaluation and enhancement (2) 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

 หลักสูตรมีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรตามระเบียบของ สกอ. มีการส ารวจและเก็บ
ข้อมูลความต้องการเรียน ตลอดจนความต้องการบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลที่ได้จะน ามาใช้ในการ
ออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต มีการตรวจสอบการประเมินผล
กระบวนการออกแบบโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้ข้อเสนอแนะ และวิภาค
หลักสูตร ก่อนที่จะเสนอหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติหลักสูตร ผ่านสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และ สกอ. 
ตามล าดับ โดยอาจารยประจ าหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดท าระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร 
และสาระรายวิชาในหลักสูตร ตามระบบและกลไกท่ีก าหนดใน การจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามระบบและ
กลไกดังนี้ 
 1. ส ารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา สถานประกอบการที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพโดยตรง เพ่ือทราบ
ความคิดเห็นต่อหลักสูตรเพ่ือน าความคิดเห็นที่ได้ไปออกแบบหลักสูตร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
 3. ร่างและจัดท าหลักสูตรและเสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรต่อไป โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาขาเกษตรศาสตร์ 
 4. คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างหลักสูตร และ
ปรับแก ้ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดท าเล่มหลักสูตรตามรูปแบบที่ก าหนด 
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 5. เสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อ สกอ.ตาม
ขั้นตอนเพ่ืออนุมัติหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจาก สกอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หลักสูตรมีการจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามความเชี่ยวชาญ  ตลอดจนการติดตามการ
จัดท า มคอ. 3 หรือ 4 ทุกรายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีเวลา
ทบทวนและวางแผนการสอนนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน นอกจากนี้
หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาพานักศึกษาไปศึกษาดูงานภายนอก เพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะให้กับนักศึกษา ตลอดจนหลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ
ปรับพ้ืนฐานทางด้านวิชาพ้ืนฐานของคณะฯ ที่จัดขึ้นในทุกๆปี เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานและเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร การประเมินรายวิชาเรียนของนิสิตใน 
มคอ. 5 และ จากผู้ประกอบการ ตามการรายงานใน มคอ. 6  
   
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning (4) 

มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีกระบวนการน าผลงานวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตรมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน เพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จากผลการทดลองที่ได้ เช่น รายวิชาโรคพืช ศึกษา
ความหลากหลายของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน 
โครงการจ าแนกเชื้อราสาเหตุโรคก่ิงแห้งตายในทุเรียน โครงการวิจัยผลิตแอนติบอดีและพัฒนาชุด
ตรวจสอบแบบรวดเร็วส าหรับตรวจสอบเชื้อไวรัสสาเหตุโรคเหี่ยวในสับปะรด โครงการผลิตน้ าหมักเปลือก
มังคุดเพ่ือการควบคุมโรคพืชและไม้ผล รายวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ศึกษาลาย
พิมพ์ DNA ของกล้วยไม้เพ่ือจ าแนกสายพันธุ์พ่อแม่ และพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่จ าเพาะต่อการทนแล้ง
และทนเค็มในข้าว เป็นต้น โดยสอดแทรกองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ฝึกให้นักศึกษาคิดโจทย์วิจัยในชั้น
เรียน การวางแผนการทดลองตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐานที่ตั้งข้ึนมาจากโจทย์วิจัย
ได ้ 
 
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 ท าให้ระบบในการจัดหาและส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะฯ เพ่ือที่คณะด าเนินการจัดสรร
งบประมาณมาจัดซื้อและซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ให้เพียงพอ ทันสมัยและพร้อมใช้งานตลอด
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การเรียนการสอน สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามที่ก าหนดไว้ใน ELO ของ
หลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรได้รับการจัดสรรจากคณะฯ ได้แก่ 

 - ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา L404A ที่ใช้สอนวิชาจุลชีววิทยาซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตร 
 - ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ L304A ที่ใช้สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวโมเลกุลในหลักสูตร 
 - ห้องปฏิบัติการโรคพืช L106D ใช้สอนวิชาโรคและแมลงศัตรูพืชเบื้องต้น วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร และวิชาวินิจฉัยโรคพืช 
 - โรงเรือนและอุปกรณท์ี่แปลงเกษตรของสาขาเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ิมเติม 
 - อุปกรณ์เครื่องแก้ว สารเคมี และวัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 
 - ห้องปฏิบัติการโมโนโคลนอลแอนติบอดี L106A 
 - ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
 - คลินิกเกษตร (แปลงเกษตร)  
  
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement (6) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

หลักสูตรได้พัฒนาระบบการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร (ผู้เรียน 
อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต) ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้หลักสูตรได้รับรู้ผลการด าเนินการใน
ด้านต่างๆ เพ่ือน ามาใช้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยหลักสูตรมีระบบป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรดังนี้ 
 - ระบบป้อนกลับจากผู้เรียน ซึ่งได้จากการประเมินรายวิชาใน มคอ. 5 และการสัมภาษณ์ในชั้น
เรียน 
 - ระบบป้อนกลับจากอาจารย์ผู้สอน และบุคลากร ซึ่งได้จาก มคอ. 5 การประเมินคณะฯ และการ
สัมภาษณ์ 
 - ระบบป้อนกลับจากศิษย์เก่า ซึ่งได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยเก็บข้อมูลเพ่ิมในวัน
ซ้อมรับปริญญา 
 - ระบบป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ จากการไปนิเทศนักศึกษาวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา  

ซึ่งระบบป้อนกลับที่ได้รับการปรับปรุง โดยการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากระบบของมหาวิทยาลัย
พบว่ามีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามความเป็นจริงและคลอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร 
 
รายการหลักฐาน 

ล าดับที่ หลักฐาน 
AUN 10.1-1 ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตร 
AUN10.1-2, AUN 10.2-2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
AUN10.1-3, AUN 10.2-1 มคอ. 2 
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AUN10.3-1, AUN10.6-1 มคอ. 5 
AUN10.4-1 รายละเอียดรายวิชา-ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
AUN10.5-1, AUN10.6-1 ผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
AUN10.6-2 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
AUN10.6-3 ผลส ารวจความต้องการของศิษย์เก่า 
AUN10.6-4 รายงานการประชุมคณาจารย์ 
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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 ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานท า ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ 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 ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน 
ศิษย์เก่า นายจ้าง  ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

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

3 4 

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

3 4 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

 

3 4 

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

2559 2560 
 students are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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ตารางข้อมูลผลงานของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 

นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program 
Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษา/นักวิจัย
ที่ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์
หมายเหต ุ

วารสาร 

ท่ี
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อื่นๆ  
(ระบุ

ประเภท
อื่นๆ) 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

1 จักรพันธ ์สัน
ประทีป 

สุพรรณิการ์ 
สมใจเพ็ง 

Mangrove endophytic 
fungi from coastal 
area of Thamai, 
Chanthaburi: 
alternative source of 
plant growth 
promoting fungi 
under salt stress 

    The 6th 
Burapha 
University 
Internatio
nal 
Conferenc
e 2017 

04/08/25
60 

         

2 ชมพูนุช แสง
เพ็ง 

สุพรรณิการ์ 
สมใจเพ็ง 

The growth response 
of aflatoxigenic 
Aspergillus flavus 
strain isolated from 
cassava for feed 

    The 6th 
Burapha 
University 
Internatio
nal 
Conferenc
e 2017. 

04/08/25
60 
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3 พัชนิดา เคลิ้ม
กระโทก 

ปัทมา ศรีน้ าเงิน ผลของอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชต้นทุนต่ าต่อ
การเจริญเติบโตของ
กล้วยไม้มอคคาร่า 

    การประชุม
การประชุม
วิชาการ
มหาวิทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคล 
ครั้งที่ 9 

7-8 
/08/2560 

         

4 วราลี รื่นรมย ์ ปัทมา ศรีน้ าเงิน Callus Induction in 
Sacha inchi 
(Plukenetia Volubilis 
L.) 

    การประชุม
วิชาการ
เกษตร
ลาดกระบัง 
ครั้งที่ 5 

16/02/25
61 

         

รวม                  
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ผลการด าเนินงาน   
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for    

 improvement (1) 
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือ    
 การปรับปรุงคุณภาพ 
 

ตาราง 10.1 ข้อมูลจ านวนนิสิต 

ปีการศึกษา จ านวนนิสิต 

จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะ เวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแตล่ะชั้นป ี

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

2557 18 (17) - - - 3 (-) - - - 

2558 20 (24) - - - (1) - - - 

2559 21 (26) - - - 3(1) - - - 

2560 18 (30) 
0 

- - - 3(N/A) - - - 
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บเป็นข้อมูลของหลักสูตรเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบทะเบียนและสถิตินิสิต ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลการสอบเข้า ตลอดจน
ผลการเรียน อัตราการตกออกของนิสิต ดังนั้นหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามผลการเรียน
ของนิสิตและมีการดูแลนิสิตที่มีผลการเรียนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าในเทอม
ที่ 1/2560 มนีิสิตปี 1 มีนิสิตที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 และไม่มีนิสิต
พ้นสภาพ มีเพียงนิสิตที่ขอย้ายสาขาไปเรียนสาขาบริหารธุรกิจ จ านวน 2 คน  และลาออกเพ่ือไปศึกษายัง
สถาบันอื่นจ านวน 1 คน ในขณะที่เทอม 2/2560 นิสิตมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 2.00 ทุกคน 
เนื่องจากสาขามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาจึงให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียน และวางแผนการเรียน ท า
ให้ไม่พบนิสิตมีปัญหาทางด้านการเรียน และยิ่งไปกว่านั้นมีนิสิตจ านวน 3 คน ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.00 
ผลการเรียนดังกล่าวดีกว่านิสิตชั้นปีที่ 2 นอกจากนี้เมื่อเทียบเคียงกับหลักสูตรเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร 
ม. เกษตรศาสตร์ พบว่าข้อมูลตกออกของหลักสูตรมีตัวเลขสูงกว่า หลักสูตรได้วางแนวทางจัดการเพ่ือลด
จ านวนอตัราตกออกโดยผ่านกลไกของอาจารย์ที่ปรึกษา 

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

improvement (1)  
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

หลักสูตรมีระบบการเก็บข้อมูลนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่หลักสูตรก าหนด 
ผ่านระบบของงานทะเบียนนิสิต โดยหลักสูตรมีค่าเป้าหมายให้นิสิตจบการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 โดยพบว่าในปีการศึกษา 2560 มีนิสิตจบการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100 
ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2559 (มีนิสิตที่จบการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 93.94)  จากการที่
หลักสูตรได้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยจัดแผนการเรียน คอยให้ค าแนะน า ที่
นิสิตไม่สามารถเรียนตามแผนการเรียนที่ และปรับแผนการเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือให้นิสิตสามารถจบ
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การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

การเปรียบเทียบผลผลิตกับมหาวิทยาลัยอื่น 
 เมื่อท าการเปรียบเทียบผลผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบว่า ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 
 
ตาราง 10.2 การเปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนิสิตชั้นปีที่ 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 N/A 88.89% 

  จากข้อมูลของทั้งสองหลักสูตรพบว่า นิสิตทั้งสองหลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ที่สูงใกล้เคียงกัน นิสิตที่
พ้นสภาพส่วนใหญ่เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ซึ่งสาเหตุหนึ่ง เป็นผลมาจากวิชาเรียนในชั้น
ปีที่ 1 เป็นวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานจากระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรจึงได้มีการปรับพื้นฐานให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุก
คน ประกอบกับมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคอยติดตามผลการเรียนและให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
ท าให้อัตราการคงอยู่ของนิสิตเพ่ิมข้ึน ลดการย้ายสาขาในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
 
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for  

 improvement (1)  
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

หลักสูตรมีการเก็บรวมรวมข้อมูลและผลส ารวจภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิตโดยกองแผนงาน
เป็นผู้จัดเก็บ  พบว่า บัณฑิตปีการศึกษา 2559 สาขาเทคโนโลยีการเกษตรได้งานท าร้อยละ 65.63 ซึงเมื่อ
เทียบเคียงกับข้อมูลภาวะมีงานท าของบัณฑิตสาขาเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ ที่มีงาน
ท า 72.22% ซึ่งมีอัตรามีงานท าสูงกว่า อนึ่งนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรในปีการศึกษา 2560 มีนิสิต
จ านวน 6 คน ได้จบการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาในการเพียง 3.5 ปี และนิสิตเหล่านี้ได้งานท าในระยะเวลา 
1-3 เดือน หลังจบการศึกษาทุกคน เช่น เจ้าหน้าที่วิจัยของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส์ ในเครื่องเจริญ
โภคภัณฑ์ ผู้ช่วยวิจัยในสถาบนัการศึกษาของรัฐ เจ้าหน้าที่วิชาการบริษัทปุ๋ยอินทรีย์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การขายบริษัทสารเคมีเกษตร ในการนี้หลักสูตรตระหนักถึงภาวะการหางานท าที่ยากขึ้นส ารับบัณฑิตจบ
ใหม่ในปัจจุบัน หลักสูตรจึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้ช่องทางการท างาน การเพ่ิม
การเกษตรยุค 4.0 หรือยุคดิจิดอลให้มากข้ึน สามารถตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานได้หลากหลาย 
เช่น ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ start up  และการรวมกลุ่มการเกษตร Young Smart Farmer 
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11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored  
  and benchmarked for improvement (2)  
  มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน  
  เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 
   ในปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2560) มีรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการ
วิจัยและ/หรือน าเสนอในที่ประชุมวิชาการจ านวน 5 เรื่อง ที่เกิดจากนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรชั้นปีที่ 
3 และ 4 จ านวน 7 คน จากนิสิตทั้งหมด 45 คน ได้ท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาฯ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 11.11 ((5/45)*100) รายละเอียดดังนี้ 
 
(1) บัณฑิตา ทาเอ้ือ และ สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง . (2559). ผลกระทบของ water activity และอุณหภูมิต่อ

ระยะ lag phase และอัตราการเจริญของเชื้อรา aflatoxigenic Aspergillus flavus ที่คัดแยกได้
จากเมล็ดข้าว. แก่นเกษตร, 44, 1104-1111. 

(2) Somjaipeng, S. and Ta-uea, P. (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, 11, 38-45. 

(3) สุมิตร คุณเจตน์ ยศพล ผลาผล  และนริศ สุขสวัสดิ์. (2559). อิทธิพลของสภาพอากาศท่ีมีต่อการออก
ดอกและติดผลของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ปีที่3 ฉบับพิเศษ (I): 
101-107 

(4). สุมิตร คุณเจตน์ ยศพล ผลาผล  และปวริศา แก้วช่วย. (2559). อิทธิพลของสภาพอากาศที่มีต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาของต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ปีที่3 
ฉบับพิเศษ (I): 93-100 

(5) สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง, เกษรา กระสังข์, ปานระวี โสภา และ ชนิดา น้อยชัยพฤกษ์. (2560). การ
ประยุกต์ใช้วิธีพ้ืนผิวตอบสนองในการท านายอัตราการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus 
section Flavi ที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน: ผลของปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. แก่น
เกษตร, 45, 1410-1416. 

 
 ในปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 2560 – 31 ก.ค. 2561) มีรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการ
วิจัยและ/หรือน าเสนอในที่ประชุมวิชาการจ านวน 4 เรื่อง ที่เกิดจากนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรชั้นปีที่ 
3 และ 4 จ านวน 4 คน จากนิสิตทั้งหมด 35 คน ได้ท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาฯ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 11.42 ((4/35)*100) รายละเอียดดังนี้ 
 
(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) 
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(2) ปัทมา ศรีน้ าเงิน และ พัชนิดา เคลิ้มกระโทก. (2560). ผลของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต้นทุนต่ าต่อ
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). วราลี รื่นรมย์ Titnarong Heng และ ปัทมา ศรีนุ้าเงิน*. (2018). Callus Induction in Sacha inchi 
(Plukenetia Volubilis L.) In The 5th King Mongkut's Agricultural Conference (pp.27-
31) 

 
 ดังนั้นจะเห็นว่าในปีการศึกษา 2560 มีผลงานวิชาการท่ีเกิดนิสิตร่วมท ามือวิจัยกับอาจารย์ พร้อม
ทั้งได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์และ/หรือน าเสนอในที่ประชุมวาการท้ังในระดับชาติ (ฐานข้อมูล TCI) และ
นานาชาติ (ฐานข้อมูล scopus) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
ของสาขาเทคโนโลยีการเกษตรมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างนิสิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในวง
วิชาการได้เป็นอย่างดี และเม่ือเทียบเคียงกับผลงานวิชาการของหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ม. บูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว มีผลงานเผยแพร่จ านวน 2 เรื่อง ที่เกิดจากนิสิตจ านวน 2 คน จากนิสิตทั้งหมด 8 คน ได้ท าวิจัย
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ((2/8)*100)  

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

 for improvement (3)   
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

จากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลัก
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557-2559 ดังตาราง 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก  ปีการศึกษา 

 
2557 2558 2559 IT2559 

จ านวนแบบส ารวจที่ส่งไป 28 18 20 35 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน 11 4 6 8 

ร้อยละ 39.29 22.22 30.00 22.86 

1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.21 4.38 3.92 4.23 

1.1 มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 4.00 4.50 3.83 4.13 

1.2 มีระเบียบวินัยปฏิบัตติามกติกาของสังคม 4.18 4.50 3.83 4.25 

1.3 มีความรับผดิชอบ 4.36 4.25 3.83 4.13 

1.4 มีความซื่อสัตยแ์ละปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 4.27 4.50 4.00 4.38 

1.5 ตรงต่อเวลา 4.18 4.25 4.00 4.38 

1.6 มีความขยันอดทน อุตสาหะ 4.27 4.25 4.00 4.13 
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2.ด้านความรู้ 4.05 3.94 3.70 4.23 

2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 3.82 3.75 4.17 4.38 

2.2 มีความรอบรู้ สามารถตีความ จับใจความ  
และแปลความได้อย่างถูกต้อง 

4.00 3.75 - 4.38 

2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

4.09 4.00 3.50 4.38 

2.4 มีความสามารถในการเรียนรู้งาน 4.27 4.25 3.83 4.00 

2.5 มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   3.50 4.00 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 3.98 4.30 3.53 3.93 

๓.๑ ความสามารถในการวางแผน และปฏิบตัิงานไดส้ าเร็จตาม
ก าหนดเวลา 

4.09 4.50 3.67 3.88 

๓.๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหางานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเป็นระบบ 

4.00 4.50 3.33 4.00 

๓.๓ ความสามารถในการแก้ปญัหาและท างานท่ามกลางความ
กดดันได ้

3.91 4.25 3.50 4.00 

๓.๔ ความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการท างาน 3.91 4.00 3.50 3.88 

๓.๕ สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  และพัฒนาตนเองได้ 4.00 4.25 3.67 3.88 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 4.18 4.40 4.03 4.23 

4.1 ความสามารถในการท างานเปน็ทีม 4.27 4.50 4.33 4.13 

4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สญัญา และข้อตกลง 4.27 4.50 4.17 4.38 

4.3 มีความเป็นผู้น าทีด่ี  3.64 4.00 3.33 3.63 

4.4 ปฏิบัติตามหนา้ที่โดยไมล่ะเมดิสิทธิของผู้อื่น และรับท้ังผิด
และชอบจากผลการปฏิบัติของตน 

4.36 4.50 4.00 4.50 

4.5 รักษาสาธารณสมบัต ิ 4.36 4.50 4.17 4.50 

4.6 มีจิตอาสาต่องานของส่วนรวม 
 

  4.17 4.25 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.84 4.13 3.71 3.81 

5.1 มีความคล่องแคล่วในการใช้ตวัเลขและแปลผลวเิคราะห์ต่างๆ 3.82 4.25 3.67 3.75 

5.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสาร 4.36 4.25 4.00 4.00 

5.3 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ติดต่อสื่อสาร 

3.18 3.75 3.33 3.38 

5.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหา
ข้อมูล/ การน าเสนองาน/ การปฏบิัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

4.00 4.25 3.83 4.13 

6.ทักษะเฉพาะหลักสูตรที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษา   4.08 3.88 

6.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรเป็นอยา่งดี 

  4.00 4.00 

6.2 มีมนษุยสมัพนัธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมและปรับตวัเข้า
กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองค์การได้ 

  4.17 3.63 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.27 3.96 4.00 4.00 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.09 4.18 3.85 4.01 

  
จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตร

เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต 
เห็นว่า จุดเด่นของบัณฑิตคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึง
สอดคล้องกับปรัชญาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ส่วนสิ่งที่ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่าควรปรับปรุง คือ 
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ซึ่งหลักสูตรได้มีการกระตุ้นให้นิสิตเห็น
ความส าคัญของภาษาอังกฤษผ่านโครงการ English Placement Test ซึ่งก าหนดให้นิสิตต้องผ่านการ
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ทดสอบทุกป ี(AUN11.5-1) และเมื่อเทียบเคียงกับบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ พบว่า ความพึงพอใจทุกด้านสูงกว่าบัณฑิตของหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้มีการพัฒนา ปรับปรุงให้บัณฑิตมีคุณภาพมากข้ึน 
 
รายการหลักฐาน 

ล าดับที่ หลักฐาน 
AUN11.5-1 โครงการ English Placement Test 
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 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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รายงานจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา  
 
องค์ประกอบที่ 1 – 5   

จุดเด่น เม่ือปกีารศึกษา 2560 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคณุวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 100 

 
 
จุดที่ควรพฒันา เม่ือปีการศกึษา 2560 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการน้อย 
 
AUN. 1 -  AUN. 11 

จุดเด่น สาํหรบัปีการศึกษา 2560 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
2. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร ์
3. มีห้องปฎิบัติการเฉพาะทางที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่

เพียงพอ 
 
จุดที่ควรพฒันา สําหรับปีการศึกษา 2560 

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 69 
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 10 
51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
5 

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 

2 

70 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 34 
71 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา

ภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา 
32 

72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับ
รวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

18 

73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 2 
74 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานทําก่อนเข้าศึกษา 0 
75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่

แล้ว 
0 

76 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2 
77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 
78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 
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79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย่) 

22,380 

80 ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.00 

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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