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คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 
(ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผล
การประเมินตนเอง ในการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA Criteria) นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั ้ง นำเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน  

สาระสำคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563 ฉบับ
นี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร ส่วนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี หวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปี
การศึกษา 2563 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะ
นำไปสู่การสร้างความเชื่อม่ัน และความม่ันใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็น
ประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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1  ส่วนนำ 
 

1.1 บทสรุปผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์

และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีนิสิตเท่ากับ 48 
คน อาจารย์ประจำ 5 คน คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 คน โดย
คณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจำนวน 5 คน 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน คือ เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Criteria ได้คะแนนโดยรวม เท่ากับ ...4... ซึ ่งมี

รายละเอียด คือ 
AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes ระดับ ....4.... 
AUN-QA 2 Programme Specification ระดับ ....4.... 
AUN-QA 3 Programme Structure and Content ระดับ ....4.... 
AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach ระดับ ....4.... 
AUN-QA 5 Student Assessment ระดับ ....4.... 
AUN-QA 6 Academic Staff Quality ระดับ ....4.... 
AUN-QA 7 Support Staff Quality ระดับ ....4.... 
AUN-QA 8 Student Quality and Support ระดับ ....4.... 
AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure ระดับ ....4.... 
AUN-QA 10 Quality Enhancement ระดับ ....3.... 
AUN-QA 11 Output ระดับ ....2.... 
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1.2 การดำเนินการประเมินตนเอง 
การดำเนินการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 
12 มิถุนายน พ.ศ. 2564) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการประเมินตนเอง ในการดำเนิน
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการและผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 
ขั้นตอนการเตรียมการของหลักสูตร 

1. การเตรียมรายงานประจำปี 
- จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดทำรายงาน

ประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กำหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ รวมทั้งจัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
ซึ่งเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้เป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่นำเสนอในรายงาน
การประเมินตนเอง 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้แบ่งงานให้อาจารย์รับผิดชอบแต่ละองค์ประอบ และให้ประธาน
หลักสูตรซึ่งดูแลฝ่ายประกันคุณภาพหลักสูตรรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงานการประเมินตนเอง
และจัดทำรายงาน SAR  

- ภายหลังจากที่อาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ จัดทำรายงาน SAR เสร็จเรียบร้อย จึง
นำเข้าสู่การพิจารณาของคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณา
จารณ์ในสาขาวิชาฯ จนการจัดรายงาน SAR  เสร็จสมบูรณ์ 

2. การเตรียมบุคลากร 
- การเตรียมบุคลากรในสาขาวิชาฯ มีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ก.  การเตรียมบุคลากรในสาขาวิชาฯ 
1)  ทำความเข้าใจเกี ่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สำคัญ ๆ อาทิ การประเมิน

คุณภาพคืออะไร มีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 
2)  เน้นย้ำกับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคำถามหรือการสัมภาษณ์ โดยยึดหลักว่า

ตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 
3)  เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความกระจ่างในการ

ดำเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็นเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
ข.  การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจ 1-3 คน 
1)    ทำความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด 
2)    ทำความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของสาขาวิชาเพื่อสามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน รวมทั้ง

ต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่
สามารถตอบได ้
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3)    มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูล
อย่างครบถ้วน 

4)    ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันว่าจะ
เชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกำหนด 

3. การเตรียมสถานที่สำหรับคณะผู้ประเมิน (ในกรณีที่ตรวจประเมินในสถานที่ตั้ง) 

4. การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  
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1.3 บทนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย และหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 การเปลี่ยนฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ มีนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เป็นผู้บริหารสูงสุด มีตำแหน่งคณบดี
และผู้อำนวยการในหน่วยงานคณะ สำนักและสถาบัน ทำให้การบริหารงานมีความคล่องตัวมากขึ้น         

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพ บุคลากรและการพัฒนาระบบ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพ่ิมขึ้นและมีการขยายงาน โดยในปี พ.ศ. 2539 ได้
จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ที่จังหวัดจันทบุรี และในปี พ.ศ. 2540 จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ 
สระแก้ว ที่จังหวัดสระแก้ว นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งหน่วยงานภายในอีกหลายหน่วยงาน 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก ในหลากหลายกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณะ 27 คณะ และมีสถาบัน สำนัก ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัด รวม
จำนวน 44 ส่วนงาน มีนิสิตมากกว่า 48,000 คน 
         มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะเป็นผู้นำ 
เน้นด้านอุตสาหกรรมและบริการ มีความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมการ
วิจัยเชิงบูรณาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและมุ่งสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย         ทั้งยังให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม เพ่ือให้เกิดสังคมอุดม
ปัญญาที่สามารถพ่ึงพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน ตลอดจนส่งเสริมให้ส่งเสริมให้สังคม
ภาคตะวันออกตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
“มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก - W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)” 

คำขยายความ: การเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เป็นที่พึ่งเพื่อการ
พัฒนาประเทศแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก และมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและ
การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื ่อการพัฒนาศักยภาพของ
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หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที ่ม ีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนาสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับการจัดตั้งเป็น

หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543 โดยจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการดำเนินงานให้กับคณะฯ 

 
วิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

“บูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคมทันสมัย” “ Interdisciplinary integration for 
modernized society” 

 
พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะฯ ได้ยึดถือพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 3 ประการ ได้แก่ 
1) จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอด

ชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) พัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทั้ งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กีฬา แสดง
บทบาทนำในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
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1  โครงร่างหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร1  
1.1. ปรัชญาของหลักสูตร 

รอบรู้วิชาการ ชำนาญปฏิบัติ ก้าวทันเทคโนโลยีการเกษตร เคียงคู่คุณธรรม นำพาสังคมเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

1.2 ความสำคัญ  
 ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของประชาชนทั้งประเทศ  มีบทบาทสำคัญต่อประชาคมโลกในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร
และพลังงาน ซึ ่งเป็นสิ ่งจำเป็นอย่างยิ ่งต่อการอยู ่รอดของประชากร และยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและสาขาอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจุบันภาคการเกษตรไม่ได้มีขอบเขตอยู่แค่
ระดับครัวเรือนแต่มีการขยายตัวไปเป็นระดับธุรกิจการเกษตร ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดการแข่งขันกัน
อย่างรุนแรงระหว่างประเทศซึ่งมีศักยภาพในการทำการเกษตร  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีพ้ืนที่
เหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรมประกอบกับภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก  แต่ปัจจุบันการทำการเกษตรของประเทศ
ประสบกับปัญหาหลายด้านอาทิเช่น สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป พ้ืนที่สำหรับทำการเกษตรลดลง 
การถูกช่วงชิงทรัพยากรชีวภาพที่มีความสำคัญต่อการเกษตร การขาดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นต้น  เครื่องมือที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการ
สร้างบุคลากรที่มีความรู้ทางการเกษตรที่ก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เสมอ  เพื่อช่วยให้การทำการเกษตรมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และเท่าเทียมหรือสูงกว่านานาประเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกซึ่ง
มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม สามารถเพาะปลูกพืชได้หลายชนิด และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์สูงแห่งหนึ่งของประเทศ ดังนั้นจึงเหมาะสมสำหรับ
เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีทั้งความรู้ด้านวิชาการและทักษะ
ด้านการปฏิบัติควบคู่กัน  มีตัวอย่างให้นิสิตได้เรียนรู้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการฝึกปฏิบัติทั ้งใน
ห้องปฏิบัติการและสถานที่จริง ผ่านวิชาปฏิบัติการ การฝึกงาน สหกิจศึกษา และการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรจะเป็นบัณฑิตที ่มีคุณภาพสูงพร้อมที่จะปฏิบัติงาน มี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศ  ตอบสนองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -

 
1 ข้อ 1 – 3 ให้ทุกหลกัสูตรอธิบายรายละเอยีดของโครงร่างหลกัสูตร ประมาณ 1 – 2 หน้า โดยให้ครอบคลุมเนือ้หา มีความเชือ่มโยงเกีย่วขอ้งกับ

หลักสูตร 
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2565) แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก และแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
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1.3 วัตถุประสงค์ 
1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีความรู้และความสามารถด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยร้อยละ 
80 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น 

2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้  
 2.1 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร สามารถประยุกต์ความรู้

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติและแก้ปัญหาได้ 
 2.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ 

แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
 2.3 มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 
 2.4 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.5  มีความรู้และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ใน

การสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มต่างๆ และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 
 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELO) 
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรได้กำหนดผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (Expected Learning 

Outcomes) ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ดังนี้ 
คุณธรรมจริยธรรม 
1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2 มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื ่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื ่น สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
3 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม 
ด้านความรู้ 
1. มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน 
2. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
3. มีความรู้และเข้าใจศาสตร์ของเทคโนโลยีการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การใช้และ

แก้ปัญหาได ้
ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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2. มีทักษะการคิดแบบองค์รวมเพื ่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ ์

3. สามารถแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ โดยนาหลักการต่าง 
ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สานึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมี

ความเป็นไทย 
2. มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 
3. มีความรับผิดชอบต่อสังคม และงานที่ได้รับมอบหมาย 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 
2. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. โครงสร้างหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขต/คณะ/  วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

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

  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Agricultural Technology) 
 

     อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)     
 (ภาษาอังกฤษ) B.Sc. (Agricultural Technology) 
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     หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา 
   เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชา 
  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 
2551 
  เป็นไปตามเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ............. 
ประเภทของหลักสูตร   

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

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

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

*5.   แนวทางท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

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

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

 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี   
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี   หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 

 7.2 ภาษาท่ีใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)................. 
 7.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนิสิตไทย   
  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
 7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
   ชื่อสถาบัน...................................................................................................  
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
   ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................  
   รูปแบบของการร่วม 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 

 7.5 การให้ปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
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  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 

 

*8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
 1. รับราชการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตร 

2. นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ในสถาบันภาครัฐและเอกชน  
 3. เจ้าของธุรกิจทางด้านการเกษตร  
 4. พนักงานบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเกษตร 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

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

ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติและแก้ปัญหาได้ 
  2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องและ แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
  3 มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัว

เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 
  4 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5  มีความรู้และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 

*2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
  มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
  มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ 
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  มีการกำหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
 
 

หมวดที ่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...............สปัดาห์ 
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาดำเนินการ 

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

    

 2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
  เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
  เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
  ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา  

 

 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โปรแกรมท่ีเน้น

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

 

2.4  จำนวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ....30...... คน  
 

*2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  แบบชั้นเรียน 
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  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  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................ปกีารศึกษา 
       สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

 

3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป............30............หนว่ยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ..................100............หนว่ยกิต 
   วิชาแกน.......................35............หนว่ยกิต 
   วิชาเอก.........................65...........หนว่ยกิต 
   วิชาโท...........................................หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี....................6............หน่วยกิต 
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2  ผลการดำเนินงานของหลักสตูร 
 

2.0 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
2.0.1 ข้อมูลตามระบบ CHEQA Online 
(1.1) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามที่ปรากฎในรายละเอียด

ของหลักสูตร (มคอ.2)  
 

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศพล ผลาผล วท.ด. (พืชสวน) 
อาจารย์ ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตร คุณเจตน์       วท.ด. (เกษตรเขตร้อน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง Ph.D. (Biotechnology 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศพล ผลาผล วท.ด. (พืชสวน) 
อาจารย์ ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตร คุณเจตน์       วท.ด. (เกษตรเขตร้อน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง Ph.D. (Biotechnology 

 
(1.2) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษา

ของปีที่ทำการประเมิน 
(1.2.1) ระดับปริญญาตรี 
 

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการทำ

การสอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศพล ผลาผล วท.ด. (พืชสวน) มิถุนายน 2552 - 
ปัจจุบัน 

อาจารย์ ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ตุลาคม 2548 - ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์
ธรรม 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มิถุนายน 2556 - 
ปัจจุบัน 
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ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการทำ

การสอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตร คุณเจตน์       วท.ด. (เกษตรเขตร้อน) พฤษภาคม 2548 - 
ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง Ph.D. (Biotechnology) เมษายน 2546 - 
ปัจจุบัน 
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(1.2.2) ประวัติการศึกษา   

ชื่ออาจารย ์
ระดับ

การศึกษาท่ี
จบ 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา
ที่จบ 

สาขาวชิาที่จบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผศ. ยศพล ผลาผล ปริญญาเอก 2552 วท.ด.  (พืชสวน) วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท 2545 วท.ม.  
(เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2542 วท.บ.  
(เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

อ.ปัทมา ศรีน้ำเงิน ปริญญาเอก 2557 ปร.ด.  
(เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท 2546 วท.ม.  
(เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2542 วท.บ.  
(เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

ผศ.มณีรัตน ์คูหา
พิทักษ์ธรรม 

ปริญญาเอก 2551 ปร.ด.  
(เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท 2546 วท.ม.  
(เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2542 วท.บ.  
(เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ผศ.สุมิตร คุณเจตน์ ปริญญาเอก 2556 วท.ด.  (เกษตรเขต
ร้อน) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท 2543 วท.ม.  
(เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2539 วท.บ.  
(เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผศ.สุพรรณิการ์ สมใจ
เพ็ง 

ปริญญาเอก 2556 Ph.D  
(Biotechnology) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

Biotechnology) Cranfield University, 
UK 

ปริญญาโท 2544 วท.ม  
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2538 วท.บ  
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

อาจารย์ประจำหลักสตูร 
ผศ. ยศพล ผลาผล ปริญญาเอก 2552 วท.ด.  (พืชสวน) วิทยาศาสตร์

และทคโนโลย ี
พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ชื่ออาจารย ์
ระดับ

การศึกษาท่ี
จบ 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา
ที่จบ 

สาขาวชิาที่จบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาโท 2545 วท.ม.  
(เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2542 วท.บ.  
(เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

อ.ปัทมา ศรีน้ำเงินย ์ ปริญญาเอก 2557 ปร.ด.  
(เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท 2546 วท.ม.  
(เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2542 วท.บ.  
(เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

ผศ.มณีรัตน ์คูหา
พิทักษ์ธรรม 

ปริญญาเอก 2551 ปร.ด.  
(เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท 2546 วท.ม.  
(เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2542 วท.บ.  
(เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ผศ.สุมิตร คุณเจตน์ ปริญญาเอก 2556 วท.ด.  (เกษตรเขต
ร้อน) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท 2543 วท.ม.  
(เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2539 วท.บ.  
(เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผศ.สุพรรณิการ์ สมใจ
เพ็ง 

ปริญญาเอก 2556 Ph.D  
(Biotechnology) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

Biotechnology) Cranfield University, 
UK 

ปริญญาโท 2544 วท.ม  
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2538 วท.บ  
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วิทยาศาสตร์
และทคโนโลย ี

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

 
หมายเหตุ  หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา ให้รายงานแยกตาราง 

 
1.3 อาจารย์ผู้สอน 

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา 
วันเดือนปีที่ 
เข้าทำงาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก 
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อาจารย์ ดร. ภาวิณี สุทธิวริิยะ Ph.D.  (Plant Pathology) ต.ค. 2561 - 
อาจารย์ ดร. วิจิตรา โหราเรือง Ph.D.  (Plant Cell and 

Molecular Biology) 
พ.ย. 2548 - 
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2.0.2. ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

1. จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 5 คน 
 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
 ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือ
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกวา่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กบัสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปยี้อนหลัง 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเทา่ หรอืดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่กว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธก์ับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปยี้อนหลัง 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร จำนวน 2 ใน 5 
ต้องมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธก์ับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปยี้อนหลัง 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน • อาจารย์ประจำ 
    คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรอืสาขาที่สัมพันธก์ัน หรอืสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
    หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปรญิญาตรีได้ 

• อาจารย์พิเศษ  
    คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
    มปีระสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
    อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกโดยมีชั่วโมงสอน
มากกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา ก็สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องมีอาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานกัศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ดว้ย โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย 

5. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามกรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 

หมายเหตุ หากหลักสูตรใดที่ยังคงใช้เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2548 เกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ในการกำกับมาตรฐาน
หลักสูตร ขอให้ยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2548 

 
สรุปคะแนนการประเมินตนเอง 
  ผ่านเกณฑ์ (กรณีมีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อตามที่กำหนด) 
   ไม่ผ่านเกณฑ์ (กรณีมีผลการดำเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนด) 
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 ข้อ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.1 Expected Learning Outcomes 
2. 1. 1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and 

aligned with the vision and mission of the university.  
  การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 
2559 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการตามระบบกลไกของ
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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. ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ

และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ 
และดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทำนุ
บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง 

พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ มีบทบาทและพันธกิจ
หลัก 5 ประการ คือ สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม จัดการศึกษาท่ี
มีคุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ เป็นผู้นำที่มีทักษะสากล บริการ
วิชาการสู่สังคม ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พ่ึงตนเอง ส่งเสริม สนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และพ่ึงตนเอง
ได้ 

พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ยึดถือพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวคือ 
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1. จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กีฬา แสดง
บทบาทนำในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ของคณะคือ 
บูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์ เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัย สร้างคนรุ่นใหม่ให้อุดมคุณธรรมและจริยธรรม 

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกซึ่งมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม สามารถ
เพาะปลูกพืชได้หลายชนิด และมีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์สูงแห่งหนึ่งของประเทศ 
เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้และผลิตบัณฑิตทางด้านการเษตร ดังนั้นสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
จึงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทั้งความรู้ด้าน
วิชาการและทักษะด้านการปฏิบัติควบคู่กัน  

กระบวนการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตรเวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการเกษตรดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประชุมวางแผนร่วมกันในการประชุมระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร เพื่อกำหนดกรอบทิศทางของสมรรถนะบัณฑิตและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยพิจารณา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (มคอ. 1) วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจของมหาวิทยาลยัและคณะ  
 
ตารางท่ี 1.1 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับพันธกิจและวิสัยทัศน์หลักสูตร
ปรับปรุง 2559 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย 

พันธกิจ
มหาวิทยาลัย

และคณะ  

วิสัยทัศน์
คณะ 

คุณธรรมจริยธรรม    
1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

/ / / 

2 มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

/ / / 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย 

พันธกิจ
มหาวิทยาลัย

และคณะ  

วิสัยทัศน์
คณะ 

3 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม / / / 
ด้านความรู้    
1. มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน / / / 
2. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / / / 
3. มีความรู้และเข้าใจศาสตร์ของเทคโนโลยีการเกษตรและที่
เกี่ยวข้อง นำไปสู่การใช้และแก้ปัญหาได้ 

/ / / 

ด้านทักษะทางปัญญา    
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

/ / / 

2. มีทักษะการคิดแบบองค์รวมเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

/ / / 

3. สามารถแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้ โดยนำหลักการต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 

/ / / 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
1. มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สำนึกในความเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย 

/ / / 

2. มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 

/ / / 

3. มีความรับผิดชอบต่อสังคม และงานที่ได้รับมอบหมาย / / / 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

1. สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างรู้เท่าทัน 

/ / / 

2. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ / / / 

 
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความคิดเห็นจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย โดยพิจารณาผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม โดยในการสอบถามความคิดเห็นครั้งนี้ ได้ประเมินความคิดเห็นจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ทางตรง ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันโดยการใช้แบบสอบถาม และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
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ขั้นตอนที่ 3 นำผลที่ได้มาวิเคราะห์แก่นสาระ จัดหมวดหมู่ได้แก่ ด้านคุณธรรม ความรู้  ทักษะทาง
ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วนำเข้ประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และปรับปรุง เช่น หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการปฏิบัติงาน จึงได้มีการจัดให้วิชาเลือกมีส่วนภาคปฏิบัติเป็นจำนวนมาก 

ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร ปรัชญา และผลการเรียนรู้ในระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือขอข้อเสนอแนะและความเห็นชอบหลักสูตร (มคอ. 2)  

นอกจากนี้หลักสูตรมีการกำหนดปรัชญาของหลักสูตรฯ คือ “รอบรู้วิชาการ ชำนาญปฏิบัติ ก้าว
ทันเทคโนโลยีการเกษตร เคียงคู่คุณธรรม นำพาสังคมเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน” และในปีการศึกษา 
2560 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการประชุมร่วมกับคณะฯ และกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ
และสาขาวิชาที่ผ่านการเรียนตลอดหลักสูตร คือ  
  - อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ “บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์”  

- อัตลักษณ์ของบัณฑิตในหลักสูตร “ปฏิบัติงานดี มีมนุษยสัมพันธ์” 
            โดยเป็นการเน้นย้ำการพัฒนานิสิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
ให้มีความรอบรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระความรู้ ทางเทคโนโลยีการเกษตร
เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะและความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการ
ดำเนินชีวิต เช่น บุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือนำไปใช้ใน
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น อีกท้ังเพ่ิมการสร้างจิตสำนึก จริยธรรมที่ดี ตลอดจนให้รับรู้ถึงสถานการณ์ของ
ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศิลปวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือให้สังคมเกษตรเกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืน  

 
ในปีการศึกษา 2562-63 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้พัฒนา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2564 โดยมุ่งพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน การประกอบธุรกิจในอนาคต โดยหลักสูตรได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรแบบ
การศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education:OBE) มี่ข้ันตอนการดำเนินงานและความเชื่อมโยง
ระหว่าง PLO ของหลักสูตร วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 

หลักสูตรมีกระบวนการกำหนด OBE และ PLOs ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย

พิจารณาผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในการสอบถามความคิดเห็นครั้งนี้ ได้ประเมิน
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันโดยการใช้
แบบสอบถาม และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร   

1.) ผู้จ้างงานของบัณฑิตของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปในหลักสูตรก่อนหน้า ระหว่างปีการศึ กษา 
2560 หลักสูตรใช้แบบสอบถามที่มีคำถามครอบคลุมทักษะในการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่บัณฑิตควรจะ
มี รวมทั้งทักษะเฉพาะทางอ่ืน ๆ ตามสาขาวิชา 

2.) ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในการ
แลกเปลี่ยน และพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

3.) นิสิตปัจจุบันของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกันพิจารณาและ
แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร นอกจากนี้ยังใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

1.วเิคราะหต์นเองและ
ตลาดแรงงาน

• ส ารวจความรู ้
และเครื่องมอื

• วสิยัทศัน์ และ
พนัธกจิ

2.ส ารวจความ
ตอ้งการ

• ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
และผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยี

• ส ารวจความตอ้งการ 
และความคดิเหน็ (ใช้
แบบสอบถาม)

3.ก าหนด OBE 
และ PLOs

• ความตอ้งการของผูม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสยี

• ความรู ้ทกัษะ และ
ทศันคติ

• สงัเกตและประเมนิผล
เชงิพฤตกิรรม

• GLO and SLOs

6.วดัและประเมนิผลการ
เรยีนรู้

• ยดึตาม CLOs

• Formative 
and Sumative 
Ass.

• มคีวามชดัเจน 
เชือ่ถอืได ้และ
ยุตธิรรม

• Feedback น าไป
พฒันาการเรยีนการ
สอน

5.จดัการเรยีนการ
สอน• ยดึตาม CLOs

• ผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง
• Active 

Learning ที่
หลากหลาย

• ก าหนดผูส้อน

4.สรา้งหลกัสตูร

• Backward 
Curriculum 
Design

• Course LOs

• Curriculum 
Mapping



31 
 

31 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 
 

 
 ขั้นตอนที่ 2 ร่วมประชุมวางแผนร่วมกันในระดับคณะและระดับหลักสูตร เพ่ือกำหนดกรอบ
ทิศทางของสมรรถนะบัณฑิตและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยพิจารณาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (มคอ. 1) นำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากำหนดและสร้าง
เป็น PLO ของหลักสูตร หลักจากนั้นวิเคราะห์ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
คณะ 
 
ตารางท่ี 1.1 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
หลักสูตรปรับปรุง 2564 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย 

พันธกิจ
มหาวิทยาลัย

และคณะ  

วิสัยทัศน์คณะ 

คุณธรรมจริยธรรม    
PLO1 มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา / / / 

PLO2 ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ผลิต 
ผู้บริโภคทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อม 

   

ด้านความรู้    
PLO3 เข้าใจและอธิบายหลักการพ้ืนฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

/ / / 

PLO4 เข้าใจและอธิบายวิทยาศาสต์และ
เทคโนโลยีทางด้านการจัดการผลิตไม้ผลและพืช
เศรษฐกิจ 

/ / / 

PLO5 เข้าใจและอธิบายหลักการ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

/ / / 

PLO6 เข้าใจและอธิบายหลักการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร 

/ / / 

ด้านทักษะทางปัญญา    
PLO7 ค้นคว้าและติดตามข้อมูลวิชาการด้านพืช
ศาสตร์ในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหา เรียบเรียงและ
เขียนงานทางวิชาการ 

/ / / 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย 

พันธกิจ
มหาวิทยาลัย

และคณะ  

วิสัยทัศน์คณะ 

PLO8 ประยุกต์และสังเคราะห์ใช้ความรู้พ้ืนฐาน
และเทคโนโลยีทางด้านพืชและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ 

/ / / 

PLO9 ประยุกต์และสังเคราะห์ใช้ความรู้พ้ืนฐาน
และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ 

/ / / 

PLO10 ประยุกต์และสังเคราะห์ใช้ความรู้พ้ืนฐาน
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

/ / / 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   

PLO11 กระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและสภาพแวดล้อม 

/ / / 

PLO12 รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม / / / 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

PLO13 ใช้ภาษาไทย อังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการทำงานและการดำรงชีวิต 

/ / / 

ทักษะปฏิบัติ    

PLO14 สามารถปฏิบัติทางพ้ืนฐานทางวิทยา
ศาตร์ 

/ / / 

PLO15 สามารถปฏิบัติและจัดการผลิตพืชและ
เทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 

/ / / 

PLO16 สามารถใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช 

/ / / 

PLO17 สามารถเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและวาง
แผนการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

/ / / 

 
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพิจารณาผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ปรับและแก้ไขให้

มีความชัดเจน ดำเนินการจัดหมวดหมู่ได้แก่ ด้านคุณธรรม ความรู้  ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี



33 
 

33 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 
 

สารสนเทศ และดา้นทักษะปฏิบัติแล้วนำเข้าประชุมร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ และ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ พิจารณาข้อเสนอแนะและปรับปรุง เช่น การแบ่งกลุ่มวิชา การจัดทำ
รายวิชาเพ่ือตอบสนอง ELOs และให้มีความทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร ปรัชญา และผลการเรียนรู้ในระดับคณะ และนำ
หลักสูตรที่ได้เข้าสู่คณะกรรมการต่างๆ ทางด้านวิชาการระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือขอข้อเสนอแนะและความ
เห็นชอบ ในขั้นตอนสุดท้ายได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ปรับปรุง 2564 ครั้งพิเศษท่ี 2/2563 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และสามารถเปิดดำเนินการได้ในปีการศึกษา 2564 ตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ1.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

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

 
 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินประชุมและพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเษตร ปรับปรุง 2559 นำข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและข้อเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ์หลักสูตร นำมาปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร รายวิชา 
และให้ได้ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีพัฒนาได้เป็น มคอ. 2 ของหลักสูตร
เทคโนโลยีการเกษตร หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งแสดงถึงเป้าหมายของการเรียนใน
หลักสูตรโดยสามารถแบ่งออกเป็นผลการเรียนรู้ทั่วไปและผลการเรียนรู้เฉพาะด้าน มุ่งเน้นการเรียนการ
สอนจากวิชาพื้นฐานสู่วิชาเฉพาะทางที่ลึกซึ้งตามความสนใจของผู้เรียน โดยในหลักสูตรได้กำหนดแผนการ
ศึกษาที่นิสิตในหลักสูตรลงทะเบียนเรียนตามกำหนดของแผน ซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กำหนดขึ้น
ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป และความรู้และทักษะเฉพาะทาง ซึ่งถ่ายทอดสู่ผู้เรียนผ่านรายวิชา
ต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แบ่งเป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือก จำนวน 99 หน่วยกิต และหมวดวิชา
เลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต นอกจากนี้ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับรายวิชาใน
หลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไปและเฉพาะทาง แสดงไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) ในเล่ม มคอ. 2  
 ในการดำเนินการของหลักสูตรเพ่ือให้ครอบคลุมทั้งความรู้เฉพาะด้านและความรู้ทั่วไป หลักสูตรได้
มีการประชุมเพื่อกำหนดคุณลักษณะทั่วไปและเฉพาะด้านของบัณฑิตจากหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึง
แสดงใน มคอ. 2 ของหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการเกษตรในโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาที่เรียนซึ่งมีการ
ระบุผลการเรียนรู้ไว้ชัดเจนใน มคอ. 3 และแผนการศึกษา โดยดำเนินการผ่านกลไกของการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตและการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตาม



34 
 

34 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้เห็นได้จากแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา ซึ่งจำแนกความเชื่อมโยงได้ดังแสดงในตาราง 1.2  
 
ตาราง 1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจำแนกตามผลการเรียนรู้ทั่วไปและผลการเรียนรู้เฉพาะด้าน 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร ผลการ
เรียนรู้
ทั่วไป 

ผลการ
เรียนรู้

เฉพาะด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม   
1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  / 

2 มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

/  

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

 / 

ด้านทักษะทางปัญญา   
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง /  

2. มีทักษะการคิดแบบองค์รวมเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

/ / 

3. สามารถแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้ โดยนำ
หลักการต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 

 / 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
1. มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สานึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม 
และมีความเป็นไทย 

/  

2. มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรได้ 

/  

3. มีความรับผิดชอบต่อสังคม และงานที่ได้รับมอบหมาย / / 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
1. สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน /  

2. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ /  
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การถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปสู่รายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเฉพาะด้านที่เก่ียวข้อง
กับเทคโนโลยีการเกษตร เน้นด้านพืช โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น นำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจาก
หลักสูตรฯ มากำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแตล่ะด้านในแต่ละรายวิชา ได้คำนึงถึงความสอดคล้องและมี
กลยุทธุ์การสอนและการประเมินผลเพื่อไปสู่เป้าหมายการบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้
การศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ทั้งดา้นความรู้ แก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ สังเคราะห ์ทักษะการปฏิบัติ การบูร
ณาการความรูม้าใช้อย่างมีปัญญา บนพื้นฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

 
ในปีการศึกษา 2562-63 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้ดำเนิน

ประชุมและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเษตร ปรับปรุง 2564 มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความเหมาะสม กับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสังเกตได้
ว่าในเล่มหลักสูตร ฉบับปรับปรุง (มคอ.2) ได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ได้ครอบคลุมใน 2 
ด้านด้วยกัน ได้แก่ ความรู้และทักษะด้านทั่วไป ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน รายวิชาพ้ืนฐาน (หมวดศึกษา
ทั่วไป) ที่หลักสูตรต้องเรียนนั้น มีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้องกับ PLOs ของ
หลักสูตรที่ชัดเจน (ดูรายละเอียดในเล่ม มคอ.2) และได้พิจารณา ความสัมพันธ์ของรายวิชาในหลักสูตรกับ 
PLOs ด้วย โดยแสดงระดับการับรู้ตาม Bloom’s taxonomy (Level : U = Remembering / 
Understanding A = Applying / Analyzing E = Evaluating / Creating) ตามความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทั้งนี้เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะเฉพาะด้านเพ่ือสามารถนำไปใช้ ในการทำงานใน
อนาคตและมีแนวทางท่ีดีในการดำเนินชีวิตโดยมีองค์ประกอบทางด้านความรู้คู่คุณธรรม สังเกต ได้ว่า
หลักสูตรได้ทำการจัดระเบียบรายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาของรายวิชาครบทุกมิติทางการศึกษา 
โดยแบ่งผลการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ในหมวดรายวิชาเฉพาะทางของหลักสูตร และผลการรียนรู้ในหมวด
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ตามการศึกษา ดังต่อไปนี้ 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 
93 หน่วยกิตประกอบด้วย วิชาแกน 25 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ 32 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก 36 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต โดยรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะนี้ มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และครอบคลุมมิติ
ต่าง ๆ ของเนื้อหาการเรียนรู้ที่มีความเฉพาะของ 2 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
ไม้ผล และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร  (Specific Learning Outcomes) 
(ดูรายละเอียดใน มคอ.2) 
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สำหรับหมวดวิชาเฉพาะ มีกระบวนการกลั่นกรองรายวิชาที่มีเนื ้อหาเหมาะสมกับหลักสูตรฯ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการตอบสนองเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และปรัชญาหลักสูตร รายวิชาดังกล่าวจึงได้ถูกกระจาย ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ไปสู่รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดทำการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านไม่ว่าจะ
เป็นด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ และด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารลารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งด้านทักษะ
ปฏิบัติ ซึ่งในรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนได้มีการสอดแทรกกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  และมีการจัดการกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลที่เกิดกับผู้เรียน  

สำหรับการทวนสอบกับความสอดคล้องของการได้มาของ GLO และ SLO ความสมดุลของ GLO 
และ SLO (กระบวนการกระจาย GLO และ SLO) และประเมินความเหมาะสม ทวนสอบ GLO และ SLO 
ให้ตรงตามที่ Stakeholder ต้องการ ในส่วนนี ้ทางหลักสูตรวางแผนทบทวนเมื ่อมีการเปิดสอนเป็น
ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  
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ตาราง 1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ความรู้และทักษะ
ทั่วไป และความรู้และทักษะเฉพาะทางของหลักสูตรกับรายวิชา  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร 

ความรู้และ
ทักษะทั่วไป 

(Generic LO) 

ความรู้และทักษะ 
เฉพาะทาง

(Specific LO) 

Level 

PLO1 มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา √  U 
PLO2 ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ผลิต ผู้บริโภคทางการเกษตร 
และสิ่งแวดล้อม 

 √ U 

PLO3 เข้าใจและอธิบายหลักการพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ √  U 
PLO4 เข้าใจและอธิบายวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีทางด้านการ
จัดการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ 

 √ U 

PLO5 เข้าใจและอธิบายหลักการเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช 

 √ U 

PLO6 เข้าใจและอธิบายหลักการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  √ U, 
PLO7 ค้นคว้าและติดตามข้อมูลวิชาการด้านพืชศาสตร์ในปัจจุบัน 
เพื่อแก้ไขปัญหา เรียบเรียงและเขียนงานทางวิชาการ 

 √ U,A, 
 

PLO8 ประยุกต์และสังเคราะห์ใช้ความรู ้พื ้นฐานและเทคโนโลยี
ทางด้านพืชและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการผลิตไม้ผลและพืช
เศรษฐกิจ 

 √ U,A,E 

PLO9 ประยุกต์และสังเคราะห์ใช้ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อการปรับปรุงพันธุ ์

 √ U,A,E 

PLO10 ประยุกต์และสังเคราะห์ใช้ความรู้พื้นฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร 

 √ U,A,E 

PLO11 กระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคล
และสภาพแวดล้อม 

√  U,A 

PLO12 รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองและสังคม √  U,A 
PLO13 ใช้ภาษาไทย อังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ทำงานและการดำรงชีวิต 

√  U,A 

PLO14 สามารถปฏิบัติทางพื้นฐานทางวิทยาศาตร์ √  U,A 
PLO15 สามารถปฏิบัติและจัดการผลิตพืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่
เกี่ยวข้อง 

 √ U,A,E 

PLO16 สามารถใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์พืช  √ U,A,E 
PLO17 สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและวางแผนการจัดจำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

 √ U,A,E 

Bloom’s Taxonomy U=Remembering / Understanding, A=Applying/ Analyzing, 
E=Evaluating/Creating 
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2.1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders. 

สาขาวิชาฯ มีการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรได้
กำหนดเป้าหมายและ Stakeholder requirement ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ที่จะนำมาจัดทำ PLO ของหลักสูตร 
(ตารางท่ี 1.4) โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรฯ ไดป้ระชุมวิเคราะห์ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในหลักสูตรทรัพยากรที่มี
องค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์คู่แข่งในเบื้องต้น 

2. วิเคราะห์ตลาดของผู้ใช้งานบัณฑิต และกลุ่มผู้เรียน 
3. กำหนดว่า Stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเพื่อจัดหาความต้องการของ Stakeholder 

แต่ละกลุ่ม และนำมาสร้าง learning outcome ที่ชัดเจน 
4. ผลจากการที่หลักสูตรเก็บข้อมูลของผู้มีส่วน และมีการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่วนเสียพบว่า 

PLOs ของหลักสูตรฯ สามารถตอบสนองความต้องการของ Stakeholder requirement (ผู ้ใช้บัณฑิต) 
เนื่องด้วย หลักสูตรฯ ต้องผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานการณ์ 

5. หลักสูตรฯมีการทบทวนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้หลักสูตร
ได้ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิตจากการนิเทศนิสิตฝึกงานด้วยเช่นกัน 
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ตาราง 1.4 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรฯ ที่สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในหลักสตูร ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นิสิตปัจจุบัน ผู้ใช้งานบัณฑิต 
PLO1 มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา   
PLO2 ตระหนักถึงความปลอดภัยของ
ผู ้ผลิต ผู ้บร ิโภคทางการเกษตร และ
สิ่งแวดล้อม 

 -มาตรฐานการผลิตพืช การใช้
สารเคมีและความปลอดภัย 

PLO3 เข ้ า ใจและอธ ิบายหล ักการ
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 

  

PLO4 เข้าใจและอธิบายวิทยาศาสต์และ
เทคโนโลยีทางด้านการจัดการผลิตไมผ้ล
และพืชเศรษฐกิจ 

- จัดให้นิสิตมีการฝึกงาน เพื่อให้นสิิตเผชิญ
สถานการณ์ และมีประสบการณ์กบัการ
ทำงานจริง 
-ศึกษาดูงาน และฝึกให้นสิิตบรรยาย
นำเสนอทั้งในช้ันเรียน และสถานที่จริง 
 

-ควรเพิ่มช่ัวโมงของการฝึกงาน 
-ความอดทน สู้งาน 

PLO5 เข ้ า ใจและอธ ิบายหล ักการ
เทคโนโลย ีช ีวภาพสม ัยใหม ่ ในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช 

-ศึกษาดูงาน และฝึกให้นสิิตบรรยาย
นำเสนอทั้งในช้ันเรียน และสถานที่จริง 

-ควรเพิ่มช่ัวโมงของการฝึกงาน 
-ความอดทน สู้งาน 

PLO6 เข้าใจและอธิบายหลักการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

- จัดให้นิสิตมีการฝึกงาน เพื่อให้นสิิตเผชิญ
สถานการณ์ และมีประสบการณ์กบัการ
ทำงานจริง 
 

-ควรเพิ่มช่ัวโมงของการฝึกงาน 
-ความอดทน สู้งาน 

PLO7 ค้นคว้าและติดตามข้อมูลวิชาการ
ด้านพืชศาสตร์ในปัจจุบัน เพื ่อแก้ไข
ปัญหา เร ียบเร ียงและเขียนงานทาง
วิชาการ 

  

PLO8 ประยุกต์และสังเคราะห์ใช้ความรู้
พื้นฐานและเทคโนโลยีทางด้านพืชและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการผลิตไม้
ผลและพืชเศรษฐกิจ 

- จัดให้นิสิตมีการฝึกงาน เพื่อให้นสิิตเผชิญ
สถานการณ์ และมีประสบการณ์กบัการ
ทำงานจริง 
-ศึกษาดูงาน และฝึกให้นสิิตบรรยาย
นำเสนอทั้งในช้ันเรียน และสถานที่จริง 
 

-ควรเพิ่มช่ัวโมงของการฝึกงาน 
-ความอดทน สู้งาน 

PLO9 ประยุกต์และสังเคราะห์ใช้ความรู้
พื ้นฐานและเทคโนโลยีชีวภาพเพื ่อการ
ปรับปรุงพันธุ ์

- จัดให้นิสิตมีการฝึกงาน เพื่อให้นสิิตเผชิญ
สถานการณ์ และมีประสบการณ์กบัการ
ทำงานจริง 

-ควรเพิ่มช่ัวโมงของการฝึกงาน 
-ความอดทน สู้งาน 
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PLO10 ประยุกต์และสังเคราะห์ใช้ความรู้
พ ื ้นฐานเพ ื ่ อเพ ิ ่ มม ูลค ่ าผลผล ิตทาง
การเกษตร 

-ศึกษาดูงาน และฝึกให้นสิิตบรรยาย
นำเสนอทั้งในช้ันเรียน และสถานที่จริง 

-ควรเพิ่มช่ัวโมงของการฝึกงาน 
-ความอดทน สู้งาน 

PLO11 กระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี 
สามารถปรับต ัวให ้ เข ้าก ับบุคคลและ
สภาพแวดล้อม 

  

PLO12 รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
และสังคม 

  

PLO13 ใช ้ ภ าษา ไทย  อ ั งกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทำงานและ
การดำรงชีวิต 

- -`การใช้ภาษาอังกฤษ 

PLO14 สามารถปฏิบัติทางพื้นฐานทาง
วิทยาศาตร์ 

  

PLO15 สามารถปฏิบัติและจัดการผลิต
พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 

- จัดให้นิสิตมีการฝึกงาน เพื่อให้นสิิตเผชิญ
สถานการณ์ และมีประสบการณ์กบัการ
ทำงานจริง 

-ควรเพิ่มช่ัวโมงของการฝึกงาน 
-ความอดทน สู้งาน 

PLO16 สามารถใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ใน
การปรับปรุงพันธุ์พืช 

-ศึกษาดูงาน และฝึกให้นสิิตบรรยาย
นำเสนอทั้งในช้ันเรียน และสถานที่จริง 

-ควรเพิ่มช่ัวโมงของการฝึกงาน 
-ความอดทน สู้งาน 

PLO17 สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
และวางแผนการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

- จัดให้นิสิตมีการฝึกงาน เพื่อให้นสิิตเผชิญ
สถานการณ์ และมีประสบการณ์กบัการ
ทำงานจริง 

-ควรเพิ่มช่ัวโมงของการฝึกงาน 
-ความอดทน สู้งาน 

 
 

   ด้านนิสิต หลักสูตรได้นำผลการประเมินและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของการจัดการเรียนการสอน 
ของแต่ละรายวิชามาปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.5 มีการสรุปผลการดำเนินงาน
ปรับปรุงใน มคอ. 7  และให้นิสิตปีสุดท้ายที่จะจบการศึกษาประเมินหลักสูตร เพ่ือนำข้อมูลไปพัฒนา
หลักสูตร ตามความต้องการต่อไป เช่น นิสิตต้องการให้มีการศึกษาดูงานและหลากหลายมากขึ้น ซึ่ง
รายวิชาในชั้นปีที่ 3 และ 4  ได้มีการพานิสิตออกศึกษาดูงานมากขึ้น เพ่ือให้นิสิตมีความรอบรู้ ทราบปัญหา
ของเกษตรกรและผู้ประกอบการ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
 ด้านผู้ใช้บัณฑิต ได้จัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการที่ว่าจ้างนิสิต 
เช่น ทักษะด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรได้กระตุ้นให้นิสิตใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึนในรายวิชาสัมนา และมีการ
ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และผลการสำรวจและสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่
เป็นเครือข่ายความร่วมมือของรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา เช่น ทักษะการอยู๋ร่วมกับผู้อื่น หลักสูตรได้
กระตุ้นให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื ่นเพิ่มมากขึ้น เช่น การฝึกปฎิบัติในแปลง การจัด
โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชา ขณะเดียวกัน ทางหลักสูตรได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง
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หลักสูตร 2564 โดยรับฟังข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักสูตรออนไลน์ และการรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้ประกอบการโดยตรงในระหว่างนิเทศฝึกงานและสหกิจศึกษา  
 นอกจากนี้ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงใน
หลักสูตร ได้ดำเนินการผ่านการประชุมวิพากษ์ผลการเรียน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับรายวิชาและใน
ระดับสาขาวิชาเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการ
เร ียนร ู ้ท ี ่คาดหว ัง โดยผลการสำรวจค ุณล ักษณะบ ัณฑ ิตที่ พ ึงประสงค ์ของผ ู ้ ใช ้บ ัณฑ ิตสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561-62 ได้คะแนน 4.00 ต่อเนื่อง ซึ่งมากกว่าคะแนนที่ทางหลักสูตรตั้ง
ค่าเป้าหมายไว้ 3.80 และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของศิษย์เก่าและนสิิต
ในหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.31 และ 4.17 ตามลำดับ และในปี
การศึกษา 2563 พบว่า ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.58 และ 4.00 ตามลำดับ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
หลักสูตรกำหนดไว้เท่ากับ 3.80 โดยในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้วางแผนการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังแก่นิสิตใหม่รวมถึงนิสิตเก่าผ่านการปฐมนิเทศ และในรายวิชาต่างๆ รวมถึงสื ่อสารไปถึง
ผู้ประกอบการผ่านการนิเทศศึกษา 
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ตาราง 1.3 รายงานผลการสำรวจค ุณล ักษณะบ ัณฑ ิตท ี ่พ ึ งประสงค ์ของผ ู ้ ใช ้บ ัณฑ ิตสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559-2562 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก  ปีการศึกษา 

 2559 2560 2561 2562 

จำนวนแบบสำรวจที่ส่งไป 20 8 17 15 

จำนวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน 6 4 4 4 

ร้อยละ 30.00 50.00 23.53 26.67 

1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3.92 4.25 4.0 4.50 

1.1 มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 3.83 4.00 4.25 4.50 

1.2 มีระเบียบวินัยปฏิบัตติามกติกาของสังคม 3.83 4.00 4.00 4.50 

1.3 มีความตรงต่อเวลา และรับผดิชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 3.83 4.25 3.75 4.50 

1.4 มีความซื่อสัตยแ์ละปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 4.00 4.75 3.75 4.50 

1.5 มีความขยันอดทน อุตสาหะ 4.00 4.00 4.25 4.50 

1.6 มีความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน   4.00 4.50 

2.ด้านความรู้ 3.70 4.00 3.55 4.10 

2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา 4.17 3.50 3.25 4.00 

2.2 มีความรอบรู้ สามารถตีความ จับใจความ  
และแปลความได้อย่างถูกต้อง 

- 3.75 - - 

2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

3.50 4.25 3.50 4.25 

2.4 มีความสามารถในการเรียนรู้งาน 3.83 4.25 4.00 4.25 

2.5 มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.50 4.25 3.25 4.00 

2.6 มีการศึกษาหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ   3.75 4.00 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 3.53 3.85 3.4 4.25 

๓.๑ ความสามารถในการวางแผน และปฏิบตัิงานไดส้ำเร็จตาม
กำหนดเวลา 

3.67 3.50 3.25 4.25 

๓.๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหางานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเป็นระบบ 

3.33 3.75 3.50 4.25 

๓.๓ ความสามารถในการแก้ปญัหาและทำงานท่ามกลางความ
กดดันได ้

3.50 4.00 3.25 4.50 

๓.๔ ความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการทำงาน 3.50 4.00 3.25 4.25 

๓.๕ สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  และพัฒนาตนเองได้ 3.67 4.00 3.75 4.00 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 4.03 4.08 3.75 4.50 

4.1 ความสามารถในการทำงานเปน็ทีม 4.33 4.00 3.75 4.50 

4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สญัญา และข้อตกลง 4.17 4.50 3.75 4.50 

4.3 มีความเป็นผู้นำทีด่ี  3.33 3.50 3.50 4.50 

4.4 ปฏิบัติตามหนา้ที่โดยไมล่ะเมดิสิทธิของผู้อื่น และรับทั้งผิด
และชอบจากผลการปฏิบัติของตน 

4.00 4.25 3.75 4.50 

4.5 รักษาสาธารณสมบัต ิ 4.17 4.25 3.75 4.50 

4.6 มีจิตอาสาต่องานของส่วนรวม 
 

4.17 4.00 4.00 4.50 
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5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.71 3.63 3.25 3.88 

5.1 มีความคล่องแคล่วในการใช้ตวัเลขและแปลผลวเิคราะห์ต่างๆ 3.67 3.50 3.25 3.75 

5.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสาร 4.00 4.50 3.25 4.00 

5.3 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ติดต่อสื่อสาร 

3.33 2.50 3.00 3.50 

5.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหา
ข้อมูล/ การนำเสนองาน/ การปฏบิัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

3.83 4.00 3.50 4.25 

6.ทักษะเฉพาะหลักสูตรที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา 4.08 4.08 3.63 3.88 

6.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน
เทคโนโลยีการเกษตรเป็นอยา่งดี 

4.00 4.00 3.50 3.75 

6.2 มีมนุษยสัมพนัธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมและปรับตวัเขา้กบั
สถานการณ์และวฒันธรรมองคก์ารได ้

4.17 4.17 3.75 4.00 

7.ความพึงพอใจในภาพรวม 4.00 4.25 4.00 4.00 

8.ในภาพรวม บัณฑติมหาวิทยาลยับูรพา มีความรู้ความสามารถ
เมื่อเปรยีบเทียบกับบณัฑิตจากสถาบันอ่ืนท่ีปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่านในระยะเวลาเดยีวกัน เป็นอย่างไร 

- 3.75 3.58 3.92 

  8.1 เมื่อเปรียบเทียบดา้นความรู ้ - 3.50 3.50 3.75 

  8.2 เมื่อเปรียบเทียบดา้นทักษะ - 3.75 3.50 3.75 

  8.3 เมื่อเปรียบเทียบดา้นคุณลักษณะและทัศนคต ิ - 4.00 3.75 4.25 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 3.85 3.99 3.64 4.21 

  
จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตร

เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562 พบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตเห็นว่า จุดเด่นของบัณฑิตคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ส่วนสิ่งที่ผู้ใช้
บัณฑิตเห็นว่าควรปรับปรุง คือ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ซึ่งหลักสูตร
ได้มีการกระตุ้นให้นิสิตเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษผ่านโครงการทดสอบความสามารถด้านภาษาซ่ึง
กำหนดให้นิสิตต้องผ่านการทดสอบทุกปี และ ในปีการศึกษา 2562-63 นิสิตที่ลงเรียนวิชาสัมนา มีการ
นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน และเปิด
โอกาสให้นิสิตชั้รปีอื่นๆ ในสาขาได้เข้าฟังและสัมผัสบรรยากาศการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ  
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2.2 Programme Specification 
 
2. 2. 1 The information in the programme specification is comprehensive and up-

to-date. 
2.2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date.  
2.2.3 The programme and course specifications are communicated and made 

available to the stakeholders (1,2) 
หลักสูตรได้ดำเนินการสื่อสารข้อมูล รายละเอียดของหลักสูตรที่ครอบคลุมและทันสมัยแก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียได้แก่ ศิษย์ปัจจุบัน บุคคลภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตผ่านช่องทางต่างๆ ของคณะและสาขาวิชาได้แก่ โบร์
ชัวร์ เว็บไซด์คณะ (http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/ ) สื่ออนไลน์ คู่มือนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร และ Roadshow  โดยมีรายละเอียดของการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรแตกต่างกัน เช่น 
นักศึกษาได้รับข้อมูลหลักสูตรผ่านคู่มือนักศึกษาและเวบไซด์คณะ โดยคู่มือนักศึกษาได้ตัดเนื้อหาที่ไม่
เกี่ยวข้องกับนิสิตออก โดยมีรายละเอียดดังนี้  

-ชื่อหลักสูตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
-คณะ มหาวิทยาลัย วิทยาเขต 
-โครงสร้างของหลักสูตร 
-คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
-รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
-แผนการเรียน 
-ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการกระจายผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
-วันเวลาที่ปรับปรุง 
สำหรับบุคคลภายนอกเช่น นักเรียน ผู้ใช้บัณฑิต มีเนื้อหาแตกต่างกัน โดยมีองค์ประกอบของข้อมูล

ครบถ้วน โดยในปีการศึกษา 2562-63 หลักสูตรได้มีการประเมินช่องทางการรับรู้ข่าวสารเพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ พบว่าการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร รายละเอียดของหลักสูตร นักศึกษาใหม่ได้รับข้อมูล
ผ่านหลายช่องทางได้แก่ เว็บไซด์คณะ  โบร์ชัวร์ และRoadshow  
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นตอน รายละเอียด 
Plan การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทุก ๆ 5 ปี เพ่ือให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิชาการ และสถานการณ์ปัจจุบัน 
Do -มีการประชุมอาจารย์เพื่อพัฒนาหลักสูตร ดำเนินการจัดทำ มคอ.2 ตามมาตรฐานการ

ดำเนินงานหลักสูตร โดยมีการนำเอาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน

http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/
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เสีย มาจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรเพื่อให้ได้ข้อกำหนดของหลักสูตรที่มีความครอบคลุม 
ครบถ้วนและทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

Check -มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
-มีการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Act มีการเผยแพร่หลักสูตรในเว็บไซต์ของคณะฯ นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงแก้ไข เพ่ือหา
ข้อบกพร่อง และนำสถานการณ์ปัจจุบันมาช่วยในการปรับปรุงหลักสูตร  

 
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 

ปรับปรุง 2564 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการทำงานในปัจจุบันและในอนาคตท่ี
มุ่งเน้น Smart officer, Smart researcher, Smart farmer, Smart agriculture และการตลาดสมัยใหม่ 
สามารถจัดการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การผลิตสู่การตลาดและการเพ่ิมมูลค่า คณะกรรมการหลักสูตร
ได้ดำเนินการจัดทำ มคอ.2 ตามมาตรฐานการดำเนินงานหลักสูตร โดยมีการนำเอาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
มาจัดทำรายละเอียดของ หลักสูตรเพื่อให้ได้ข้อกำหนดของหลักสูตรที่มีความครอบคลุม ครบถ้วนและ
ทันสมัย สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะ ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียด ของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามที่ชัดเจน ครอบคลุมหัวข้อ
ต่าง ๆ ตามรายละเอียดของหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งหลักสูตรจะสามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ โดยในการปรับปรุงหลักสูตรใน พ.ศ. 2564 
ได้รับคำแนะนำจากผู้วิพากย์หลักสูตรเกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชาที่ควรเน้นท้องถิ่นเป็นหลัก สามารถ
สร้างประโยชน์และพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างจุดเด่นและความแตกต่างให้แหลักสูตร จึงได้เกิดการ
แบ่งกลุ่มสาขาวิชาเพ่ือสร้างจุดเน้นขึ้นคือ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล และกลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร   

 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงรายวิชาใหม่โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่าง ๆ มาสรุปผลการจัดการเรียนการสอน ตาม มคอ.5 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
เข้าสู่ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ ซึ่งจากการ
ปรับปรุงหลักสูตรทำให้มีรายวิชาที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวัง ทั้งผลการเรียนเฉพาะทางของ
สาขาวิชาและผลการเรียนรู้ทั่วไป โดยทางหลักสูตรได้มีการวางแผนการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรเดิมมาพัฒนาใหม่โดยมีการเพ่ิมเติมรายวิชาที่ทันสมัย และมีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมในทุก ๆ ด้าน (ดูตารางในข้อ 2.2.1. และตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 
PLOs กับมาตรฐานการเรียนรู้ของ สกอ. ใน มคอ.2 ประกอบ) มีการนำ ELO มาจัดทำรายละเอียดของ
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หลักสูตร (มคอ.2) มีการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนิสิต รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ หรือการนำข้อเสนอแนะจากการประเมิน SAR ปีที่ผ่านมา มา
ปรับปรุงแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงตามท่ีได้ระบุไว้ใน มคอ.2 ดังแสดงในตารางแสดงแผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลงของหลักสูตร และได้ทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น โดยสามารถศึกษาได้จากตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร ภายหลังการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 

 
 

 
นอกจากนี้ ในส่วนหลักสูตรฯ ยังได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านทราบว่า การเรียนการสอนในแต่
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ละรายวิชาให้อาจารย์ประจำวิชาของรายวิชาต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงผลการเรียนรู้ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ใน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  (มคอ. 2) และ 
มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดรายวิชา และได้มีการเผยแพร่สู่ผู้เรียนด้วย Course Syllabus ในวันแรก
ของการเรียนการสอน ของแต่ละภาคการศึกษา รวมทั้งสาขามีการนำความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และความคิดเห็นของนิสิต มาปรับปรุงเนื ้อหารายวิชาในแต่ละเทอม ให้มีความทันสมัย และทันต่อ
สถานการณอ์ยู่เสมอ 

หลักสูตรฯ ได้จัดรายวิชาให้มีความครอบคลุมและทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพความต้องการ
ทางวิชาการ และวิชาชีพ โดยมีทั้งรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ โดยมีรายละเอียด
ในแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 
 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มี
โลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล 
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ สื ่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตน
อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี รายวิชาในหมวดนี้ ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาอังกฤษวิชาชีพ  
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน เป็นต้น กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เช่น ศิลปะการพูดและการนำเ สนอ 
มนุษย์กับวัฒนธรรม ศิลปะกับชีวิต เป็นต้น กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการ
ปรับตัว สถานการณ์โลกปัจจุบัน  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เช่น คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน พลังงานเพื่อชีวิต เป็นต้น วิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่เทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจำวัน 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะทางใดทางหนึ่งที่นักศึกษาแต่ละคนเลือกเรียน เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ รู้เทคนิคและความเข้าใจกระบวนการของวิชาชีพในนกลุ่มหมวดวิชาเฉพาะได้แบ่ง
รายวิชาออกเป็นสามประเภท คือ กลุ่มวิชาแกน  กลุ่มวิชาเอกบังคับ และกลุ่มวิชาเอกเลือก โดยเฉพาะใน
กลุ ่มรายวิชาพื ้นฐาน (Core Courses) คือ วิชาจำเป็นที ่นิส ิตต้องเรียนเพื ่อเป็นความรู ้เบื ้องต้นด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรสำหรับการเรียนวิชาเฉพาะทางของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล และกลุ่ม
วิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร  ได้แก่ คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร ชีววิทยาทั่วไป 
จุลชีววิทยา เป็นต้น 

  3)  หมวดวิชาเอก สาขาวิชามีวิชาเอกบังคับทั้งหมดคือ 68 หน่วยกิต และวิชาเอกเลือก จำนวนไม่
น้อยกว่า 32 หน่วยกิต โดยเลือกจาก วิชาเฉพาะทางของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล และกลุ่ม
วิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง) และนิสิตสามารถเลือกเรียน
รายวิชานอกกลุ่มจำนวนไม่เกิน 6 หน่วยกิต เพ่ือเปิดให้นิสิตในสาขามีเสรีภาพในเลือกที่จะเรียนรู้กลุ่มสาขา
อ่ืนๆ ตามความถนัดและความสนใจ และให้นิสิตสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้นั้น ๆ     
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หลักสูตรมีการกำหนดให้ผู้สอนจัดทำ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เสร็จเรียบร้อย
ก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งใน มคอ.3 จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวังของราย วิชา 
(Course Learning Outcome) ที่เป็นมาตรฐานการเรียนรู้และแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เนื้อหาของวิชา วิธีการสอน กิจกรรมการ
สอน วิธีการวัดประเมินผลที่มีสัดส่วนคะแนนของการวัดประเมินผล เพื่อเป็นหลักประกันของการวัดผล
ประเมินผล ที่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา
และหลักสูตร โดยผู้สอนจะชี้แจงขอ้มูลใน มคอ.3 แก่นิสิตในคาบแรกของวิชาเรียน  

รายละเอียดของวิชาของหลักสูตรกำหนดให้มีการทบทวนเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยและมี
เนื้อหาครบถ้วนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ดียิ่งขึ้นทุกปีการศึกษาและอัตลักษณ์ของนิสิต ผ่าน
กลไกการใช้ มคอ. 3 และ 5 ซ่ึงแต่ละรายวชิาได้ทำการวเิคราะห์ความครบถ้วนของเน้ือหา ความทันสมัยและ
มีลำดับการเรียนรู้ทื่สอดคล้องกับเนื้อหา โดยนำมาปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษาถัดไปซึ่งแสดงในเอกสาร 
มคอ.3 ทื่มีการปรับปรุงใหม่ทุกปีการศึกษา หลักสูตรได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการรับรู้รายละเอียดของหลักสูตรและข้อกำหนดรายวิชาในปีการศึกษา 2562 และ 2563 พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.00 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดไว้เท่ากับ 3.80 และในปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรมีการประชุมวางแผนและออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกในโรงเรียนในภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักและเพ่ิมยอดนิสิตของหลักสูตร 
  สำหรับผลของการดำเนินงานการสื ่อสารผ่าน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของคณะ 

Facebook ของคณะ เอกสารแนะนำหลักสูตร โปสเตอร์ แบนเนอร์ และสื่อออนไลน์อื่น ๆ เพื่อสื่อสาร  ไป
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ยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนดของหลักสูตร  ได้
โดยสะดวก รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.1 แหล่งข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เว็บไซต์

มหาวิทยาลัย 
เว็บไซต์
คณะฯ 

Facebook 
คณะ 

กิจกรรม 
Road 
Show 

กิจกรรม 
Workshop 

แผ่นพับ 
ประชาสัมพันธ ์

นักเรียน ม.ปลาย √ √ √ √  √ 
ผู้เข้าฝึกอบรมใน
หลักสตูรระยะสั้น 

√ √   √  

ผู้เข้าฝึกอบรมใน
โครงการวิจัยและ
บริการวิชาการของ
คณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 

√ √ √  √  

ผู้ใช้บัณฑิต √ √ √    
ศิษย์เก่า √ √ √  √ √ 
นิสิตปัจจุบัน √ √ √  √ √ 
ผู้ปกครอง √ √ √  √ √ 
บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

√ √ √ √ √ √ 

 
 ทางหลักสูตรฯ ได้มีการตรวจสอบข้อมูล และประเมินเนื้อหาของหลักสูตรว่าทันสมัยหรือไม่ ใน
ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังเคราะห์ได้ออกมาเป็นตาราง 
ตารางที่ 2.2 ช่องทางการสื่อสาร เนื้อหาของสื่อและความเป็นปัจจุบัน 

ช่องทางการ
สื่อสาร 

เนื้อหา ข้อมูลมีความเป็นปจัจุบนั 

เว็บไซต์
มหาวิทยาลยั 

- กิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลยั  
- เกณฑ์การรับสมัคร TCAS1-5 และคณุสมบัติ
ผู้สมคัร  

มีความเป็นปัจจุบัน มีความ ทันสมัย
เนื่องจากเนื้อหาในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัจะมีการ อัพเดทอยูส่ม่ำ 
เสมอ 

เว็บไซตค์ณะ - กิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลยั  
- ข่าวเกี่ยวกับการประกวด/การไดร้ับรางวัลของ
นักศึกษา และอาจารย์ ผลงานของนักศึกษา/
อาจารย์  
- เกณฑ์การรับสมัคร TCAS1-5 และคณุสมบัติ
ผู้สมคัร  

มีความเป็นปัจจุบัน มีความ ทันสมัย
เนื่องจากเนื้อหาในเว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลยัจะมีการ อัพเดทอยูส่ม่ำ 
เสมอ 
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ช่องทางการ
สื่อสาร 

เนื้อหา ข้อมูลมีความเป็นปจัจุบนั 

- เนื้อหาสาระสำคญัของหลักสตูร อาชีพท่ีสามารถ
ทำได้ หลังจากจบการศึกษา 

Facebook - กิจกรรมของสาขาวิชา คณะ/มหาวิทยาลัย  
- เกณฑ์การรับสมัคร TCAS1-5 และคณุสมบัติ
ผู้สมคัร  
- เนื้อหาสาระสำคญัของหลักสตูร อาชีพท่ีสามารถ
ทำได้ หลังจากจบการศึกษา  

มีความเป็นปัจจุบัน มีความ ทันสมัย
เนื่องจากเนื้อหาในเว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลยัจะมีการ อัพเดทอยูส่ม่ำ 
เสมอ 

แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ 

เกณฑ์การรับสมัคร TCAS1-5 และคุณสมบัตผิูส้มัคร มีความเป็นปัจจุบัน เพราะมี การอัพเดท
ทุกครั้งตามรอบการรับสมัคร มีความ
ทันสมัย  

สื่อออนไลน ์ แนะนำหลักสูตรอย่างคร่าว ๆ มีความเป็นปัจจุบันเพราะมีการอัพเดท
ตามสถานการณ ์

กิจกรรมแนะนำ
หลักสตูรร่วมกับ

คณะ 

เกณฑ์การรับสมัคร TCAS1-5 และคุณสมบัตผิูส้มัคร 
เนื้อหาสาระของหลักสูตร อาชีพท่ีสามารถทำได้
หลังจากจบการศึกษา 

มีความเป็นปัจจุบันเพราะมีการอัพเดท
ทุกครั้งตามรอบการรับสมัคร มีการตอบ
ข้อซักถามและบรูณาการร่วมกักิจกรรม
ภาคบันเทิงทำให้น่าสนใจมากข้ึน 

กระบวนการฝึกงาน อาชีพท่ีสามารถทำได้หลังจากจบการศึกษา ตำแหน่ง
งาน และลักษณะการทำงานในสถานประกอบการ 
ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน 

ใช้โอกาสในการนิเทศฝึกงานนำ
ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการมาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
ผลิตบัณฑติได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการ 

 
ผลจากการประเมินโดยนิสิต 

หัวข้อประเมิน ปีการศึกษา 2562 การศึกษา 2562 
นิสิตรับรู้และสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตรและข้อกำหนดรายวิชา 

4.0 4.0 

 
 สาขาวิชาได้มีการจัดประชุมและประเมินผลการสื่อสาร เพื่อพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษา 2564 
พบว่า การสื่อสารมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ หากแต่สถานการณ์โควิค ทำให้การออกประชาสัมพันธ์ที่
โรงเรียนเป็นไปได้ยาก ต้องอาศัยสื่อออนไลน์ จึงวางแผนผลิตสื่อให้มีจำนวนมากขึ้น 
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2.3 Programme Structure and Content 

2. 3 . 1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the 
expected learning outcomes. 
การออกแบบหลักสูตรคำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
การจัดทำหลักสูตร ยึดตามระบบของมหาวิทยาลัยตั้งแต่การรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตซึ่ง

เป็นความต้องการของผู้ประกอบการ พัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และนำมาเป็นกรอบในการพัฒนาและ
จัดหารายวิชาต่างๆ ผ่านกรรมการวิชาการและสภามหาวิทยาลัย โดยเล่มหลักสูตรปรับปรุง 2559 เนื้อหา
ของ มคอ.2 มีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาแกน วิชาเอกและวิชาเอกเลือก ซึ่งไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ประกอบด้วย 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเอก
บังคับ 35 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก 65 หน่วยกิต 3) หมวดเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวม 136 หน่วยกิต  

โครงสร้างและเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรสร้างขึ้นและมีการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา โครงสร้าง รายวิชาและเนื้อหาของรายวิชามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และ ELO ของหลักสูตร นอกจากนี้ในหมวดวิชาเลือกได้แบ่งออกตามกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเพ่ือให้นิสตเห็น
ภาพของหลักสูตร เห็นตัวตนของตนเองเพ่ือนำไปสู่ความถนัดของนิสิตรายบุคคล รายละเอียดตาม
คำอธิบายรายวิชาใน มคอ.2  รายละเอียดดังตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตร ใน มคอ.2  โดยรายละเอียด
ของรายวิชาตลอดหลักสูตรส่งเสริมการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน เช่น รายวิชา โครงงาน
และรายวิขาปฎิบัติการ รายวิชาเหล่านี้มีลักษณะบูรณาการและสามารถให้นิสิตแสดงความสามารถ
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทุกด้านของหลักสูตร 2559 เช่น ทักษะทางปัญญา นิสิตต้องแก้ปัญหา
ระหว่างการทำโครงงานโดยการใช้ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะด้านนำมาแก้ไขปัญหที่เกิดข้ึนได้ 
 การประเมินผลทำได้จาก ตรวจสอบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอน ผลปรากฏว่า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของแต่ละรายวิชามีการระบุการเรียนการสอนให้ได้มาซึ่งผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจนและมีการนำ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในรอบถัดไป และจากผลการสำรวจนิสิตปีการศึกษา 2563 เรื่องการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้คะแนนสูงเท่ากับ -4.05 แสดงให้ถึงการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง  

 
สำหรับหลักสูตรปรับปรุง 2564 มีรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Backward 

Curriculum Design โดยมีการนำกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อวางแผนในการเรียนการสอน
ในแต่ละครั้ง ซึ่งหลังจากมีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อรายวิชาต่าง ๆ 
ในหลักสูตรใหม่ ดังนั้นการออกแบบหลักสูตรจำเป็นต้องมีความทันสมัยเพื่อให้เป็นไปตามเทคโนโลยี  และ
ข้อมูลวิชาการทีม่ีการนำเสนอข้อมูลใหม่อยู่เสมอ เมื่อหลักสูตรฯได้มาซึ่ง PLO แล้ว หลักสูตรได้นำ PLO มา
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เป็นตัวตั้งเพื่อจัดทำโครงสร้างหลักสูตร โดยมีเป้าหมายคือเพื่อพัฒนาทักษะของบัณฑิต จากเป้าหมาย
ดังกล่าวนำไปสู่การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรซึ่งมีความแตกต่างจากหลักสูตรปรับปรุง 2559 ดังนี้ 
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สาขาวิชาฯ ได้มีการนำ PLO แต่ละตัวมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ ความรู้ทักษะ และทัศนคติ หรือ K S 
A ออกมาดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1 การออกแบบหลักสูตรแบบ Backward Curriculum Design 
 

LO Knowledge Skill Attitude 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
PLO1 มีวินัย ซ่ือสัตย์ ตรงต่อเวลา 
PLO2 ตระหนักถึงความปลอดภยัของผูผ้ลิต 
ผู้บริโภคทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อม 

-จรรยาบรรณทางวิชาการ 

-หลักการจัดการผลิตพืช 

-กฎหมายเกี่ยวกับการผลิต

พืชและด้านอาหาร 

-วิธกีารจัดการผลิตพืช 
-กฎหมายและศีลธรรมอันดีของ
ประเทศ 

-เปิดรับความรู้ใหม ่

-รู้เท่าทันโลก 

2. ด้านความรู ้
     PLO3 เขา้ใจและอธิบายหลักการ
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
     PLO4 เขา้ใจและอธิบายวิทยาศาสต์และ
เทคโนโลยีทางด้านการจัดการผลิตไม้ผลและ
พืชเศรษฐกิจ 
     PLO5 เขา้ใจและอธิบายหลักการ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการปรับปรุง
พันธุ์พืช 
     PLO6 เขา้ใจและอธิบายหลักการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

-หลักการจัดการผลิตพืช 

-เทคโนโลยีการเษตร

สมัยใหม่ 

-ทักษะการคิดเชิงระบบ 
วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ 
 -ทักษะการประยุกต์ใช ้ 

-เปิดรับความรู้และติดตาม
เทคโนโลยี ข่าวสาร 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
    PLO7 ค้นคว้าและติดตามข้อมูลวิชาการ
ด้านพืชศาสตร์ในปัจจุบัน เพือ่แก้ไขปญัหา 
เรียบเรียงและเขียนงานทางวิชาการ 
    PLO8 ประยุกต์และสังเคราะห์ใช้ความรู้
พื้นฐานและเทคโนโลยีทางด้านพืชและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการผลิตไม้ผล
และพืชเศรษฐกิจ 
    PLO9 ประยุกต์และสังเคราะห์ใช้ความรู้
พื้นฐานและเทคโนโลยีชวีภาพเพื่อการ
ปรับปรุงพันธุ ์
    PLO10 ประยุกต์และสังเคราะห์ใช้ความรู้
พื้นฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

--หลักการจัดการผลิตพืช 

-เทคโนโลยีการเษตร

สมัยใหม่ 

-การวิเคราะห์ และวิพากษ์

แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ

ผลิตพืชและอาหาร 

-ทักษะการคิดเชิงระบบ 
วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ 
 -ทักษะการประยุกต์ใช ้ 
-ทักษะการถ่ายทอดเนื้อหาที่
เข้าใจ และการแก้ไขปัญหา 
 

- มีการพิจารณาเการผลิต 
การเพิ่มมูลค่าการเกษตร 
ผ่านการวิเคราะห์ วพิากษ์ 
-ยอมรับใน 
ความแตกต่างหลากหลาย 
-มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
    PLO11 กระตอืรือร้น มนุษย์สัมพันธด์ี 
สามารถปรับตัวเขา้กับบุคคลและ
สภาพแวดล้อม 
    PLO12 รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
และสังคม 

-การรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของ

นักการเกษตร 

 

-มีทักษะในการ ปฏิบัติตาม
บทบาท หนา้ที่ที่ตน รับผิดชอบ 
-มีทักษะในการ ทำงานเป็นทีม  
-มีทักษะการ สื่อสารเพื่อ 
เปลี่ยนแปลงสังคม 

-เคารพใน บทบาทหน้าที่ 
ของตนเองและ ผู้อื่น  
-มีจิตอาสา  
-รับฟังและ เคารพ 
ความเห็นของ ผู้อื่น 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO13 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

-เทคโนโลยีสมัยใหม ่ 

-การใช้ภาษา 

-การสร้างส่ือดิจิทัล 

-ทักษะการสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมาย  
-ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

-เข้าใจและตอบสนอง 
ความต้องการ ของ 
กลุ่มเป้าหมาย 
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การทำงานและการดำรงชีวิต 
LO 6 มีทักษะปฏิบัต ิ -การนำความรู้ด้านการ

จัดการผลิตพืชและอาหาร 

-ทักษะการปฏิบัติงาน การแก้ไข
ปัญหาร 
-ทักษะดา้นการคิด วิเคราะห ์

-การยอมรับทางการ
ประกอบอาชีพ 
-ความอดทนต่อปัญหา 
อุปสรรค และการสู้งาน 

 
เมื่อนำ K S A ของแต่ละ PLOs มาจัดเป็นกลุ่ม ๆ จะได้เป็น Course Description จาก KSA ที่ได้

แตกมาจาก PLO โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร ซึ่งจะสามารถช่วยให้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ในที่สุด  

นอกจากนี้สาขาวิชามีกระบวนการนำ PLO มาออกแบบหลักสูตร โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
ของการจัดการ เรียนการสอน นำเสนอกลยุทธ์การเรียนการสอน และประเมินผล รายละเอียดดังตาราง  
 
ตารางท่ี 3.1 กลยุทธ์การเรียนการสอนและประเมินผลที่ตอบสนองผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การเรยีนการสอน กลยุทธ์การประเมินความรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
PLO1 มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรง
ต่อเวลา 
PLO2 ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของผูผ้ลิต ผู้บริโภค
ทางการเกษตร และ
สิ่งแวดล้อม 

 1)  สอดแทรกความรู้และกิจกรรม 
การพัฒนาความซ ื ่อส ัตย ์ส ุจร ิต มี
ระเบียบวินัย และความเป็นไทย ควบคู่
กับเนื้อหาวิชา 
 2)  สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
เป็นการปลูกฝัง 
ให ้น ิส ิตม ีว ิน ัยในตนเอง การเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคม
โลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
โดยเน้น 
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ฝึกความ
รับผิดชอบ 
โดยมอบหมายให้ทำงานรายบคุคลและ
ทำงานเป็นกลุม่ ร่วมถึงอภิปราย
เกี่ยวกับสถานการณ์ปญัหาตา่ง ๆ ของ
สังคมเพื่อให้นิสติเข้าใจ ร่วมเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของข้อมูลที่
รอบด้าน เหตุผล และความถูกต้อง ท้ัง
ในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก 

 1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรม งานที ่ได้ร ับมอบหมาย ผลงาน 
และการสะท้อนคิด  
ที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็น
ไทย เช่น ประเมินจากพฤติกรรมที่ไม่กระทำ
การทุจร ิตใน   การเร ียนและการสอบ
ประเมินจากความรับผิดชอบ 
ในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึงการเป็นผู้
มีวัฒนธรรมไทย 
 2)  ประเมินจากการมีวินัย การตรงต่อ
เวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมาย  
การร่วมกิจกรรม ผลงาน และการมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึง
ประเมินและพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดี
จากการอภิปราย  
การแสดงความคิดเห็น ผลงานและการ
นำเสนอผลงาน 

3. ด้านความรู ้  1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็น
สำคัญ 

 1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และ
การปฏิบัติของนิสิตด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การเรยีนการสอน กลยุทธ์การประเมินความรู ้

     PLO3 เข้าใจและ
อธิบายหลักการพื้นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร ์
     PLO4 เข้าใจและ
อธิบายวิทยาศาสต์และ
เทคโนโลยีทางด้านการ
จัดการผลติไมผ้ลและพืช
เศรษฐกิจ 
     PLO5 เข้าใจและ
อธิบายหลักการ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
ในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
     PLO6 เข้าใจและอธิบาย
หลักการเพิ่มมลูค่าผลผลิต
ทางการเกษตร 

โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้  ความ
เข้าใจตามจุดเน้นของรายวิชา 
  2)  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เน้น   การปฏิบัติและวิธีการแสวงหา
ความรู้ เพื่อนำความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับข้องกับรายวิชาโดย
คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทของศาสตร์  
ตนเอง  สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

เช่น การทำกิจกรรม การนำเสนอผลงาน 
การมีส่วนร่วมใน 
ชั้นเรียน การอภิปราย การประเมินผลงาน 
และ 
การทดสอบ 
 2)  ประเมินจากผลงาน 
กระบวนการแก้ปญัหา การนำเสนอผลงาน 
และการสะท้อนผลกระทบต่อตนเอง สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
    PLO7 ค้นคว้าและ
ติดตามข้อมูลวิชาการด้าน
พืชศาสตร์ในปัจจุบัน เพื่อ
แก้ไขปัญหา เรียบเรียงและ
เขียนงานทางวิชาการ 
    PLO8 ประยุกต์และ
สังเคราะห์ใช้ความรู้พื้นฐาน
และเทคโนโลยีทางด้านพืช
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการผลิตไมผ้ลและพืช
เศรษฐกิจ 
    PLO9 ประยุกต์และ
สังเคราะห์ใช้ความรู้พื้นฐาน
และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
การปรับปรุงพันธุ ์
    PLO10 ประยุกต์และ
สังเคราะห์ใช้ความรู้พื้นฐาน
เพือ่เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร 

 1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็น
สำคัญ ที่ฝึก 
ให้นิสิตได้แสวงหาความรู้ กระบวนการ
คิดอย่างเป ็นระบบและสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิด 
เพื่อประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และ
กระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2)  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และหรือจ ัดการเร ียนรู ้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน ในประเด็นที ่เป็น
ปัญหา/ความต้องการของชุมชน สังคม 
และวิกฤตของประเทศ โดยการใช้
ข ้อม ูลอย ่างรอบด ้านเพ ื ่อวางแผน 
ออกแบบ และต ัดส ินใจเล ือกว ิ ธี
แก้ปัญหาที ่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานการณ์ 
อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อนำไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม  
เพิ่มโอกาสและมูลค่า  สร้างอาชีพ และ

 1)  ประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะ
ศึกษา 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วม
ใน   การอภิปราย กระบวนการแสวงหา
ความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา การนำเสนอ
รายงาน ประเมินจากผลงานหรือโครงการที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การเรยีนการสอน กลยุทธ์การประเมินความรู ้

การเป็นผูป้ระกอบการ 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    PLO11 กระตือรือร้น 
มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถ
ปรับตัวเข้ากับบุคคลและ
สภาพแวดล้อม 
    PLO12 รับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีของตนเองและสังคม 

 1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
เป็นกลุ่ม ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้นำ
กลุ่มและการเป็น 
ผู ้ตาม การทำงานเป็นทีม การแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การมีมนุษยสัมพันธ์ 
การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรในการทำกิจกรรม
และการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ  
 2)  สอดแทรกการปลูกฝัง
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นและฝึกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ผ่านการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์
ในชุมชน สังคม และวิกฤตของประเทศใน
บริบทของความเป็นไทย ด้วยการอภิปราย 
ระดมความคิด และบทบาทสมมติ 

 1)  ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนิสิตระหว่างการเรียนการ
สอน การทำกิจกรรม ผลงาน และการ
นำเสนอผลงาน เช่น ความรับผิดชอบส่วนตน
และส่วนรวม ความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น และการทำงานเป็นทีม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO13 มีความสามารถใน
การใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการทำงาน
และการดำรงชีวิต 

 1)  เน้นให้นิสิตใช้เทคโนโลยีและ
วิธีการต่าง ๆ ในการแสวงหาข้อมูลและ
ความร ู ้  ฝ ึกการวิเคราะห์ข ้อม ูลใน
ร ูปแบบบทความ ต ัวเลข สถ ิต ิ  ผัง
กราฟิก และอื่น ๆ รวมทั้งการเลือกใช้
ข ้ อ ม ู ล อ ย ่ า ง เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี
วิจารณญาณ สามารถนำความรู ้มา
ประยุกต์ 
ในการแก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และ
นำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 2)  จ ัดการเร ียนร ู ้แบบเช ิ งรุ ก 
(Active Learning) เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอื่นเพื่อการสื่อสารทั้งด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียนส่งเสริมให้
นิสิตทุกคนได้นำเสนอผลงานการศึกษา
ค้นคว้าผ่านการพูดและการเขียน 
ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

 1)  ประเม ินท ักษะในการแสวงหา
ความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล 
และผลงานจากการนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อ
การตอบคำถามหรือ 
การแก้ปัญหา 
 2)  ประ เ ม ิ น จากผลง านและการ
นำเสนอผลงาน 
ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน 
เพื่อสื่อสารความรูค้วามคดิของตนเอง เช่น 
ผังกราฟิก บทความวิชาการ บทความวิจัย 
วารสาร และการเสนอผลงานในท่ีประชุม 

LO 6 มีทักษะปฏิบัต ิ 1. จัดการเรียนรู ้โดยเน้นให้นิส ิตได้
ปฏิบัต ิ โดยมุ ่งเน้นให้นิส ิตสามารถ
เชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีเข้ากับ
ภาคปฏิบัติ 
2. จัดการเรียนรู ้โดยให้นิสิตได้เลือก
หัวข้อที่สนใจ ใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้น

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติของนิสิต
ด ้วยว ิธ ีการท ี ่หลากหลาย เช ่น การทำ
กิจกรรม การนำเสนอผลงาน การมีส่วนร่วม
ในช้ันเรียนการอภิปราย การประเมินผลงาน
และการทดสอบ 



59 
 

59 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การเรยีนการสอน กลยุทธ์การประเมินความรู ้

การปฏิบัติและวิธีการแสวงหาความรู้ 
เพื ่อนำความรู้มาแก้ปัญหาที่เกี ่ยวกับ
ข้องกับรายวิชา 
3. จัดให้มีการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีการ
จัดการผลิตพืชและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
และแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง การ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการใน
รายวิชาฝึกงาน สหกิจศึกษา 
4. จัดให้มีการเรียนรู้ สร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตั ้งแต่การผลิต การแปรรูป
และการจำหน ่ายผลผล ิตทางการ
เกษตร  
5. ฝ ึกน ิส ิตให ้ลงม ือปฏ ิบ ัต ิ ในว ิชา
โครงงานทางเทคโนโลยีด้านพืช 

2.  ประเม ินจากผลงาน กระบวนการ
แก้ปัญหา และการนำเสนอผลงาน 
3. ประเมินจากผลการปฏิบัติของนิสิตใน
รายวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
4. ประเมินจากผลงานการลงมือปฏิบัติของ
นิสิต 

 
2.3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 

outcomes is clear. 
สาขาวิชามีการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดย

พิจารณาความรับผิดชอบของรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดย
เป็นความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในรายวิชามีการตั้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (CLO) ที่
สามารถวัดได้ ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy) โดยหลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนใน
รายวิชาให้มีการเรียน การสอน และการวัดผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในแผนที่การกระจาย
ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนของวิชา เช่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ด้านทฤษฐี 
มีการประเมินผู้เรียนด้วยการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค  โดยใช้ข้อสอบวัดความรู้
ความเข้าใจ การอธิบาย การวิเคราะห์ และมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร ได้แก่ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต  

แม้จะเกิดสถานการณ์ Covid-19 หลักสูตรฯ ยังคงมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน และการวัดผล
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน หลักสูตรฯมีแนวทางในการประชุมสาขาเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมีการวัดผลที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง  

ตัวอย่างรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนและการวัดผลที่สนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง                
เช่น วิชาเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล และวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
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ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฐี  หลักการ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง การตลาด และธุรกิจการเกษตรต่างๆ การ
เรียนการสอนใช้การบรรยายร่วมกับการวิเคราะห์ อภิปรายกรณีศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ รูปแบบธุรกิจต่างๆ แนวคิดในการเพิ่มมูลค่า การจัดธุรกิจรูปแบบต่างๆ การขายออนไลน์  
นอกจากนี้ยังมีการวัดผลการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค การประเมินถามตอบในชั้นเรียนเพ่ือ
วัดความเข้าใจให้ผู ้เรียนสามารถนำแนวคิดทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และสามารถนำไป
วิเคราะห์ทำความเข้าใจปัญหา เห็นภาพการดำเนินธุรกิจต่างๆ และกลยุทธ์การขายออนไลน์ 

ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรได้กำหนดให้ผู ้สอนทำ แผนการเรียนการสอน วิธีการ
วัดผล และสัดส่วนคะแนนในการวัดผลกำหนดไว้ชัดเจนใน มคอ 3. ที่ต้องเสร็จก่อนเปิดเรียนในภาค
การศึกษานั้น ๆ และมีรายละเอียดในเอกสารคำอธิบายรายวิชาที่ใช้ อธิบายให้ผู้เรียนทำความเข้าใจในคาบ
แรกของการเรียนการสอน 
 
ตารางที่ 3.2 รูปแบบการเรียนการสอน 

Approach Deploy Results Improvement Evidence 
กำหนดผูส้อนและ
รูปแบบการสอนให ้
เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

หาแนวทางในการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การสอน
และการ เลือกผูส้อนให้ 
เหมาะสมกับ รายวิชา 

การกระจายภาระ
งานตามความ 
เชี่ยวชาญของ 
ผู้สอนแตล่ะคน 

ปรับปรุงรายวิชา และ
การเรยีนการ สอน 
ให้ม ีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้นและเป็นไป 
ตามความคาดหวัง 

การปรับปรุง 
หลักสตูร หรือ 
ปรับปรุงเนื้อหา 
สาระในรายวิชาให้
ทันสมัย (มคอ.3) 

 
จากตารางพบว่าในขั้นค้นหาแนวทาง (Approach) มีการกำหนดผู้สอนและรูปแบบการสอนให้ 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และสอดคล้องกับ PLO ในขั ้นการปรับกระบวนการ (Deploy) มีการหา
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการเลือกผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา ในขั้นผลลัพธ์ 
(Results) หลักสูตรได้มีการกระจายภาระงานตามความเชี ่ยวชาญของผู ้สอนแต่ละคน ในขั ้นพัฒนา
กระบวนการปรับปรุง หลักสูตร (Improvement) มีการปรับปรุงหลักสูตร หรือปรับปรุงเนื้อหาสาระใน
รายวิชาให้ทันสมัยในรอบถัดไป และจากผลการสำรวจนิสิตปีการศึกษา 2563 เรื ่องการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้คะแนนสูงเท่ากับ 4.00 แสดงให้ถึงการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง  สำหรับรายละเอียดแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู ่รายวิชา
(Curriculum Mapping) หลักสูตรปรับปรุง 2559 และ 2564 ดังข้อมูลในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) 
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2.3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date. 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกในการ ออกแบบ

หลักสูตรสอดคล้องตามกรอบ TQF (Thailand Qualifications Framework for Higher Education) 
หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และใช้ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ภายใต้
มหาวิทยาลัย ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่ภายใต้แนว  ปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย โดยมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมที่ เปลี่ยนแปลง หลักสูตรฯได้กำหนดกรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 
เพ่ือใช้กับนิสิต ในปีการศึกษา 2564  

 
การบริหารงานหลักสูตร 

สาขาวิชามีการจัดลำดับการรายวิชาจากวิชาแกน ไปสู ่รายวิชาบังคับ จนถึงวิชาเลือก โดย                    
มีแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรที่ สาขาวิชาได้นำผลการเรียนรู้ทึ่คาดหวังในแต่ละชั้นปีเพื่อมาจัดทำ Curriculum 
Mapping ให้นิสิตได้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละชั้นปีดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้อีก
ด้วย 

หลักสูตรฯ ได้กำหนดโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงลำดับอย่างเหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
โดยโครงสร้างหลักสูตรมีการกำหนดรายวิชาในภาคเรียนต่าง ๆ และมีรหัสกำหนดให้เรียนในชั้นปีต่าง ๆ 
โดย พิจารณาตามลำดับความยากง่าย ความซับซ้อน ความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องของเนื้อหาวิชา  มี
องค์ประกอบที่เชื่อมโยงหรือบูรณาการเพื่อให้เกิดลำดับการเรียนรู้ในการบรรลุ PLOs ตามรายวิชา โดยให้
นิสิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้พ้ืนฐานจากรายวิชาหนึ่งไปสู่อีกรายวิชาเพ่ือต่อยอดและเชื่อมโยงความรู้
ของตนเอง โดยเชื่อมโยง  
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ภาพที ่3.1 การเรียงลำดับรายวิชาจากรายวิชาพ้ืนฐานสู่รายวิชาเฉพาะด้านและรายวิชาโครงงานและสหกิจ
ศึกษา 

จากภาพจะเห็นว่าหลักสูตรได้กำหนดแผนการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนโดยคำนึงถึงความ 
ยากง่าย ความเชื่อมโยงของเนื้อหาวิชา โดยพิจารณาจากระดับผลการเรียนรู้ที ่คาดหวังตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ของบลูม กำหนดให้เรียนวิชาที่มีเนื้อหาไม่ซับซ้อน และเป็นวิชาพ้ืนฐานที่จำเป็นไว้ในแผนการเรียนปี
ที่ 1 และ กำหนดให้เรียนวิชาที่มีความซับซ้อนที่ต้องการความรู้และทักษะพื้นฐานจากวิชาอื่น ๆ ไว้ในปีที่ 
2, 3 และ 4 ตามลำดับ ในส่วนของโครงสร้างเนื้อหาทางหลักสูตรยังได้มีการเรียงลำดับอย่างเหมาะสมและ
มีการบูรณาการ รายวิชาของชั้นปี 1 จนถึง ชั้นปี 4 ได้มีกำหนดตัวเลขลำดับที่เหมาะสมในการเรียนแต่ละ
ชั้นปีไว้ในรหัสวิชาใน มคอ.2 ซึ่งเป็นการเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เป็นลำดับ โดย
จะกำหนดรายวิชาจาก วิชาความรู้พื้นฐานในชั้นปีที่ 1 และให้เรียนเกี่ยวกับขั้นการอธิบาย วิเคราะห์ในชั้นปี
ที ่2 และ 3 ส่วนชั้นปีที่ 4 จะเน้นการวิเคราะห์และการบูรณาการความรู้เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้  

หลักสูตรพบว่าในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 มีการกำหนดความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO) หลักจากการจัดทำหลักสูตรทำให้ความชัดเจนไม่
ดีพอ (ภาพที่ 3.2) ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564 ได้ออกแบบขั้นตอนความสำเร็จเชื่อมไปสู่ 
PLOs ด้วยการจัดโครงสร้างหลักสูตรให้มีการเรียนการสอน รายวิชาและเนื้อหาในรายวิชาที่นักศึกษาจะได้
เรียนตลอด 4 ชั้นปี บนฐานการใช้ PLOs ของหลักสูตรจากนั้นเรียงลำดับขั้นการเรียนรู้ตาม Bloom’s 
Taxonomy ในการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านปฏิบัติ และสามารถบูรณาการความรู้
ให้เข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ได้ พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ



63 
 

63 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 
 

และสังคม และเพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาในขั้นสูงต่อไป ซึ่งลักษณะมีรายละเอียดดังภาพ 3.3 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.2 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLO) ของหลักสูตรปรับปรุง 2559 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLO) ของหลักสูตรปรับปรุง 2564 

ชั้นปีที่ 1 

ชั้นปีที่ 2 

ชั้นปีที่ 3 

ชั้นปีที่ 4 

เข้าใจหลักการและทฤษฎี
ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
สามารถน าความรู้จากทฤษฎี
สู่การปฏิบัติและแก้ปัญหาได้

เข้าใจหลักการและทฤษฎี
ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
สามารถประยุกต์ความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติและ
แก้ปัญหาได้

สร้างและเพิ่มความรู้ และ
เสริมทักษะของนิสิต ใน
การเตรียมความพร้อม
การฝึกงานและการท า
โปรเจค

สามารถประยุกต์ความรู้
จากทฤษฎีด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรสู่
การปฏิบัติและแก้ปัญหา
ได้

อธิบายและประยุกต์ทฤษฏี
พื้นฐานและ
เทคโนโลยีการเกษตร 
โดยเฉพาะทางด้านพืช รวมถึง
ความรู้ทั่วไปในการด ารงชีวิต

เข้าใอธิบายและประยุกต์
ทฤษฏีพื้นฐานและ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ โดยเฉพาะ
ทางด้านพืช

สามารถปฏิบัติงาน 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
การจัดการไม้ผล หรือ
ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และ
การออกแบบพืชอาหารได้

สามารถประยุกต์และ
สังเคราะห์ใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และการ
จัดการไม้ผล หรือ
เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์
และการออกแบบพืช
อาหาร เพื่อการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นน้ า
ถึงปลายน้ า การผลิตสู่
การตลาดและการเพิ่ม
มูลค่าได้
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ผลจากการประเมิน 

ตารางที่ 3.5 คะแนนความพึงพอใจในประเด็นหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

คะแนนความพึงพอใจในประเด็น
หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

นิสิตปัจจุบัน 3.75 3.76 3.82 4.00 
บัณฑิต 3.68 4.00 3.95 3.88 

 จากการประเมินพบว่า ความพึงพอใจต่อหลักสูตรในด้านความทันสมัยและความสอดคล้องต่อ
ตลาดแรงงานในปีการศึกษา 2562-63 มีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดเท่ากับ 3.80 
แสดงว่า หลักสูตรและรายวิชามีความทันสมัย 
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2.4 Teaching and Learning Approach 
2. 4. 1 The educational philosophy is well articulated and communicated to 

all stakeholders. 

  ปรัชญาของมหาวิทยาลัยบูรพาคือ สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม ซึ่งมี
บทบาทสำคัญในการการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึง
มีการกำหนดปรัชญาที่สอคคล้องกับระดับมหาวิทยาลัยและมีความชัดเจน คือ รอบรู้วิชาการ ชำนาญ
ปฏิบัติ ก้าวทันเทคโนโลยีการเกษตร เคียงคู่คุณธรรม นำพาสังคมเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ส่งผลให้
หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการควบคู่ทักษะการปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
เช่น วิชาหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน เป็นต้น โดยมีการกระตุ้นให้นิสิตมีความใฝ่รู้พร้อมติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น รายวิชาเรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร เทคนิคการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุม
การทำงานของอุปกรณ์ในโรงเรือนปลูกพืช ทำให้การปลูกพืชมีความแม่นยำมากขึ้น และนำมาประยุกต์ใช้
เพ่ือเพ่ิมความพร้อมและความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องในทุกรายวิชา และมีการถ่ายทอดไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นิสิตปัจจุบัน 
และผู้ใช้บัณฑิต โดยได้แจ้งผ่านการปฐมนิเทศให้แก่นิสิตแรกเข้า และระหว่างการเรียนในรายวิชาต่างๆ มี
การถ่ายทอด และการประเมินผลผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยและ
หลักสูตร ซึ่งมีการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้แบบสอบถามจากสถานประกอบการ และการนิเทศนิสิต
ฝึกงานจากสถานประกอบการต่างๆ และนำคำแนะนำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
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และกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดแทรกในการจัด
กิจกรรมระหว่างการเรียน เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามความต้องการของสถาน
ประกอบการต่างๆ  
  หลักสูตรดำเนินการเผยแพร่ภาพลักษณ์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างชัดเจนในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น ผ่านทางคู่มือการศึกษานิสิตปริญญาตรี ของทุกปีการศึกษา และทาง 
website ของวิทยาเขตจันทบุรี (http://www.chanthaburi.buu.ac.th/ )  และมีการส่งมอบ เล่ม มคอ. 
2 สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียน การจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ในงานที่เก่ียวข้องกับการเกษตร เช่น งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
และสื่อสังคมออนไลน์อย่าง facebook page (AUN 4.1-1) ผ่านการฝึกงาน และสหกิจศึกษาของนิสิต 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง  ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษมีการ
แจ้งเกี่ยวกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในชั้นเรียน โดยมีการประเมินผลจากนิสิตในชั้นเรียน 
  การประเมินผลจากการสำรวจแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบไป
ด้วยนิสิต  ผู ้ใช้บัณฑิต ผลปรากฎว่า หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการเกษตรสามารถพบได้ง่ายจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งออนไลน์และสิ่งพิมพ์ของคณะและของหลักสูตร เช่น การเข้าถึงจากหน้าเว็บไซต์
ของคณะ และการออกไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ นิสิตฝึกงานสามารถลงแปลงได้ บัณฑิตสามารถ
ลงงานภาคสนามได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตอาสา และนิสิตมีความเห็นว่าการจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเท่ากับ 4.07 มีค่าใกล้เคียงกับปี
การศึกษา 2562 มีคะแนนเท่ากับ 4.08 โดยทั้งสองปีมีค่าสูงกว่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้เท่ากับ 3.80 
แสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2562 และ 2563 หลักสูตรเน้นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลต่างๆ ผลงานรวมถึงปรัชญาการศึกษาเพื่อสร้างจุดเน้นของ
หลักสูตรต่อการพัฒนาสังคม  
  การประเมินผลจากการสำรวจแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบไป
ด้วยนิสิต  ผู้ใช้บัณฑิต ผลปรากฎว่า หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการเกษตรสามารถพบได้ง่ายจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งออนไลน์และสิ่งพิมพ์ของคณะและของหลักสูตร เช่น การเข้าถึงจากหน้าเว็บไซต์
ของคณะ และการออกไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ นิสิตฝึกงานสามารถลงแปลงได้ บัณฑิตสามารถ
ลงงานภาคสนามได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตอาสา และนิสิตมีความเห็นว่าการจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561-2563 มีคะแนนเท่ากับ 4.05, 4.08 และ 4.07 มี
ค่าสูงกว่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้เท่ากับ 3.80 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเน้นการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น โดยมีข้อมูลต่างๆ ผลงานรวมถึงปรัชญาการศึกษาเพ่ือ
สร้างจุดเน้นของหลักสูตรต่อการพัฒนาสังคม โดยเน้นการออกพบปะครูและนักเรียนในโรงเรียนในภาค
ตะวันออก ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2563 ทำให้นักเรียนสนใจสมัครเรียนและได้นิสิตเพ่ิมมากขึ้นต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 4.1 ผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560-2563 

ผลความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

นิสิตปัจจุบัน 3.78 4.05 4.08 4.07 
ศิษย์เก่า 3.59 3.76 3.92 4.00 
สถานประกอบการ - 4.17 4.60 4.00 

 
2. 4. 2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes. 

 
  หลักสูตรของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จำนวน 5 ด้าน 14 ข้อ  
โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในการดำรงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกรายวิชาจะ
มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นิสิตมีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น ความตรงต่อเวลา การเคารพใน
กฎระเบียบของสังคม มีความซื่อสัตย์ในการสอบ นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนเนื้อหาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในรายวิชาปริทัศน์ทางเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของนิสิตต่อไปใน
อนาคต นิสิตมีความพอใจในในด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเท่ากับ 3.93 มี
ค่าต่ำกว่าปีการศึกษา 2562 มีระดับคะแนน เท่ากับ 4.33 แต่ทั้งสองปีมีสูงกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตร
ที่ตั้งไว้เท่ากับ 3.80 แสดงว่านิสิตให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสังคม
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น้อยลง แต่เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทำให้นิสิตต้องมีเรียนแบบ
ออนไลน์มากขึ้น ทำให้การใช้ชีวิต การเรียนในชั้นเรียน และการสอบวัดความรอบรู้ มีความแตกต่างจาก
การเรียนในชั้นเรียนตามปกติ จึงทำให้คะแนนความพึงพอใจในด้านนี้มีคะแนนลดลง 

2. ด้านความรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร สามารถประยุกต์ความรู้
จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติและนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ ในสาขามีการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเอกบังคับมีทั้งรูปแบบการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และในช่วงที่มีสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 มีการจัดการเรียนแบบออนไลน์ด้วย โดยมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติ ได้แก่ รายวิชาเทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน วิชาเทคนิคการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช วิชาเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล วิชาปฐพีเบื้องต้น วิชาหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น 
โดยแต่ละรายวิชามีการบรรยาย การซักถามในชั้นเรียน การนำเสนอในชั้นเรียน และมีการแบ่งกลุ่มการ
ปฏิบัติงานของแต่ละรายวิชา เพ่ือให้นิสิตเกิดทักษะและความรับผิดชอบ รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
นิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คือ ปฏิบัติงานดี มีมนุษย์สัมพันธ์ โดยนิสิตมีความพอใจในด้านความรู้ ดังนี้ 
ในปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเท่ากับ 3.93 มีค่าต่ำกว่ากว่าปีการศึกษา 2562 มีระดับคะแนน เท่ากับ 
4.15 ซึ่งมีระดับคะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้เท่ากับ 3.80 แสดงว่า เมื่อนิสิตมีการเรียน
ออนไลน์มากขึ้น นิสิตจึงมีความเข้าใจในเนื้อวิชาที่เรียนน้อยลง ทำให้นิสิตไม่สามารถใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา
ประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติได้ดี  
  3. ด้านทักษะทางปัญญา นิสิตมีทักษะการคิดแบบองค์รวม สามารถแสวงหาความรู้ได้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตร
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกงาน และสหกิจศึกษา การประชุม
วิชาการต่างๆ การจัดกิจกรรมของหลักสูตร เพ่ือให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้ในการทำงาน
ไดใ้นอนาคต นิสิตมีความพอใจในด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้ ในปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเท่ากับ 4.07 
มีค่าต่ำกว่าปีการศึกษา 2562 มีระดับคะแนน เท่ากับ 4.50 แต่ทั้งสองปีการศึกษามีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ของหลักสูตรที่ตั้งไว้เท่ากับ 3.80 แสดงว่า นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมา
ใช้ในการฝึกงาน สหกิจศึกษา รวมถึงการทำโครงงานสาขาเทคโนโลยีการเกษตรได้ แต่อาจเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 จึงทำให้นิสิตไม่สามารถเลือกท่ีฝึกงานได้ตรงกับท่ี
ตนเองต้องการได้ และการทำงานในสถานประกอบการบางอย่างนิสิตไม่สามารถเข้าถึงได้ในสถานการณ์ท่ีมี
การแพร่ระบาดของโรคเกิดข้ึน และในภาคเรียนที่ผ่านมามีการพานิสิตออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ลดลง
ด้วย 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นิสิตมีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบ ภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้ 
ทางสาขามีการจัดกิจกรรมระหว่างภาคการศึกษา เช่น โครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย โครงการปลูก



69 
 

69 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 
 

พืชไร้ดินเพื่อน้อง เป็นการฝึกให้นิสิตมีการทำงานเป็นกลุ่ม มีการทำงานเพ่ือสังคม เป็นการปลูกฝังภาวะผู้นำ 
และสร้างความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีการเชิญบุคคลในท้องถิ่นหรือวิทยากรมาให้
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของชุมชน มีการฝึกงานและสหกิจศึกษา โดยให้นิสิตเลือกสถานประกอบการที่
นิสิตมีความสนใจตามความถนัดของตนเอง เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะทางด้านการเกษตร รู้จักการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื ่น เกิดความสามัคคี  การทำงานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมาย การ
ปรับตัวเข้ากับสังคม นิสิตมีความพอใจในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในปีการศึกษา 2563 มีคะแนน
เท่ากับ 4.00 มีค่าสูงกว่าปีการศึกษา 2562 มีระดับคะแนน เท่ากับ 3.38 สูงกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตร
ที่ตั้งไว้เท่ากับ 3.80 แสดงให้เห็นว่านิสิตในสาขามีจำนวนน้อยลง ทำให้นิสิตมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก
ขึ้น และสามารถทำงานร่วมกันได้ดขีึ้น จึงทำให้ทัศนคติที่มีต่อการทำงานร่วมกันเพ่ิมมากข้ึน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตมีความรู้
และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้การสื่อสารที่เหมาะสมกับ
บุคคลกลุ่มต่างๆ และมีสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยทางสาขาเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกหัวข้อสัมมนาและ
ปัญหาพิเศษที่น่าสนใจ และทำการสืบค้นหรือทำการวิจัยตามความถนัด โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละด้านเป็นผู้ให้คำปรึกษาและคำชี้แนะนำ ซึ่งนิสิตต้องมีการค้นคว้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และมีการนำเสนอในชั้นเรียน นิสิตมีความพอใจในในด้านความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถ
สื่อสารให้กับบุคคลอื่น ดังนี้ ในปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเท่ากับ 4.00 มีค่าต่ำกว่าปีการศึกษา 2562 มี
ระดับคะแนน เท่ากับ 4.25 แต่ทั้งสองปีการศึกษามีคะแนนสูงกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้เท่ากับ 
3.80 แสดงว่า นิสิตในสาขามีการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
นำเสนอในชั้นเรียน การคิดวิเคราะห์ทางสถิติ รวมถึงการทำรายงานในรายวิชาที่เรียน และการทำโครงงาน
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการเรียนออนไลน์ แต่เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด 2019 ทำให้นิสิตมีเรียนในชั้นเรียนน้อยลง และมีการนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำ
ให้นิสิตต้องมีการปรับตัวมากข้น จึงทำให้คะแนนความพึงพอใจในด้านนี้ลดลง 
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตมีความรู้
และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ในการสื่อสารที่เหมาะสม
กับบุคคลกลุ่มต่างๆ และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทางสาขาเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกหัวข้อสัมมนาและ
ปัญหาพิเศษท่ีน่าสนใจ และทำการสืบค้นหรือทำการวิจัยตามความถนัด โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละด้านเป็นผู้ให้คำปรึกษาและคำชี้แนะนำ ซึ่งนิสิตต้องมีการค้นคว้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และมีการนำเสนอในชั้นเรียน นิสิตมีความพอใจในในด้านความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถ
สื่อสารให้กับบุคคลอ่ืน ดังนี้ ในปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเท่ากับ 4.25 มีค่าสูงกว่าปีการศึกษา 2562 มี
ระดับคะแนน เท่ากับ 3.92 สูงกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้เท่ากับ 3.80 แสดงว่า นิสิตในสาขามี
การใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การนำเสนอในชั้นเรียน การคิด
วิเคราะห์ทางสถิติ รวมถึงการทำรายงานในรายวิชาที่เรียน และการทำโครงงานสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
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  ผลการดำเนินงานแสดงถึง กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง  (รายละเอียดดังตาราง 4.1) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้เกิดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้  
  ก่อนเปิดภาคการศึกษา ทุกรายวิชาที่อยู่ในแผนการศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรของแต่ละชั้นปี 
ได้นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ได้ปรับปรุงจากภาคการศึกษาที่ผ่านมากับทีมบริหาร
หลักสูตรและคณาจารย์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พิจารณาความสอดคล้องของมคอ 3 ของการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละชั้นป ีทั้งนี้มีการกำหนดแผนการเรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งจะครอบคลุมทั้งผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา วิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน วิธีประเมินผล เพ่ือเป็นการสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียนครบทุกรายวิชา และมีระบบการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละรายวิชามีการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้ร่วมกำหนดใน มคอ.2 มคอ.3 
รายวิชาต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนประกอบด้วยรายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

รายวิชาภาคทฤษฎี: ได้จัดการเรียนการสอนแบบกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วม โดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอธิบาย การอภิปรายในชั้นเรียนหรือห้องเรียนออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล 
การนำเสนอในชั้นเรียนและแบบออนไลน์ มีการสรุปและสะท้อนผลการเรียนรู้เป็นระยะ วิเคราะห์จาก
กรณีศึกษาการทำโครงการวิจัย การสัมมนาและอภิปรายแบบเดี่ยวและกลุ่ม  
  รายวิชาภาคปฏิบัติ: ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จาก
ห้องปฏิบัติการ ทั้งการสาธิตและการลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดทักษะและความชำนาญจากประสบการณ์ตรง
ไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ รายวิชากรรมวิธีการผลิตอาหารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และรายวิชาการใช้
ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทางอุตสากรรมเกษตรด้วยวิธีทางชีวภาพ ซึ่งนิสิตได้ลงมือปฏิบัติอย่างเต็มที่ แต่
เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทำให้นิสิตมีการลงมือปฏิบัติในช่วง 2 
สัปดาห์สุดท้ายก่อนการสอบปลายภาคเรียน อาจจะทำให้นิสิตมีประสบการณ์ในการทำงานลดลงได้ 
  
  นิสิตสามารถแสดงออกถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้เป็นอย่างดี จากการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าว ทำให้นิสิตมีความรอบรู้ทางด้านวิชาการและสามารถนำความรู้สู่ภาคปฏิบัติได้ เมื่อนิสิตได้ไป
ฝึกงานสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ได ้นิสิตเกิดทักษะและมีจิตอาสา ความรับผิดชอบ รู้จักการช่วยเหลือกันในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ใน
รายวิชาสัมมนา นิสิตมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมและนำเสนอผลงานใน
ชั้นเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้  รายวิชาการฝึกงาน นิสิตสามารถเลือกสถานประกอบการที่นิสิต
มีความสนใจตามความถนัดของตนเอง เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทางด้านการเกษตร รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่น เกิดความสามัคคี  การทำงานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การปรับตัวเข้า
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กับสังคม ซึ่งผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จดังผลการประเมินของนิสิตฝึกงาน โดยมีคะแนนมากกว่า 
90%  สูงกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้เท่ากับ 80%     
  ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเน้นปรับปรุงประเด็นที่ผู้ใช้บัณฑิตให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ด้านภาษา
และภาวะผู้นำ โดยนำมาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ที่หลักสูตรต้องเร่งพัฒนา และสาขาวิชาฯ มีการทบทวนผลสะท้อนกลับของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจากการใช้รูปแบบหรือวิธีการประเมินที่เป็นรูปธรรม เพ่ือนำข้อมูลย้อนกลับมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปผลและเสนอแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้
สอดคล้องและบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 
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ตารางท่ี 4.1 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลสำเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน ผลการประเมิน 
1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
     1.1 มีคุณธรรมจรยิธรรมในการ
ดำรงชีวิตบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.2 มีวินัย เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
ผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคณุค่าของ
สังคม ศิลปวัฒนธรรมแธรรมชาต ิ
     1.3 เคารพในเระเบียบและ
กฎเกณฑ์ของสังคม 
 

1. มีการสอดแทรกความรูแ้ละกจิกรรมที่ปลูกฝัง
คุณธรรมและจรยิธรรมในการดำรงชีวิตบนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับเนือ้หาวิชาเรียน 
และนิสติชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการ
การศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และมีการเปิดสอนเนื้อหาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวชิาปริทัศน์ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของนิสิตต่อไปในอนาคต 
2. ปลูกฝังให้นิสิตมีวินัย เคารพในระเบียบโดยเน้น
การเข้าช้ันเรยีนให้ตรงเวลา การเข้าช้ันเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน มีความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมายทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม  
 

1. ประเมินจากการวิเคราะหจ์ากสถานการณ์ 
การนำเสนอผลสะท้อนความคิด การแสดงออก
ของนิสิตตามแนวทางคณุธรรมและจริยธรรม 
โดยยดึหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต  
2. ใช้วิธีการประเมินจากพฤติกรรม เช่น การไม่
กระทำการทุจริตในการเรียนและการสอบ
ประเมินผลในแต่ละรายวิชา การตรงต่อเวลาใน
การเข้าช้ันเรยีนและความรับผิดชอบต่องานที่ 
ได้รับมอบหมาย  
 

1. นิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
ส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด 
2. นิสิตไม่มีการทุจริตในการเรียนและ
การสอบ 
3. ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายและมี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายตามเงื่อนไขท่ีกำหนด 
4. การเข้าชั้นเรียนไม่นิอยกว่าร้อยละ 
80 

2.ด้านความรู้ 
     2.1 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการ
และทฤษฎีพื้นฐาน 
     2.2 สามารถประยุกต์ความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ

1. มีกระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยเน้น
นิสิตเป็นสำคญั โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อส่งเสรมิการพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและมีการเรียนรู้
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

1. ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิดา้นความรู้และการ
ปฏิบัติของนิสิตด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การทำกิจกรรมในช้ันเรียน การนำเสนอผลงาน 
การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน และการประเมินผล
จากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน 

1. ผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดใน มคอ.3
ทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
รวมทั้งการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
2. นิสิตสามารถผ่านการฝึกงานจาก
สถานประกอบการ และสหกิจศึกษา
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน ผลการประเมิน 
     2.3 มีความรู้ และเข้าใจศาสตร์ของ
เทคโนโลยีการเกษตรและที่เกีย่วข้อง
นำไปสู่การใช้และแก้ปญัหาได ้

2. มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเอก
บังคับมีรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้
นิสิตสามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีเข้า
กับภาคปฏิบัติ ได้แก่ รายวิชาเทคนิคการ
ปลูกพืชไร้ดิน วิชาเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์
พืช 
3. จัดให้มีการเรียนรูจ้ากสถานการณ์จริง โดยจดั
ให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพื่อให้นิสิตเกิด
เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง มีการเชิญวิทยากรที่
มีความเช่ียวชาญตรงมาสอนเฉพาะบางหัวข้อ 
และมีการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการจริงใน
รายวิชาการฝึกงานเบื้องต้นและการฝึกงานเฉพาะ
ด้าน 
4. การใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้ 
(Project-based learning) เพื่อฝกึให้นิสิตรู้จัก
การสืบค้นข้อมลู การแก้ปญัหา และการหา
คำตอบจากงานทดลอง 
5. มีการทวนสอบในรายวิชาที่มีการสอนร่วมกัน
ของคณาจารยห์ลายคน เพื่อให้การออกข้อสอบมี

2. ประเมินผลจากการเรียนภาคปฏิบัติ การ
แก้ปัญหาจากการเรยีนภาคปฏิบัต ิและการ
นำเสนอผลงานในช้ันเรียน 
3. ประเมินผลจากการปฏิบัติจริงในรายวิชา
ฝึกงาน 
4. ประเมินความสามารถในการรวบรวม ข้อมูล 
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ความรู้     
การนำเสนอผลงาน 

โดยมีคะแนนมากกว่า 90% และผล
การประเมินของผู้ใช้บัณฑิตเท่ากับ 
4.10 ผลการทำงานได้จากการ
ประเมินของสถานประกอบการอยู่ใน
เกณฑ์ดี 
3. มีการนำความรู้ที่ไดจ้ากการศึกษาดูงาน
มาประยุกตใช้ในการเรยีนการสอนและการ
ทำงานได้   
4. จากผลการทวนสอบ ทำให้การออก
ข้อสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
มากขึ้น และนสิิตสามารถเข้าใจในเนื้อหา
และทำข้อสอบได้มากข้ึน  
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน ผลการประเมิน 
ความเที่ยงตรงมากข้ึน เช่น วิชาที่มีการสอน
ร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1 มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
ประยุกตเ์พื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
     3.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสถานการณ ์
     3.3  สามารถแก้ปัญหาด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและศาสตรท์ี่
เกี่ยวข้องได้ โดยนำหลักการต่างๆ มา
อ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 

1. มีการจัดการเรยีนการสอนโดยฝึกให้นิสิต
แสวงหาความรู้ โดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ และการนำเสนอในช้ันเรียน 
2. มีกระบวนการฝึกให้นิสติคิดอยา่งเป็นระบบ
และสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการสะท้อนความคิด 
เพื่อประเมินตนเองทั้งด้านความรูแ้ละการ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. จัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีการใช้
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ได้แก่ รายวิชาโครงงานสาขา
เทคโนโลยีการเกษตรและ  
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
 

1.ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การมสี่วนร่วมในการแสวงหา
ความรู้ การคดิวิเคราะห์ข้อมลู กระบวนการ
แก้ปัญหา การนำเสนอในช้ันเรียนในวิชา
โครงงานสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
3. โดยประเมินจากกรณศีึกษา โดยให้นิสิต
แสดงความคดิเห็นในประเด็นการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น  

1. ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดใน มคอ.3 
2. สามารถนำข้อมูลที่วิเคราะห์มารวม
รวบในเล่มรายงาน 
3. นิสิตสามารถผ่านการทำโครงงาน
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 
    4.1 มีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบ สำนึกในความเป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความเปน็ไทย 
    4.2 มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็น
ทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ ์

1. จัดให้มีการทำกิจกรรมจติอาสาในวิชาเรียน 
เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความรับผดิชอบท่ีมีต่อ
สังคม ความรบัผิดชอบในการพัฒนาตนเอง   
บทบาทหน้าท่ี วิชาชีพ องค์กร และสังคม  
และประเทศชาต 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ 
นิสิตมโีอกาสได้แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนิสิตระหว่างการเรยีนการสอน การทำ
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
2. ประเมินทักษะความสมัพันธ์ 
ระหว่างบุคคล ในบทบาทการทำงาน 
เป็นทีมตามสถานการณต์่าง ๆ 

1. นิสิตมีจิตอาสาในการรับผิดชอบต่อ
สังคม ทั้งในชั้นเรียนและใน
มหาวิทยาลัย 
2. นิสิตสามารถทำงานเป็นทีมหรือ
เป็นกลุ่มได้ จากการทำงานกลุ่มหรือ
การเรียนภาคปฏิบัติในชั้นเรียนมีการ
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน ผลการประเมิน 
    4.3 มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

ยอมรับฟังความคดิเห็นซึ่งกันและกัน  
เช่น การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอผลงาน 
หน้าช้ันเรียน 
3. กำหนดให้บางรายวิชา นิสิตต้องทำงานเป็น
กลุ่ม มีหัวหน้าทีมในการทำงาน ตลอดจนการ
นำเสนองาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสติไดส้ร้างภาวะ
ผู้นำ และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

 
 

แบ่งกลุ่มกันทำงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข 
และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน 
     5.2 สามารถใช้ภาษาในการสือ่สาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดการเรียนการสอนโดยให้นิสติมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทสในการสืบคน้ข้อมูล และการ
นำเสนอในช้ันเรียน 
2. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งด้านการ
ฟัง การพูด การอ่านและการอ่านออกเรียน 
ส่งเสริมให้มีการสืบค้นข้อมูล 
 

1.ประเมินทักษะในการสืบค้นข้อมลู การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และการ
นำเสนอผลงานในช้ันเรียน 
2. ประเมินผลจากการใช้การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร จาการทำรายงาน บทความ 
การนำเสนอในช้ันเรียน เป็นต้น 

1. นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลและ
นำเสนอในชั้นเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในวิชาสัมมนา  
2. นิสิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้ จากการนำเสนอในวิชาสัมมนาท่ี
ใช้บทความวิจัยจากภาษาอังกฤษ 



 
 

2.4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning. 
หลักสูตรมีกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ฝึกให้นิสิตมีทักษะด้านต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นใน

กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ ทักษะการสื่อสารด้านภาษาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
การคิดคำนวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและการนำเสนอ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย และทักษะการปฎิบัติด้านการเกษตร การฝึกทักษะจากการลงมือปฏิบัติใน
ห้องทดลองและแปลงปลูกพืชทดลอง โดยทางสาขามีการประชุม วางแผน เสนอขอครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน โดยสาขาได้รับการสนับสนุนเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ แปลงทดลอง และอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เกิดความใฝ่รู้และสามารถใช้ความรู้พ้ืนฐาน การ
พัฒนาทักษะ และการพัฒนาคุณลักษณะที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
จากการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การบูรณาการระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่ การเรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป เพ่ือให้นิสิตสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เช่น วิชาสัมมนาและปัญหาพิเศษ เป็นวิชาที่กำหนดให้นิสิตได้รู้จักการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่นิสิตสนใจ หัวข้อจากสถานประกอบการ และนำความรู้ที่ได้มาค้นคว้าทดลอง
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร มีการเรียบเรียงเป็นเอกสารทางวิชาการ และการนำเสนอในชั้น
เรียน ฝึกให้นิสิตรู้จักกระบวนการการวางแผน การทดลอง การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การสรุป การนำ
องค์ความรู้ไปใช้ การแสวงหาความรู้จากช่องทางต่างๆ อาทิ ฐานข้อมูลวิจัยจากกิจกรรมการเรียนการสอน
ดังกล่าว นอกจากนีใ้นวิชาสัมมนายังได้มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอ
ผลงานในด้านต่างๆ ทำให้นิสิตได้ความรู้และข้อเสนอแนะในการนำเสนผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการท้ัง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ในรายวิชาการจัดการไม้ผล ให้นิสิตออกไปสัมภาษณ์เกษตรกรที่ประกอบ
อาชีพทำสวนผลไม้อย่างมืออาชีพ ทำให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน วิชาการจัดการ
ธุรกิจเกษตร ได้จัดนิสิตออกไปศึกษาดูงาน ได้แก่ การทำธุรกิจเคมีภัณฑ์ การเพาะชำต้นไม้ การแปรรูป
สินค้าเกษตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ และขายสินค้าออนไลน์ เมื่อนิสิตจบการศึกษาไปแล้วจะสามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ ในปัจจุบันมีนิสิตที่จบแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้
ไปใช้ประกอบธุรกิจส่วนตัวในการขายสินค้าออนไลน์ และวิชาการฝึกงานและสหกิจศึกษา ทำให้นิสิตมี
ความรอบรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรด้วยการลงมือปฏิบัติจากสถานประกอบการณ์ และสามารถนำ
ความรู้และประสการณ์ท่ีได้ที่ได้มาปรับใช้กับการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข นิสิตมีความเห็นว่าการจัดการ
เรียนการสอนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคะแนนเท่ากับ 3.96 และการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะทางภาษา มีระดับคะแนน เท่ากับ 3.63 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้เท่ากับ 3.80 
โดยในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการประชุมและปรับรูปแบบการสืบค้นข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และ
ให้แต่ละรายวิชามีการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 จากข้อมูลของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ผลปรากฏว่า บัณฑิตสามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา และมีศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม นำไปเป็นหลักในการประกอบอาชีพเลี้ยง
ครอบครัวได้อย่างมีความสุข เช่น นายภวัต คล้ายคลึง ปัจจบุันประกอบอิสระ มีธุรกิจเป็นของตนเองโดยนำ
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ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในชั้นเรียน ประสบการณ์จากการฝึกงานและวิชาปัญหาพิเศษหาความรู้เพิ่มเติม
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทำสวนผลไม้ส่งออกได้อย่างยั่งยืน 
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ตารางท่ี 4.2 ตัวอย่างรายวิชาและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 

ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  จัดกิจกรรมให้นิสิตได้ฝึกพัฒนา
บุคลิกภาพที่เหมาะสมทั้งการแต่ง
กาย การพูด และการใช้ท่าทางใน
การนำเสนองานหน้าชั้นเรียน 
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
การสอนแบบบรรยาย การฝึก
ปฏิบัติจากการสาธิตแล้วปฏิบัติตาม 
การศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ การ
อ่านบทความภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย 

ชั้นปีที่1 - 3  
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
ชั้นปีที่ 4 
29049259 สัมมนาทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 
29049359 โครงงานสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การ
ค้นคว้าด้วยตนเอง และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตร 

การบูรณาการความรู้ทางวิชาการ
ด้านต่างๆ ในรายวิชาโครงงาน การ
สืบค้นวารสารหรือความรู้ทาง
วิชาการท้ังในประเทศและต่าง 
ประเทศ การใช้สถิติและโปรแกรม 
เพ่ือการวิจัย การเขียนเอกสาร
งานวิจัย  
 

ชั้นปีที่ 2 
27322159 สถิติเบื้องต้น 
28022259 การวางแผนการ
ทดลองทางการเกษตร 
ชัน้ปีท่ี 3 
28038259 การปรับปรุงพันธุ์พืช
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชั้นปีที่ 4 
29049259 สัมมนาทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 
29049359 โครงงานสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

ทักษะการทำงาน การคิด
แก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

การลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
และแปลงปลูกพืชทดลอง การ
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจาก
สถานประกอบการ การศึกษาดูงาน 

ชั้นปีที่ 1 
24110159 วิชาปริทัศน์ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร  
29042059 วิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 
ชั้นปีที่ 2 
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 
40240359 หลักการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 
271251 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 
ชั้นปีที่ 3 
28032259 โรคและแมลงศัตรูพืช
เบื้องต้น 
28032359 เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียว 
28032459 เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร 
28033159 เทคโนโลยีการผลิต
ไม้ผล 
28033459 การจัดการดินน้ำและ
ปุ๋ยเพื่อการผลิตพืช 
28033559 วิทยาการและ
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 
28033759 เทคนิคการปรับปรุง
พันธุ์ 
28036259 การวินิจฉัยโรคพืช 
28038259 การปรับปรุงพันธุ์พืช
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชั้นปีที่ 4 
29049259 สัมมนาทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 
29049359 โครงงานสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 
28049159 การฝึกงานเฉพาะ
ทาง 
 



80 
 
 

80 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 
 

สาขาวิชามีการทบทวนผลสะท้อนกลับของรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการ
ใช้รูปแบบหรือวิธีการประเมินที่เป็นรูปธรรม เพื่อนำข้อมูลย้อนกลับมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลและ
เสนอแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องแล ะ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในปีการศึกษาต่อไป  

 
ตารางท่ี 4.3 ความพึงพอใจในด้านมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2560 
- 2563 

 ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

คะแนนเฉลี่ย 3.65 3.75 3.86 3.96 
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2.5 Student Assessment 
2. 5. 1 The student assessment is constructively aligned to the achievement 

of the expected learning outcomes. 

 
การประเมินเพ่ือรับเข้าศึกษาในหลักสูตร (New student admission) 
 เกณฑ์การประเมินนิสิตแรกเข้าของหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรสอดคล้องกับเกณฑ์การรับนิสิต
ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรกำหนดคะแนน
ขั้นต่ำในการรับเข้าเรียน (GAT และ PAT) ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะของผู้เรียนสาขา
เทคโนโลยีการเกษตรที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการสอดคล้องกับ ELO ของหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพ.ศ. 2559 ตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด เพ่ือประเมินความรู้ ความ
เข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2562 มีระบบการคัดเลือกผ่าน 5 โครงการจากผลการ
คัดเลือกผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนผู้ที่เข้าศึกษา 6 คน ดังนี้ 
1. Admission กลางจำนวน 1 คน 
2. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นรอบ 3 จำนวน 1 คน 
3. รับตรง 12 จังหวัดจำนวน 2 คน 
4. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)จำนวน 1 คน 
5. โครงการโรงเรียนพระราชทานฯ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 1 คน 
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 เนื่องจากผู้ที่เข้าศึกษามีจำนวนน้อยกว่าเกณฑ์ที่สาขากำหนดไว้ จึงมีการปรับหลักเกณฑ์การรับ
สมัคร โดยเพิ่มคุณสมบัติการรับเข้า โดยรับผู้ที่จบการศึกษาสายศิลป์-คำนวณ ผู้ที่มีผู้ปกครองประกอบ
อาชีพเกษตรกรปลูกพืช หรือประกอบธุรกิจการเกษตร หรือธุรกิจที่เก่ียวข้อง และมีการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเพิ่มมากข้ึน โดยในปีการศึกษา 2563 มีระบบการคัดเลือกผ่าน 19 โครงการจากผลการคัดเลือกผู้
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนผู้ที่เข้าศึกษา 13 คนดังนี้ 
1. Admission กลางจำนวน 1 คน 
2. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น รอบ 2 0 คน 
3. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น รอบ 3 0 คน 
4. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น รอบ 4 0 คน 
5. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี 0 คน 
6. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี รอบ 2 0 คน 
7. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี รอบ 3 2 คน 
8. รับตรง 12 จังหวัด 0 คน 
9. รับตรง 12 จังหวัด รอบ 2 1 คน 
10. รับตรง 12 จังหวัด รอบ 3 0 คน 
11. รับตรงทั่วประเทศ 4 คน 
12. รับตรงทั่วประเทศ รอบ 2 0 คน 
13. รับตรงทั่วประเทศ รอบ 3 0 คน 
14. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) 2 คน 
15. โครงการโรงเรียนพระราชทานฯ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 0 คน 
16. โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 0 คน 
17. โครงการเด็กดีศรีระยอง 2 คน 
18. โครงการเพชรตะวันออก  
19. โครงการภาคตะวันออก12 จังหวัด 1 คน  
 
 จากการปรับรูปแบบการรับเข้าผู้ที่เข้าศึกษามจีำนวนเพิ่มมากข้ึนกว่าปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 
คน โดยมีจำนวนนิสิตเข้าศึกษาจำนวน 13 คน แสดงให้เห็นว่าการปรับรูปแบบการรับเข้านักศึกษาได้ผล 
และในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยได้แบ่งกลุ่มวิชา ออกเป็น 2 กลุ่มวิชา เพื่อสร้าง
แรงดึงดูดในการเรียนของหลักสูตร 
 หลักสูตรได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามกำหนดในมคอ. 2 และได้จัดการ 
ประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ โดยหลักสูตรกำหนดให้ทุกรายวิชาต้องมีการวัด 
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และประเมินผลระหว่างเรียนตลอดหลักสูตรทุกภาคการศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้เพ่ือให้ทราบ 
ถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนและคุณภาพการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาด้วยวิธีการที่หลากหลายอาทิ 
การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทำรายงาน และการนำเสนอผลงาน นอกจากนี้
คณาจารย์ประจำวิชาต้องกำหนดรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไปของ
รายวิชา และวัตถุประสงค์ของรายวิชา การดำเนินการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต แผนการสอน การ
ประเมินผลการเรียนการสอน และการปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา โดยหัวข้อการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนิสิตแต่ละด้านจะต้องอธิบายถึงวิธีการสอน การวัด และการประเมินผลตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังที่กำหนดไว้ของแต่ละรายวิชา (ตารางท่ี 5.1)  
 ในทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรมีการ
ติดตามความก้าวหน้าของนิสิตโดยการสอบวัดความรอบรู้ด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในปีที่ 1 และปีท่ี 3 เพ่ือนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงในการเรียนการสอน และ
เพ่ือทราบพัฒนาการของนิสิตในหลักสูตร 
 ในรายวิชาเอกเลือกและเอกบังคับ บางรายวิชามีการประเมินผลนิสิตที่ลงทะเบียนโดยการทดสอบ
ความรู้ก่อนเรียน เพ่ือนำไปจัดเตรียมการสอนให้เหมาะสมในรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 
เช่น รายวิชาเทคโนโลยีชวีภาพทางพืชได้มีการประเมินผลนิสิตที่ลงทะเบียนโดยการทดสอบก่อนเรียน
เกี่ยวกับพ้ืนฐานความรู้ด้านชีววิทยาพันธุศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุล 
 หลักสูตรได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามที่กำหนด
ในมคอ. 2 และมคอ.3 ของแต่ละรายวิชา ซึ่งการประเมินผู้เรียนให้มีการประเมินตามผลการเรียนรู้โดย
กำหนดให้ทุกรายวิชาต้องมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาของนักศึกษาตามผล
การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 
 
การประเมินผลก่อนสำเร็จการศึกษา (Final/exit test before graduation) 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรมีข้อกำหนดให้นิสิตต้องสอบวัดความรู้ทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน
เรียนในวิชาเอกเลือกและวิชาเอกบังคับตามข้อบังคับของหลักสูตร (Exit-exam) โดยผลการสอบจะ
พิจารณาจากคะแนนสอบที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จึงจะผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด คณาจารย์ใน
สาขาวิชามีการพิจารณาร่วมกันในการคัดเลือกข้อสอบจากทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกมาเป็นข้อสอบวัด
ความรู้ตลอดหลักสูตร (Exit-exam) โดยข้อสอบต้องสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียน
เพ่ือจะนำผลการประเมินไปใช้ในการปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ต่อไป และการสอบวิชา
โครงงานสาขาเทคโนโลยีการเกษตร และวิชาสัมมนา โดยการสอบจะพิจารณาในเรื่องการวางแผนการ
ทดลอง วิธีการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอ และการเขียนเอกสารทางวิชาการ โดยผลการสอบ
นิสิตที่จะสอบผ่านวิชาโครงงานสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสัมมนาจะมีการประเมินและรายงานเป็น
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เกรด 8 ลำดับขั้นได้แก่ A, B+, B, C+, C, D, D+ และ F เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการสอบวัดมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้ชีวิตประจำวันในปีสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษา 
 นอกจากนีใ้นปีการศึกษา 2563 มีการทวนสอบโดยการประชุมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่มีการ
สอนร่วมกันเพ่ือตรวจสอบเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน โครงการกิจกรรมต่าง ๆ แนวทาง และเกณฑ์
การประเมินผล  
 
การทดสอบความรู้ตลอดหลักสูตร (Exit exam) 
  การประเมินการทดสอบความรู้ตลอดหลักสูตร (Exit exam) ได้ทำการเก็บข้อมูลการประเมินมา
จาก 4 ส่วน คือ 1) ผลการสอบวัดความรู้ทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในวิชาเอกเลือกและวิชาเอก
บังคับตามข้อบังคับของหลักสูตร และความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้
ชีวิตประจำวัน (Exit-exam) 2) ผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต และ 3) ผลการประเมินของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาในปีประเมินนั้น โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 จากการประเมินผู้เรียนด้วยการทดสอบความรู้ตลอดหลักสูตร (Exit exam) พบว่านิสิตชั้นปีที่ 4 
(รหัส 60) ที่เข้ารับการทดสอบเมื่อปีการศึกษา 2563 เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 15 คน สามารถสอบผ่าน
เกณฑ์ 12 คน หรือคิดเป็นร้อยละ80 และสอบไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 3 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20  และผล
การสอบวัดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการใช้ชีวิตประจำวันในปีสุดท้าย
ของหลักสูตรการศึกษาของนิสิตรหัส 60 มีคะแนนเฉลี่ยของการสอบ 2 ครั้งเท่ากับ 22.20 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 60 คะแนน สำหรับนิสิตที่สอบได้คะแนนไม่ถึง 50% ได้แจ้งให้นิสิตปรับปรุงและทบทวนใน
รายวิชาที่ได้คะแนนต่ำ 
 ส่วนผลการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสะท้อนออกมาดังผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตซึ่ง
ทำการสำรวจข้อมูลนิสติที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 พบว่าได้คะแนนรวมเท่ากับ 3.6 ซ่ึงต่ำกวา่ค่า
เป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้เท่ากับ 3.80 เล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้มีการ
พัฒนาความรู้ของนิสิตให้ถึงผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยได้มีการพิจารณาวางแผนปรับปรุง
โดยการเพ่ิมช่องทางของการเข้ารับคำปรึกษาของนิสิตกับอาจารย์ผู้สอนให้เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให้นิสิตสามารถมี
โอกาสได้ซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และปัญหาต่าง ๆ และสำหรับในปีการศึกษา 2563 พบว่าได้
คะแนนรวมเท่ากับ 4.00 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้เท่ากับ 3.80 เล็กน้อยแสดงให้เห็นว่า
หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงโดยการพัฒนาความรู้ของนิสิตให้ถึงผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  
 ตารางท่ี 5.1 ความสอดคล้องของวิธีการประเมินผู้เรียนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ขั้นตอนเริ่มต้น วิธีการประเมินระหว่างการ
เรียนการสอน 

วิธีการประเมินหลังผ่าน
การเรียน 

1.ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
      
 

- กำหนดข้อตกลงใน
แต่ละวิชา เช่น การ
ตรงต่อเวลา / การ
แต่งกายให้เรียบร้อย
ถูกต้อง ไม่ทุจริตใน
การสอบ 

- ในทุกรายวิชาจะมีการ
ประเมินคะแนนการเข้าชั้น
เรียน ซึ่งพิจารณาจากความ
ตรงต่อเวลา ความตั้งใจเรียน
ในวิชานั้นๆ 

-การตรวจสอบและสังเกต
พฤติกรรมนิสิตในการสอบ 

2.ด้านความรู้ - กำหนดเงื่อนไขใน
การให้คะแนนของแต่
ละรายวิชา 

- มีการประเมินผู้เรียน
ภาคทฤษฎีจากการสอบกลาง
ภาคเรียน ปลายภาคเรียน 
และการทดสอบย่อย 

-การประเมินผู้เรียนจากการ
ทำกิจกรรมในชั้นเรียน การ
ดูแลแปลงปลูกพืช 

- การฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และสหกิจ
ศึกษา 
- การทำโครงงานสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา - มีการจำลอง
สถานการณ์และให้
นิสิตช่วยกันคิด
วิเคราะห์ เพื่อ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

- มีการทำ project base ใน
วิชาเรียน เพื่อคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยการ
สืบค้นข้อมูล การศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี และการลงมือ
ปฏิบัติ เช่น รายวิชาการ
จัดการดินน้ำและปุ๋ยเพื่อ
การเกษตร มกีารแก้ปัญหาดิน
เปรี้ยวในพื้นท่ีแปลงสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร โดยใช้
วิธีการท่ีแตกต่างกัน และมี
การปลูกพืขทดสอบ ในวิชา
เรื่องเฉพาะทาง
เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์
ผู้สอนได้ยกปัญหาท่ีสำคัญใน
ปัจจุบันของการทำการเกษตร 

- มีการประเมินจากการ
ค้นคว้าทำรายงาน เช่น 
วิชาโครงงานสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร ซึ่ง
นิสิตทำการสืบค้นหรือทำ
การวิจัยตามความถนัด 
โดยมีอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
เป็นผู้ให้คำปรึกษาและคำ
ชี้แนะนำ ซึ่งนิสิตต้องมี
การค้นคว้าทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และมี
การนำเสนอในชั้นเรียน 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ขั้นตอนเริ่มต้น วิธีการประเมินระหว่างการ
เรียนการสอน 

วิธีการประเมินหลังผ่าน
การเรียน 

และให้นิสิตไปศึกษาหาข้อมูล
ว่าควรจะแก้ไขปัญหานั้น
อย่างไร แล้วนำมาอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน โดยผู้สอน
ได้สรุปถึงวิธีการท่ีเหมาะสมให้
นิสิตทราบในตอนท้าย 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- มีการสังเกตความ
รับผิดชอบในการ
ทำงานท่ีได้รับ
มอบหมายท้ังในวิชา
เรียนและในแปลง
ปลูกพืช 

-มีการประเมินจากงานที่
ได้รับมอบหมาย การทำงาน
เป็นกลุ่ม การเข้าร่วม
กิจกรรมที่ทางสาขาหรือคณะ
จัดขึ้น เช่น โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมข้าวไทย  
โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
เช่น โครงการสร้างฝายชะลอ
น้ำ โครงการชาวเล ชาวไร่ 
ชาวสวน ซึ่งเป็นการทำ
กิจกรรมร่วมกันของนิสิตสาม
คณะ เพ่ือเป็นการฝึกการ
ทำงานเป็นทีม มีการปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์และ
องค์กรที่มีความแตกต่างกัน
ได้ 

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

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเมินจากการใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรม
พื้นฐานได้ 

-การทำรายงานในวิชา
เรียน 

-มีการประเมินจากการสืบค้น
ข้อมูลและการนำเสนอในชั้น
เรียนในแต่ละรายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

- มีการประเมินจากวิชา
สัมมนา วิชาโครงงานสาขา
ฯ ซึ่งนิสิตต้องมีการ
ค้นคว้าทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และมีการ
นำเสนอในชั้นเรียน และ
การจัดเป็นรูปเล่มรายงาน 
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2.5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students  

 

 
 
 การประเมินผู้เรียนในแต่ละรายวิชา คำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นหลัก ในแต่ละรายวิชามี
เกณฑ์การประเมินทั้งแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณ์นิสิต อาจารย์ผู้สอนจะมีการ
กำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนใน มคอ. 3 ของทุกรายวิชา ซึ่งประกอบไปด้วย ช่วงเวลาในการประเมินผล  
วิธีการประเมินผล  เกณฑ์การประเมิน และสัดส่วนการประเมินผล เกณฑ์ และเกรดที่มีความชัดเจนในแต่
ละรายวิชา ซึ่งจะมีการชี้แจงให้ผู้เรียนทราบในชั้นเรียนในสัปดาห์แรกของการเรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถ
วางแผนการเรียนในแต่ละรายวิชาได้อย่างเหมาะสม ส่วนเกรดของแต่ละรายวิชาจะถูกแสดงไว้ใน มคอ. 5 
และส่งไปยังฝ่ายวิชาการเพื่อแจ้งผลการศึกษากับผู้เรียน ในรายวิชาที่มีการสอนร่วมกันของอาจารย์หลาย
คน จะมีการประชุมปรึกษาพิจารณาคะแนนอย่างเป็นระบบ ก่อนการส่งคะแนนอย่างเป็นทางการ  
โดยเกณฑ์การประเมินจะเป็นไปตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๑๗ ระบบการใหคะแนน               
  ๑๗.๑ ระบบการใหคะแนนเปนแบบมีคาระดับขั้น      ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชาให
กระท าเปนแบบมีคาระดับขั้น ซึ่งมี ความหมายและมีคาระดับขั้นดังนี้  

  A     ดีเยี่ยม        ๔.๐  
  B+   ดีมาก          ๓.๕  
  B     ดี               ๓.๐  
  C+   คอนขางดี     ๒.๕  
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  C     พอใช          ๒.๐  
  D+   ออน           ๑.๕  
  D     ออนมาก      ๑.๐  
  F     ตก                ๐  

  ๑๗.๒ ระบบการใหคะแนนเปนแบบไมมีคาระดับขั้น          ระบบการใหคะแนนของแตละ
รายวิชาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง ๆ ที่ไมมีคาระดับขั้น แตมีความหมาย ดังนี้           

 S      ผลการศึกษาผานตามเกณฑ (Satisfactory)  
 U      ผลการศึกษาไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory)  
  I      การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  
 W     งดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)  
 au     การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (audit)  

 ๑๗.๓ การให F ใหกระท าไดในกรณีตอไปนี้ดวย          
  ๑๗.๓.๑ นิสิตขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดี          
  ๑๗.๓.๒ นิสิตใชเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ ๑๖.๑          
  ๑๗.๓.๓ นิสิตทุจริตในการสอบ ๑๗.๔ การให S หรือ U ในแตละรายวิชาใหเปนไปตามท่ี
ก าหนดไวในหลักสูตร แตละสาขาวิชา  
 ๑๗.๕ การให I ในรายวิชาใดจะกระท าไดในกรณีตอไปนี้          
  ๑๗.๕.๑ นิสิตใชเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ ๑๖.๑ แตไมไดสอบ เพราะ ปวยหรือเหตุ
สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดี          
  ๑๗.๕.๒ อาจารยผูสอน หัวหนาสาขาวิชาหรือประธานสาขาวิชาและคณบดี เห็นสมควร
ใหรอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้น ยังไมสมบูรณ โดย
มิใชเปนความผิดของนิสิต                       
  ๑๗.๕.๓ นิสิตที่ไดรับการใหคะแนนระดับขั้น I จะตองด าเนินการขอ ประเมินผลเพ่ือแก
ระดับข้ัน I ใหเสร็จสิ้น เพ่ือใหอาจารยผูสอนรายงานผลการเรียนไดภายในภาค เรียนถัดไปที่นิสิตมีสิทธิ
ลงทะเบียนเรียน หากพนก าหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนระดับขั้น I เปน F โดยอัตโนมัติ  
 ๑๗.๖ การให W ในรายวิชาใด จะกระท าไดในกรณีตอไปนี้          
  ๑๗.๖.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนในรายวิชานั้นตามขอ ๑๔.๓          
  ๑๗.๖.๒ นิสิตไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียนตามขอ ๒๑.๒  
  ๑๗.๖.๓ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น  
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  ๑๗.๖.๔ นิสิตที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนจากระดับขั้น I ที่นิสิตไดรับ ตามขอ 
๑๗.๕.๑ และครบก าหนดเวลาของการเปลี่ยนระดับขั้น I แลวแตการปวยหรือเหตุสุดวิสัยยัง ไมสิ้นสุด โดย
ไดรับอนุมัติจากคณบดี 
 ๑๗.๗ การนับจ านวนหนวยกิตเพ่ือใชในการค านวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ยใหนับจากรายวิชาที่มี
ระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับข้ัน ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซ ้าในรายวิชาใด ๆ ใหน าคาระดับขั้น
ที่ได ไปใชในการค านวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ยแทนรายวิชาที่เรียนซ ้า  
 ๑๗.๘ การนับจ านวนหนวยกติสะสมของนิสิตเพ่ือใหครบหลักสูตร ใหนับเฉพาะ หนวยกิตของ
รายวิชาที่สอบไดเทานั้น  
 ๑๗.๙ คาระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะรายภาคเรียน ใหค านวณจากผลการเรียนของนิสิต ในภาคเรียนนั้น 
โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาเปน ตัวตั้ง หารดวยจ านวน
หนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาระดับขั้นของภาคเรียนนั้น  
 ๑๗.๑๐ คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึงภาค
เรียนสุดทายที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละ
รายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามขอ ๑๗.๗ เปนตัวตั้ง หารดวยจ านวนหนวย กิตรวมของรายวิชาที่มีคาระดับขั้น 
 ๑๗.๑๑ เมื่อมีการประเมินผลเพ่ือแกระดับขั้น I แลว ใหน ามาประมวลผลใหมอีกครั้งหนึ่ง 
การประเมินผล 
 1. การประเมินผลจากคะแนนสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน การสอบย่อย ในแต่ละรายวิชา 
 2. การประเมินผลได้จากตรวจผลงานของนิสิต ผลปรากฏว่า นิสิตทำงานส่งได้ทันตามเวลาและมี
วางแผนทำงานให้เป็นไปตามกำหนดการได้อย่างดีในแต่ละรายวิชา ส่วนรายวชิาที่มีภาคปฏิบัติในแปลง
ปลูกพืช นิสิตสามารถปฏิบัติดูแลตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้  
 3. การประเมินโดยใช้ระบบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ซึ่งนิสิตต้องประเมิน
พฤติกรรมการเรียนของตนเอง ความคิดเห็นต่อรายวิชา การประเมินการสอนของอาจารย์ในห้องเรียน และ
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ หนึ่งในหัวข้อเป็นการสอบถามเก่ียวกับการเข้าถึงข้อมูล วิธีการ ข้อบังคับ
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด ผลปรากฏว่า นิสิตส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และ
ทราบอย่างชัดเจนก่อนในแต่ละช่วงเวลาการประเมิน และคะแนนการประเมินอยู่เกณฑ์ดี นิสิตส่วนใหญ่
เห็นว่า การวัดและการประเมินผลเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่กำหนด มีระดับคะแนน 3.96  
 
 2.5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used 

to ensure validity, reliability and fairness of student assessment (6,7) 
 ในกระบวนการประเมินผลการเรียน ในส่วนของเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน 

อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านมีการกำหนดรายละเอียดไว้ใน มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา และมีการชี้แจงให้กับ
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ผู้เรียนได้ทราบก่อนเริ่มการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกัน ส่วนกระบวนการหรือวิธีการที่ประกัน
ว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง ในแต่ละรายวิชามีการออกข้อสอบตรงกับวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของแต่ละรายวิชา ส่วนความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม ผู้เรียนสามารถขอตรวจสอบคะแนนกับ
ผู้สอนตลอดทั้งภาคการศึกษาที่เปิดสอนในรายวิชานั้น ถ้าหากนิสิตได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาก สามารถ
ตัดสินใจงดเรียน (drop) ในวิชานั้นได้ เพ่ือป้องกันนิสิตสอบไม่ผ่านในรายวิชานั้น จากการประเมินผลด้วย
วิธีดังกล่าวทำให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและสามารถปรับตัวได้  

นอกจากนี้มีการกำหนดคุณภาพของข้อสอบให้มีมาตรฐาน เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษและเคมี มีการ
ประชุมโดยคณาจารย์ในกลุ่มสาขาเพ่ือจัดทำข้อสอบ ส่วนวิชาในสาขาที่มีผู้สอนหลายคน เช่น รายวิชา
ปริทัศน์ทางเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการออกข้อสอบร่วมกันตามหัวข้อและสัดส่วนของผู้สอน มีการ
ทบทวนเกณฑ์การประเมินภายในกลุ่มของอาจารย์ผู้สอนก่อนและหลังการประเมินผลการเรียนของนิสิต 
โดยผลการประเมินของนิสิตต่อการวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรมเท่ากับ 4.04 สูงกว่าค่า
เป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้เท่ากับ 3.80  

 
2.5.4 Feedback of student assessment is timely and  helps to improve 

learning (3)  

 
ในการประเมินผู้เรียนตามแนวทางของผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ได้ชี้แจงให้กับผู้เรียนนั้น  ผู้สอนจะมีการ
แจ้งผลคะแนนบางส่วนให้กับผู้เรียนทราบในระหว่างที่มีการเรียนการสอน โดยจะแจ้งให้ทราบหลังจากท่ีมี
การสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบผลป้อนกลับ เมื่อผู้เรียนได้ทราบผลคะแนนของตนเอง
แล้ว จะสามารถวางแผนและปรับปรุงการเรียนในระยะเวลาของการเรียนที่เหลืออยู่ก่อนสอบปลายภาค
เรียนได้ หรือแม้กระทั่งผู้สอนเอง อาจจะมีแนวทางในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ิมเติมได้ เช่น 



91 
 
 

91 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 
 

การเพ่ิมแบบฝึกหัดในชั้นเรียน การทบทวนบทเรียน  การให้ค้นคว้าทำรายงานได้ และบอกแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เช่นเว็บไซต์วิชาการ, youtube ทำให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและมีความรู้ความเข้าใจใน
รายวิชานั้นดีขึ้น นอกจากนี้ในแต่ละภาคการศึกษามีการประชุมของคณะหรือสาขาเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา  เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

การให้ผลป้อนกลับสามารถทำได้หลายวิธี เช่น  
- แบบฝึกหัด มีการป้อนกลับโดยการตรวจงานกลับคืนรายบุคคล หรือหากมีนิสิตจำนวนมาก

อาจอยู่ในลักษณะการทำเฉลยแบบฝึกหัด เพื่อให้นิสิตได้สามารถประเมินตนเองได้  
- การประเมินผลการสอบกลางภาค มีการแจ้งคะแนนสอบกลางภาค เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสได้

พัฒนาการเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
- งานที่ได้รับมอบหมาย เช่น หัวข้อรายงาน การนำเสนอรายงาน ฯลฯอาจารย์ผู้สอนจะแนะนำ 

ให้คำปรึกษา แนะนำการค้นคว้าหาข้อมูล  รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะปรับปรุงภาย
หลังจากการนำเสนอทันที 

  ทั้งนี้ทุกรายวิชาต้องมีการให้ผลป้อนกลับก่อนกำหนดวันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา และมี
การประกาศเกรดภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด การให้ข้อมูลป้อนกลับพบว่าส่วนใหญ่ในปี
การศึกษา 2563 คณาจารย์จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัย ทั้งในห้องเรียนและภายนอก
ห้องเรียนทั้งในรูปแบบออนไลน์ และเรียกมาพบในที่ตั้ง 

 
 การประเมินผล 
  การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (http://assess.buu. 
ac.th/) ซึ่งนิสิตจะต้องประเมินพฤติกรรมการเรียนของตนเอง ความคิดเห็นต่อรายวิชา การประเมินการ 
สอนของอาจารย์ในห้องเรียนซึ่งในปีการศึกษา 2563 ผลประเมินการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตรทุก
ท่านมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.26 และความคิดเห็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ หนึ่งในหัวข้อเป็นการสอบถาม
เกี่ยวกับผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลปรากฏ
ว่า นิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียน และมองว่าทันเวลาและช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ โดยได้ผลประเมิน 4.0 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
 2.5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) 
 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 
 กระบวนการร้องทุกข์ของนิสิต มีช่องทางการเข้าถึงการร้องเรียนหรือการอุธรณ์ของนิสิตหลาย

ช่องทางได้แก่ 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอน  
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2. ประธานหลักสูตรของสาขาวิชา  
3. สายตรงคณบดี 
4. ร้องทุกข์โดยตรงผ่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
5. ผ่านงานกิจการนิสิต 
6. ผ่านการประชุมนิสิตร่วมกับคณบดี 

เมื่อหลักสูตรได้รับเรื่องร้องเรียนจากนิสิต หลักสูตรจะประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อหารือแนวทางการ 
แก้ไขเบื้องต้น ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวินัยหรือความประพฤติร้ายแรง หลักสูตรจะส่งเรื่องให้กับคณะฯ เป็น
ผู้ดำเนินการตั้งกรรมการเพ่ือสอบสวนหาข้อเท็จจริงและรายงานผลต่อคณบดีต่อไป 

 หากนิสิตมีข้อข้องใจในเรื่องคะแนน นิสิตสามารถขอดูคะแนนจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงและหาก
นิสิตมีปัญหาเรื่องการเรียนในภารพรวม นิสิตขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกกษาทางวิชาการซึ่งมีการ
ติดตามตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 นอกจากนี้คณะร่วมกับหลักสูตรจัดกิจกรรมคณบดีพบนิสิตทุกปีการศึกษา เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและอุปสรรคในการชีวิตในมาวิทยาลัย และดำเนินการแก้ไขเช่น ปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอใน
แปลงปฏิบัติงาน จึงได้ติดตั้งเสาหลอดไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมเติม 
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ตารางท่ี 5.2 ร้อยละการรับรู้ช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
ช่องทางการร้องทุกข์ ร้อยละการรับรู้ 

2561 2562 2563 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 34.14 77.78 74.07 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 17.07 48.14 74.07 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 14.64 22.22 55.56 
ช่องทางการร้องทุกช์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ผ่านหัวข้อสายตรงคณบดี 14.64 37.00 55.56 
ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านทางงานกิจการนิสิต 9.76 18.51 62.96 
ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านการประชุมนิสิตร่วมกับคณบดี 9.76 25.93 66.67 
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2.6 Academic Staff Quality 
2. 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. 

2. 6. 2 Staff- to- student ratio and workload are measured and monitored to 
improve the quality of education, research and service. 

2. 6. 3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic 
freedom for appointment, deployment and promotion are determined and 
communicated. 
 

การดำเนินการของหลักสูตรและคณะฯได้มีการประชุมและร่วมกันวางแผนและดำเนินการตาม
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ เพื่อให้เป็นในแนวทางเดียวกัน เช่น แผนอัตรากำลัง 
แผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร รวมถึงการส่งเสริมการทำวิจัยและผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่ง
ผลงานทางวิชาการโดยมีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขอตำแหน่ง การจัด
กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการในด้านต่างๆ ซึ่งจากผลการดำเนินการ
ในปัจจุบันนั้นทำให้มีทิศทางงานการดำนินงานด้านต่างๆของอาจารย์แต่ละท่านในหลักสูตรที่ชัดเจนขึ้น
เนื่องจากทุกท่านมีความเข้าใจในแผนการพัฒนาบุคคลากรและแผนการพัฒนาตนเองในอนาคตที่ชัดเจน  

ในกรณีที่อาจารย์ในหลักสูตรลาออก การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน หลักสูตรมีการ
กำหนดแผนปฏิบัติงานในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ ที่มีความเหมาะสมในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์ โดย
หลักสูตรมีการเสนอคณะฯเพื่อขออนุมัติกรอบอัตรากำลังตามแผน คณะทำเรื่องขอกรอบอัตรากำลังผ่าน
กองแผนงาน หลังจากนั้นมีการขออนุมัติดำเนินการสรรหาตามกรอบ เพื่อเติมเต็มความจำเป็น ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้เหมาะสม  
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและดำเนินการตามแผนดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้ร่วมวางแผนพัฒนาศักยภาพตนเอง
ตามความสนใจ ความเชี่ยวชาญ ที่หลักสูตรได้มีการจัดทำร่วมกันโดยมีการหารือในระดับหลักสูตรและ
ประชุมร่วมกับในระดับคณะ มีคณบดีเป็นผู้กำกับ โดยได้ร่วมวางแผนกำหนดความเชี่ยวชาญ ได้แก่  

ผศ. ดร. ยศพล ผลาผล พืชสวน 
ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
ผศ. ดร. มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  โรคพืช 
ผศ. ดร. สุมิตร คุณเจตน์    เทคโนโลยีการผลิตพืช 
ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง เทคโนโลยีชีวภาพ 
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และวางแผนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรให้มีความเชี่ยวชาญดังนี้ 
ดร. ภาวิณี สุทธิวิริยะ โรคพืช 
ดร. วิจิตรา โหราเรือง เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้ร่วมวางแผน โดยมีการระบุความ
ต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น อาจารย์ประจำ
หลักสูตรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชา รวมทั้งเข้าร่วมอบรมทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญที่หลักสูตรได้วางแผนไว้ อย่าง
น้อยคนละ 1 เรื่อง/ปี 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ร่วมวางแผน โดยมีการระบุความต้องการ
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น อาจารย์ประจำหลักสูตร
เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา รวมทั้ง
เข้าร่วมอบรมทางวิชาการที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญที่หลักสูตรได้วางแผนไว้ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง/
ป ี

3. อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการตามแผนที่วางไว้ มีการสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/การอบรม 
ประโยชน์ที่ได้รับและการนำไปใช้ต่อคณะ ผ่านการประชุมสาขาและการประชุมคณะ 

4. คณะและหลักสูตรสนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์ โดยให้การสนับสนุนทุนวิจัยให้ส่งเสริมการขอทุน
วิจัยจากภายนอกหน่วยงานได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม
และการจูงใจอาจารย์ในการทำงานวิจัย มีการยกย่องเชิดชู 

ตารางที่ 6.1 แผนบริหารและพัฒนาศักยภาพตนเองและการดำเนินการ ปี พ.ศ. 2560-2563 
การวางแผนและ

ดำเนินการตามแผน
บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลสาย
วิชาการ 

โครงการ/วิธีการ 

ด้านการเรียนการสอน - การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการนำเสนอ/การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
- การเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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- อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมอบรมวิชาการท่ีสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ
ที่หลักสูตรได้วางแผนไว้ โดยทางคณะสนับสนุนงบประมาณอบรม  

ด้านการวิจัย - การเข้าร่วมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  
- อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการการ ที่สอดคล้องกับ
ความเชี่ยวชาญที่หลักสูตรได้วางแผนไว้ โดยทางคณะสนับสนุนงบประมาณ
อบรม 
- คณะมีการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยในแต่ละปี เพ่ือให้อาจารย์ประจำ
หลักสูตรและคณาจารย์สามารถทำงานวิจัยได้ตามความเชี่ยวชาญ  
- คณะมีการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากภายนอกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณาจารย์สามารถเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยจาก
ภายนอกหน่วยงานได้ตามความเชี่ยวชาญ 

ด้านการยกย่องชมเชย - คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีประกาศแนวทางการให้รางวัลซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร เช่น มีการให้รางวัลในรูปแบบของ
เงินสนับสนุนเมื่ออาจารย์มีการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
รวมทั้งมปีระกาศยกย่องชมเชยอาจารย์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะ หรือในงานกิจกรรมคณะ เป็นต้น 

 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้ร่วมวางแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการระบุจำนวนของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
เป็นเป้าหมายในแต่ละปี รวมทั้งมีการผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ผ่านโครงการที่ทาง
คณะและทางหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพ่ือให้มีความรู้ด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งคณะยังมีการตั้ง
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ เช่น การจัดอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน
เพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการ   

ตารางที่ 6.2 แผนพัฒนาคณาจารย์เพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560-
2563 

ปี รายชื่อ ตำแหน่ง ผศ. ตำแหน่ง รศ. ตำแหน่ง ศ. 
2560 ดร. ยศพล ผลาผล /   
 ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน    
 ผศ. ดร. มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม    
 ดร. สุมิตร คุณเจตน์ /   
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 ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง    
2561 ดร. ยศพล ผลาพล /   
 ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน /   
 ผศ. ดร. มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  /  
 ดร. สุมิตร คุณเจตน์ /   
 ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง /   
2562 ดร. ยศพล ผลาพล /   
 ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน /   
 ผศ. ดร. มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  /  
 ดร. สุมิตร คุณเจตน์ /   
 ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง /   
2563 ผศ. ดร. ยศพล ผลาพล /   
 ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน /   
 ผศ. ดร. มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  /  
 ผศ. ดร. สุมิตร คุณเจตน์ /   
 ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง /   

 
6. คณะมีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และมีการกำกับติดตามให้
เป็นไปตามแผน โดยคณะมีแผนการลาศึกษาต่อของคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2563  
 
ตารางที่ 6.3 แผนการลาศึกษาต่อของคณาจารย์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560-2563 

 

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้ร่วมวางแผน ในการเผยแพร่งานวิจัย
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีจำนวนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง และอาจารย์ผู้ที่มีตำแหน่งทาง
วิชาการต้องมีการเผยแพร่งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี 
  

ป ี รายชื่อ สาขา ประเภทหลักสูตร 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

2560 นางสาวนิสาชล เทศศรี  /  
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ตารางที่ 6.4 การเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560-2563 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2560  5  1 6 
2561  5  1 6 
2562  2 1 1 4 
2563 3 1  2 6 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้ร่วมวางแผนเพ่ือกระจายภาระงาน
สอน และควบคุมปัญหาพิเศษให้มีความใกล้เคียงกันเพ่ือให้อาจารย์สามารถจัดสรรเวลาการทำงานวิจัยและ
การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการได้  

1) ในการพัฒนาวิชาการตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้ร่วมวางแผนกำหนด
ความเชี่ยวชาญไว้แล้วนั้น ในปี พ.ศ. 2563 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและ
ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสามารถนำไปบูรณาการในการเรียนการสอน/การวิจัยได้ ได้แก่ อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการนำเสนอ/การสอนเป็นภาษาอังกฤษ, อบรมการใช้โปรแกรมเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์,  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัย
ทางชีวภาพ, อบรมการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า และมาตรฐานผู้ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วน
ร่วม เป็นต้น ซึ่งการอบรมดังกล่าวส่งผลดีต่อสาขาเป็นอย่างมากสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร/
ปรับแก้หลักสูตร/ปรับรูปแบบการเรียนการสอน นำไปสู่การผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของนักศึกษาใน
สาขาเพ่ิมมากขึ้น 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้กำกับติดตามการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้
สูงขึ้น ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยมีการมอบหมายรายวิชาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ป ี
เพ่ือวางแผนการจัดทำเอกสารประกอบการสอน การประเมินการสอน การดำเนินการวิจัยและการเผยแพร่
ผลงาน ในปี พ.ศ. 2563 มอีาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จำนวน 2 คน (ยื่นขอตำแหน่ง ต.ค. 2561) และอีก 2 คนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ (ยื่นขอตำแหน่ง ต.ค. 2561) ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้  
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ตารางที่ 6.5 ตารางผลดำเนินงานการขอตำแหน่งทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560-
2564 

ปี รายชื่อ ตำแหน่ง ผศ. ตำแหน่ง รศ. ตำแหน่ง ศ. 
ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

2560 ดร. ยศพล ผลาผล เตรียมยื่นขอตำแหน่ง - - 
 ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน เตรียมยื่นขอตำแหน่ง - - 
 ผศ. ดร. มณีรัตน์ คูหา

พิทักษ์ธรรม 
- - - 

 ดร. สุมิตร คุณเจตน์ เตรียมยื่นขอตำแหน่ง - - 
 ดร. สุพรรณิการ์ สมใจ

เพ็ง 
เตรียมยื่นขอตำแหน่ง - - 

2561
  

ดร. ยศพล ผลาพล ยื่นขอตำแหน่ง ตค. 
2561 

- - 

 ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน ยื่นขอตำแหน่ง ตค. 
2561 

- - 

 ผศ. ดร. มณีรัตน์ คูหา
พิทักษ์ธรรม 

- - - 

 ดร. สุมิตร คุณเจตน์ ยื่นขอตำแหน่ง ตค. 
2561 

- - 

 ดร. สุพรรณิการ์ สมใจ
เพ็ง 

ยื่นขอตำแหน่ง ตค. 
2561 

- - 

2562 ดร. ยศพล ผลาพล อยู่ในระหว่าง
กระบวนการพิจารณา
การกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

  

 ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน อยู่ในระหว่าง
กระบวนการพิจารณา
การกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

  

 ผศ. ดร. มณีรัตน์ คูหา
พิทักษ์ธรรม 

- เตรียมยื่นขอ
ตำแหน่ง 
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 ดร. สุมิตร คุณเจตน์ อยู่ในระหว่าง
กระบวนการพิจารณา
การกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

  

 ดร. สุพรรณิการ์ สมใจ
เพ็ง 

อยู่ในระหว่าง
กระบวนการพิจารณา
การกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

  

2563 ผศ. ดร. ยศพล ผลาพล ได้รับตำแหน่งทาง
วิชาการ 

  

 ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน อยู่ในระหว่าง
กระบวนการพิจารณา
การกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

  

 ผศ. ดร. มณีรัตน์ คูหา
พิทักษ์ธรรม 

- เตรียมยื่นขอ
ตำแหน่ง 

 

 ผศ. ดร. สุมิตร คุณเจตน์ ได้รับตำแหน่งทาง
วิชาการ 

  

 ดร. สุพรรณิการ์ สมใจ
เพ็ง 

ได้รับตำแหน่งทาง
วิชาการ 

  

2564 ผศ. ดร. ยศพล ผลาพล ได้รับตำแหน่งทาง
วิชาการ 

  

 ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน อยู่ในระหว่าง
กระบวนการพิจารณา
การกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

  

 ผศ. ดร. มณีรัตน์ คูหา
พิทักษ์ธรรม 

- เตรียมยื่นขอ
ตำแหน่ง 

 

 ผศ. ดร. สุมิตร คุณเจตน์ ได้รับตำแหน่งทาง
วิชาการ 
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 ดร. สุพรรณิการ์ สมใจ
เพ็ง 

ได้รับตำแหน่งทาง
วิชาการ 

  

สำหรับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้มีการวางแผนการเตรียมยื่นผู้ช่วยศาสตรจารย์ ได้แก่ ดร. ภา
วิณี สุทธิวิริยะ 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการกำกับให้อาจารย์ผู้ที่ตำแหน่งทางวิชาการต้องมีการ
เผยแพร่งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ทำให้ในปี พ.ศ. 2562-2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหลายประเภทได้แก่ เอกสาร
นำเสนอในการประชุมวิชาการ (proceeding) วารสารที่สามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลระดับประเทศ 
TCI Q1 และในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ scopus เมื่อคิดวิเคราะห์ผลงานการเผยแพร่งานวิจัย พบว่า
งานวิจัยมีการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก มีการบูรณาการต่างศาสตร์ และมีการบูรณาการกับศาสตร์ที่
สำคัญได้แก ่ศาสตร์ภาคตะวันออก ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของสาขาที่มีการบูรณาการงานวิจัย   

 4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มอบหมายภาระงานสอนให้ใกล้เคียงกัน ในปีการศึกษา 2563 
อาจารย์มีภาระงานสอนขั้นต่ำ 6 หน่วยภาระงานต่ออาจารย์ 1 คน (ยกเว้นตำแหน่งผู้บริหาร)   

จากข้อมูลภาระงานสอนพบว่าบุคลากรในสาขามีภาระงานที่แตกต่างกัน จึงได้มีการปรับภาระงาน
สอนของผู้สอนให้มีความใกล้เคียงกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติ 3 วิธีดังนี้ 

วิธีที่ 1 แบ่งกลุ่มสาขาย่อย ออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตพืช และการปรับปรุงพันธุ์
และนวัตกรรมอาหาร เพ่ือให้ภาระงานในแต่ละคนมีความใกล้เคียงกัน 

วิธีที่ 2 ในรายวิชาในหมวดวิชาเอกของหลักสูตรและวิชาเลือกเสรีของคณะได้แก่ ปริทรรศทางการ
เกษตร  และเกษตรในชีวิตประจำวัน จัดให้บุคลากรแต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในรายวิชา โดยกำหนดให้
มีการสอนในจำนวนคาบวิชาโดยเฉลี่ยเท่าๆ กัน เพ่ือให้ภาระงานสอนของบุคลากรมีความใกล้เคียงกัน 

วิธีที่ 3 ในบุคลากรที่มีภาระงานสอนในรายวิชาในสาขาน้อย จัดให้เป็นผู้รับผิดชอบหรือรับผิดชอบ
ร่วมในรายวิชาในหมวดวิชาแกน เช่นชีววิทยาทั่วไป จุลชีววทิยาทั่วไป เพ่ือให้ภาระงานสอนของบุคลากรมี
ความใกล้เคียงกันมากที่สุด 

จากการกระจายภาระงานสอนทำให้อาจารย์สามารถจัดสรรเวลาการทำงานวิจัยและการพัฒนา
ตำแหน่งทางวิชาการได้  

นอกจากนี้หลักสูตรและคณะได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันกับบุคลากรแต่ละท่าน เพ่ือระบุและ
ประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรในสาขา มีระบบประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการตาม
สมรรถนะหลักในการประเมินผลการปฎิบัติงานของอาจารย์ โดยได้รับการประเมินจากกรรมการบริหาร
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คณะ รวมทั้งมีการประเมินตนเอง หลังจากนั้นเมื่อได้คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของสมรรถนะหลัก อาจารย์
ทุกท่านจะได้รับทราบผลการประเมินและทีการลงนามรับทราบทั้งจากคณบดีและอาจารย์ผู้ที่ได้รับการ
ประเมิน ซึ่งในปี 2563 อาจารย์ประหลักสูตรทุกท่านมีผลประเมินสมรรถนะหลักเป็นไปตามท่ีคณะคาดหวัง 
ประกอบด้วยภารกิจ 4 ด้านได้แก่ การสอน การวิจัย บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ยังมีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ในด้านต่างๆ ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์, 
การส่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ, จริยธรรม, การร่วมแรงร่วมใจ และการพัฒนาศักยภาพคน  

5) จากผลการดำเนินการในปี 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้ดำเนินงานพัฒนางานวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย เห็นได้ว่าอาจารย์ประจำหลักสูตรมีจำนวนงานวิจัยแสดงดังตาราง  

 

ตารางที่ 6.6 ตารางจำนวนงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ชื่อ 
 

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ. ศ. 2562 ปี พ. ศ. 2563 

1. ผศ.ดร. ยศพล ผลาผล 1 2 2 
2. ผศ. ดร. มณีรัตน์ คูหา
พิทักษ์ธรรม 

1 1 2 

3. ผศ. ดร. สุมิตร คุณเจตน์ 2 1 2 
4. ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน 2 1 2 

 
 

ในด้านภาระงานของผู้สอน และกำกับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ หลักสูตรมีการประชุมเพื่อกำหนดภาระงาน ด้านการสอน การวิจัย  การบริการ
วิชาการ รวมถึงภาระการกำกับดูแลนิสิต และการให้คำปรึกษาโดย มีการประชุมเพื่อกำหนดรายวิชาตาม
แผนการเรียนของหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดเพื่อนิสิตที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามแผน  และกำหนด
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามความเชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึงปริมาณงานที่เหมาะสมของอาจารย์แตล่ะ
ท่าน หลังจากนั้นหลักสูตรนำส่งข้อมูลภาระงานต่อระดับคณะเพื่อพิจารณาภาระงานแต่ละบุ คคล และ
นำเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการประจำคณะเพื่อขออนุมัติการสอนเกินภาระงานหรือสอนน้อยกว่าที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
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ตารางที่ 6.7 จำนวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค.64) 

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จำนวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์      
2. รองศาสตราจารย์      
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 2 4 1.24 57.14 
4. อาจารย์  3 3 1.05 42.86 
5. อาจารย์พิเศษ      

รวม 2 5 7 2.29  
หมายเหตุ : 
1. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร คือ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่สังกัดคณะ/วิทยาลัยที่รับผิดชอบหลักสูตร 

(รวมอาจารย์พิเศษท่ีสอนในรายวิชาของคณะ/วิทยาลัย) โดยยังไม่ต้องรวมกลุ่มรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้นำไปนับรวมในประเภทที่ 1 – 

4  
3. การคำนวณ FTE ของอาจารย์ ให้ใช้วิธีการคำนวณตามคู่มือ AUN QA Version 3 หน้า 30 วิธีที่ 1 โดย

กำหนด 1 FTE เท่ากับการทำงาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
ตารางที่ 6.8 อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่อนิสิต 

ปีการศึกษา FTE รวมของอาจารย์ FTE รวมของนิสิต อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 
2559 1.75 47.06 1:26.89  
2560 1.67 69.67 1:41.72 
2561 1.32 50.11 1:37.96 
2562 3.40 61.53 1:18.10 
2563 2.29 37.89 1:16.54 

 
ผลการคำนวณ FTE พบว่า ในปีการศึกษา 2563 จากข้อมูลข้างต้น ในด้านภาระการสอนของ

อาจารย์ประจำหลักสูตร ค่า FTE จากรายวิชาที่อาจารย์ได้สอนให้ในหลักสูตรนั้นอยู่ที่ 2.29 ส่วน ส่วนใน
ประเด็นสัดส่วนของอาจารย์ประจำหลักสูตรกับนิสิตของหลักสูตร อยู่ที่ 16.54  เมื่อเทียบตามเกณฑ์สัดส่วน
ของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีการกำหนดสัดส่วนของจำนวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำไว้ที่ 
1:20  ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ ์อย่างไรก็ตามอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตได้ลดลงจากปี 2562   
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 กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลาร 

 ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกมีการดำเนินการโดยงานการเจ้าหน้าที่ของกองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี โดยปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการสรรหาคัดเลือก หลักสูตรมีการ
วิเคราะห์อัตรากำลังร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และแจ้งขอกรอบอัตรากำลัง รวมทั้งแจ้งการ
ประกาศคัดเลือก ให้กับงานการเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขต งานการเจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่ประกาศการรับสมัคร 
การแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก  การประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก การทำสัญญาจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง  
หลักสูตรมีส่วนร่วมโดยการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคัดเลือก กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ดำเนินการด้านการสรรหาคัดเลือก โดยที่ผ่านมามีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 การดำเนินการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา

คัดเลือก หลักสูตรมีการวิเคราะห์อัตรากำลังร่วมกับคณะ และแจ้งขอกรอบอัตรากำลัง ซึ่งปรากฏในแผน

และผลอัตรากำลัง และแผนและผลพัฒนาบุคลากร การประกาศสรรหาจะประกาศรับสมัคร แต่งตั้ง

กรรมการคัดเลือก ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ทำสัญญาจ้าง และบรรจุแต่งตั้งต่อไป โดยหลักสูตรมี

ส่วนร่วมในการคัดเลือกเป็นกรรมการคัดเลือก กรรมการประเมินผลการทดลองงาน การดำเนินการด้าน

การสรรหาและการคัดเลือกที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
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ตารางที่ 6.9 ข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปีการศึกษา จำนวน

อาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จำนวน
อาจารย์
ลาออก/

เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จำนวน
อาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จำนวน
อาจารย์

ทั้งหมดปลายปี
การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2558 6 - - 6  
2559 6 - - 5 ลาศึกษาต่อ 
2560 5 - - 5  
2561 5 - - 5  
2562 5 - - 5  
2563 5   5  

อาจารย์ผู้สอนสังกัดหลักสูตร วุฒิปริญญาเอก ซึงบรรจุเป็นอาจารย์ผู้ประจำหลักสูตรในหลักสูตรปรับปรุง 
2564 
 
  2.6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated. 
 
บุคลากร สมรรถนะด้านการสอน/วิจัย/บริการวิชาการ 
ผศ. ดร. ยศพล ผลาพล -เทคโลยีการผลิตพืช ไม้ผล  

-เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
-งานชีวโมเลกุลด้านไม้ผล 

ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน -การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
-การปรับปรุงพันธุ์พืช 
-เมล็ดพันธุ์ 
-เครื่องหมายโมเลกุล 

ผศ. ดร. มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม -การจัดการโรคพืช 
-การวินิจฉัยโรค 

ผศ. ดร. สุมิตร คุณเจตน์ -เทคโลยีการผลิตพืช ไม้ผล  
-ดิน น้ำ ปุ๋ย 
-การปลูกพืชไร้ดิน 
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ผศ.ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง -จุลินทรีย์ทางการเกษตร 
ดร. วิจิตรา โหราเรือง -เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช 

-สรีรวิทยาของพืช  
ดร. ภาวิณี สุทธิวิริยะ -โรคพืช 

-การจัดการโรคพืช 
 

  กระบวนการบริหารจัดการในเรื่องสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอน สาขาวิชามีแนวทางจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญ (รวมถึงการบริการวิชาการของสาขา) และมีการพัฒนาพัฒนา
สมรรถนะของตนเองให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ตำแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสมรรถนะของ
บุคลากรสายวิชามีการกำหนดตามคุณสมบัติการรับเข้าทั้งคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ รวมถึง
ประสบการณ์การทำงานและงานวิจัย สมรรถนะต่าง ๆ ของบุคลากรสายวิชาการแบ่งตามรายละเอียดดังนี้ 
 1) การออกแบบและจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนยึดตาม ELO และจัดผู้สอนที่มีความรู้ และ
ความถนัดรับผิดชอบสอนในรายวิชานั้น ๆ 
 2) การใช้วิธีการเรียนการสอน และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ ที่
คาดหวังไว้มีการทวนสอบแต่ละรายวิชาโดยคณะกรรมการทวนสอบพิจารณาวิธีการสอน การวัดผล และผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาผู้เรียน 
 3) การพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลายโดยตรวจสอบจากผลการประเมินประสิทธิภาพ การ
สอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา 
 4) หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกำกับติดตาม และประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ ผู้สอน
และประเมินหลักสูตรโดยใช้ มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 เป็นเครื่องมือตามกำหนดเวลาที่คณะกำหนดไว้โดย
หลักสูตรจะมีการประชุมเพื่อกำกับติดตามการจัดส่งและจัดทำมคอ.5 มคอ.6 และมคอ. 7  
 5) การออกแบบหลักสูตรที่เน้นแนวทางการสอนสามารถนำทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติที่สามารถนำออกไป
ใช้ได้จริงและปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยทันต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
 6) ส่งเสริมการทำการวิจัยและให้บริการเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนโดย
สอดแทรกไว้ในรายวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 
  สรุป ในปีการศึกษา 2563 อาจารย์มีสมรรถนะในการสอนแต่ละด้าน ทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์
ทำงาน จำนวนงานวิจัยเพิ่มขึ้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี การศึกษาสามารถจัดทำ
รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและส่ง มคอ.5 ตาม ระยะเวลาที่คณะกำหนด มีการ
ปรับตัวในการสอนให้มีความทันสมัย หรือการปรับการสอนโดยใช้ สื่อออนไลน์ที่การปรับเนื้อหาและวิธีการ
สอนให้หลากหลายทันสมัย และการส่งเสริมให้คณาจารย์ทำวิจัย และบริการวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
 นอกจากนี้คณะฯได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะ
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ดำเนินการพัฒนาตนเอง ตามแผนที่กำหนดและระบุไว้ในข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ (Term of Reference: TOR) ในแต ่ละรอบการประเม ินโดยปฏิบ ัต ิตามเกณฑ์ต ัวช ี ้ว ัดที่
มหาวิทยาลัยกำหนด เพ่ือวัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาตนเองด้านความรู ้ ทักษะและพฤติกรรม
(Competency) ในวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ มีการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การพัฒนาในรูปแบบอื่นตามแผน 
 หลักสูตรและคณะ ฯ ได้แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบถึงเกณฑ์ในการจ้างงาน ความก้าวหน้าในสาย
งาน โดยประธานสาขา และในที่ประชุมคณะฯ โดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ อาจารย์ใน
หลักสูตรจะต้องมีการขอตำแหน่งวิชาการ และการลาศึกษาต่อในระยะเวลาที่ตกลงกับคณะ ฯ  

ด้านจริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ หลักสูตรได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. 2554   

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

ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดังกล่าว 
และไม่มีการกระทำผิดจรรยาบรรณร้ายแรง  
คณาจารย์รับทราบและเข้าถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการผ่านข้อมูลขากการประชุมคณะ
แ ล ะ ร ั บ ท ร า บ โ ด ย ท ั ่ ว กั น ใ น   website ข อ ง ม ห า ว ิ ท ย า ลั ย  
http://personnel.buu.ac.th/documentall.php?menu_id=5&doctp_id 

2.6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them. 
 หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และนำเสนอต่อแผนพัฒนาบุคลกรคณะ โดยสาขาได้มีการระบุความต้องการ ดังนี้ 

บุคลากร ด้านการเรียนการ
สอน 

ด้านการวิจัย ด้านการ
บริหารงาน 

ผศ. ดร. ยศพล ผลาพล / / / 
ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน / / / 
ผศ. ดร. มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม / / / 
ผศ. ดร. สุมิตร คุณเจตน์ / / / 

http://personnel.buu.ac.th/documentall.php?menu_id=5&doctp_id
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ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง / / / 
 อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ครบทุกด้าน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรของสาขาและคณะ โดยเฉพาะในเรื่องการสอนออนไลน์ซึ่งเป็นประเด็นการพัฒนา
เร่งด่วน 
 

2. 6. 6 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service. 
 การส่งเสริมสนับสนุนบุคคลากร สาขาเทคโนโลยีการเกษตรดำเนินงานผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งการ
ทำกิจกรรมต่างๆ และการบริการวิชาการ โดยมีการประกาศในที่ประชุมคณะ และมีรางวัลในงานปีใหม่ของ 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ด้วยการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดหน้าคณะฯ การจัดสรรงบประมาณ
ทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับคณะฯ และระดับสาขาวิชาฯ และมีทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
ประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทุกรอบปีงบประมาณ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ทำงานด้าน
การบริการวิชาการท้ังจากแหล่งทุนภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  
 

2. 6. 7 The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement. 

จากข้อมูลเปรียบเทียบพบว่าในปี 2563 มีจำนวนผลงานที่เผยแพร่จำนวน 6 เรื่อง เมื่อคิดเป็น
จำนวนผลงานต่ออาจารย์ในสาขาจำนวน 7 คน มีค่าเท่ากับ 1:0.86 ซึ่งมีค่าต่ำกว่าแผนที่วางไว้ (เผยแพร่
งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 1 เรื่อง/คน/ปี) ทั้งนี้เนื่องจาก อาจารย์มุ่งเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
เพ่ิมข้ึน เพ่ือนำไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  

นอกจากนีท้างสาขาผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีการกำหนดเป้าหมายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เพ่ือกระตุ้นบุคลากรสายวิชาการในการเพิ่มจำนวนทุนวิจัยซึ่งจะนำไปสู่การ
ตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้สามารถนำงานวิจัยมาบูรณาการในการเรียนการสอนเพ่ิม
มากขึ้น  
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2.7 Support Staff Quality 
2.7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student 

services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service. 
 การจัดการด้านบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เนื่องจากคณะฯ 
ไม่ได้มีบุคลากรสายสนับสนุนเอง มีเพียงนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการศึกษา 
ซ่ึงดำเนนิงานในสว่นของคณะฯ นอกจากน้ันจะเป็นการใชบ้ริการฝ่ายกองบริหารวทิยาเขตจันทบุรี ดังนั้นใน
ด้านวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุนวิชาการจะแบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ  

1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในส่วนของคณะ  
การวางแผนอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลังคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีบุคลากร 3 กลุ่ม คือนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการศึกษา ซึ่งข้อมูลสรุปดังนี้  
 
ตารางที่ 7.1 ลักษณะภาระงานตามแต่ละประเภทของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ 

ตำแหน่งงาน รายละเอียดของงาน จำนวน 
1.นักวิทยาศาสตร ์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ ปฏิบัติการ

ตามที่คณบดีมอบหมาย 
5 คน 

2. เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการด้านการบริการวิชาการ และ ปฏบิัติการตามที่
คณบดมีอบหมาย 

1 คน 

3. นักวิชาการศึกษา สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการและการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์
และศลิปศาสตร์  และ ปฏิบตัิการตามที่คณบดีมอบหมาย 

1 คน 

หมายเหตุ : ทุกคนวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
  

  โดยที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีส่วนช่วยในการ
ทำงานของสาขา เช่น การทำโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นทิศทางใน
การการปฏิบัติงานของบุคลากร จากความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสอดคล้องแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งเป็น 2 
ส่วนหลัก ด้วยกัน คือ 
 1. คุณสมบัติพื้นฐานและประสบการณ์  โดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน มีการ
ให้บริการอย่างมืออาชีพ พัฒนาความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี ่ยวข้องในการ
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ปฏิบัติงาน เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงการได้รับการอบรม พัฒนาตนเองตามลักษณะงานที่
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ  
 2. คุณสมบัติทางวิชาชีพ แบ่งเป็นระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและ
ทรงคุณวุฒิ ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะฯ ส่งเสริมให้มีการขอ
ตำแหน่งทางวิชาชีพ โดยได้มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่แสดงถึงการพัฒนาในตำแหน่ง
ชำนาญการ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 มีบุคลากร 1 คน ได้รับตำแหน่งชำนาญ
การ  
 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีเป็นบุคลากรหลักที่ทำหน้าที่ในการ
สนับสนุนการดำเนินการหลักของทั้งคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และสาขาต่าง ๆ ภายในคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยที ่มีการแบ่งโครงสร้างงานออกเป็น 9 ฝ่ายงาน และมีการวางแผน
อัตรากำลังในแต่ฝ่ายงานแต่ละด้านเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่ง
บุคลากรในแต่ละตำแหน่งในแต่ละฝ่ายงานจะมีการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
บูรพา สำหรับฝ่ายงานภายในกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  
 
ตารางที่ 7.2 ฝ่ายงาน ตัวอย่างงานที่ให้การสนับสนุนและจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในกองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี 

ฝ่ายงานภายในวิทยา
เขตจันทบุรี 

ตัวอย่างงานที่ให้การสนับสนุน วุฒิการศึกษาสูงสุด รวม 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 

งานสารบรรณและธุรการ - การจัดทำเอกสารส่งตัวนิสิตฝึกงาน/สห
กิจศึกษา 

2 คน 1 คน 5 คน 8 คน 

งานการเจ้าหน้าท่ี - การประสานงานการศึกษาดูงาน การ
นิเทศฝึกงาน สหกิจศึกษาระหว่างประเทศ 

 1 คนคน 1 คน 2 คน 

งานแผนและทรัพย์สิน - การเสนอจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครภุณัฑ ์  1 คน 6 คน 7 คน 
งานบริการวิชาการ - การจัดตารางเรียน ตารางสอบ  2 คน 1 คน 3 คน 
งานกิจการนิสิต - การขอทุนการศึกษา การกู้ยืมกยศ.  2 คน  3 คน 
งานอาคารสถานที ่และ
ยานพาหนะ 

- การเปิดปิดห้องเรียน และอาคาร 6 คน 6ค น  12 คน 

ฝ ่ า ย เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ* 

- การให้บริการอินเทอรเ์น็ต Account 
WIFI ของนิสิต 

 2 คน 1 คน 3 คน 
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ฝ ่ า ย เ ท ค โ น โ ล ยี
การศึกษา* 

- การจัดเตรียมอุปกรณโ์สตทัศนศกึษาใน
ห้องสอน 

 4 คน 1 คน 5 คน 

ฝ่ายห้องสมุด* - การให้บริการยมื-คืน หนังสือ วารสาร
เพื่อการเรยีนการสอน 

 4 คน  4 คน 

* อยู่ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีส่วนร่วมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี โดยที่คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ซี ่งมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและพัฒนาบุคลากรของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ทั ้งทางด้านคุณสมบัติพื ้นฐานและ
ประสบการณ์  และ คุณสมบัติทางวิชาชีพ เพื่อให้มีความสามารถในการบริการที่จะตอบสนองต่อการ
ทำงานของคณะฯ และทางสาขา  และในส่วนของการดำเนินการของสาขานั ้นคือการสะท้อนผลการ
ดำเน ินงานผ ่านทางคณะฯ การประเม ินผ ่านระบบประเม ินประส ิทธ ิภาพการเร ียนการสอน 
(assess.buu.ac.th) และ การประเมินการรับบริการโดยการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานในวิทยาเขต
จันทบุรี  
 

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

การกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรนั้นทั้งในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยที่คณะฯ หรือ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จะมีการพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น 
กรอบอัตรากำลัง รายละเอียดของการปฏิบัติงาน และจึงนำเสนอผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ประจำคณะฯ หรือ คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  จากนั้นได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหา
คัดเลือกบุคลากรให้ทราบโดยทั่วกันทั้งทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต์วิทยาเขตจันทบุรี และ
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เอกสารประกาศหนังสือเวียนไปตามส่วนงานต่าง ๆ และ
สื่อสารมวลชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

ในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาสายสนับสนุนวิชาการ เป็นกระบวนการคัดเลือกบุคคล
ที่มีความสนใจที่จะเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา และมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมี
การสอบวัดความรู้และคัดเลือกเป็น 2 ภาค ดังนี้  
 1. ภาค ก. เป็นการวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นตามที่กำหนดใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
 2. ภาค ข. เป็นการจัดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง 
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 โดยผู้สอบผ่านในภาค ก. จะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ในส่วนของการสรรหาบุคลการเข้า
ปฏิบัติงาน จะต้องได้รับความเห็นชอบในการดำเนินการสรรหาจากมหาวิทยาลัยแล้ว โดยให้ดำเนินการ 
ดังนี้   
 1. ให้ส่วนงานเสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนงาน
จำนวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน จำนวน 1 คน ผู้แทนจากสภาพนักงาน จำนวน 1 คน ผู้แทน
จากกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านบุคคลจากส่วนงาน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดำเนินการจัดสอบความรู้ ความสมารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะ
ตำแหน่ง กำหนดวิธีการสรรหาตามความเหมาะสม โดยให้ทำเป็นประกาศรับสมัครของส่วนงาน  

3. พิจารณารับสมัครเฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ก. โดยมีหนังสือรับรองผลการสอบ 
 4. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ส่วนงานออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งมหาวิทยาลัยทราบ ในการ
ดำเนินงานของส่วนงานคณะกรรมการคัดเลือก อาจกำหนดให้มีการสอบข้อเขียน หรือสัมภาษณ์ หรือ
พิจารณาจากประสบการณ์ หรือสอบภาคปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ ทั้งนี้ต้องค ำนึงถึง
หลักความยุติธธรมและโปร่งใส   
 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
มิได้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้ามาใหม่ 
 

2.7.3 Competences of support staff are identified and evaluated. 
  การระบุสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นั ้นได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้ประเมินผล
ผ่านแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาล ัยบูรพา 
(องค์ประกอบที2่)  
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ภาพที่ 2.7.3-1 ตัวอย่างแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา 

 โดยจะแบ่งเป็น 3 ข้อ คือ 
 ก. สมรรถนะหลัก (สำหรับพนักงานและลูกจ้างทุกคน) 
 ข. สมรรถนะประจำสายงาน (สำหรับพนักงานและลูกจ้างแต่ละสายงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 ค. สมรรถนะทางการบริหาร (สำหรับพนักงานประเภทผู้บริหาร) 
 โดยจะใช้แบบข้อตกลงดังกล่าวเป็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีโดยเป็นข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและหัวหน้าหน่วยงาน (ทั้งในส่วนของคณะฯและกองบริหารวิทยา
เขตจันทบุรี)   
 นอกจากนั้นแล้ว กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรียังได้มีระบบการประเมินผลการบริการทั้งในระดับ
ฝ่ายงาน และระดับบุคลล ดังข้อมูลในตารางที่ 7-5  
 
ตารางที่ 7.3  ระบบการประเมินผลการบริการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 

ระดับการ
ประเมินผล 

ผู้ประเมินผลการบริการ ระบบการประเมินผล 

ระดับฝ่ายงาน นิสิตผู้รับบริการ assess.buu.ac.th 
ระบบประเมินการรับบริการของฝ่ายงาน 

 คณาจารย์ในสาขาวิชาผู้รับบริการ assess.buu.ac.th 
ระบบประเมินการรับบริการของฝ่ายงาน 

ระดับบุคคล คณาจารย์ในสาขาวิชาผู้รับบริการ การประเมินโดยงานการเจ้าหน้าที่วิทยาเขตจันทบุรี  ผ่าน 
go.buu.ac.th 

 บุคคลภายนอกท่ีได้รับบริการ การประเมินโดยงานการเจ้าหน้าที่วิทยาเขตจันทบุรี ผ่าน 
go.buu.ac.th 

 



114 
 
 

114 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 
 

 เมื่อถึงรอบการประเมินผล หัวหน้าส่วนจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และเสนอแนะข้อที่ควรพัฒนาเพื่อให้บุคลากรนำไปพัฒนาต่อไป 

 
2.7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them. 
 ความต้องการในการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้น ในส่วนของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จะได้มีการสำรวจความต้องการใน
การอบรมพัฒนาตนเองและจัดทำเป็นแผนการอบรมพัฒนาบุคลากร ซึ่งแผนการอบรมพัฒนาบุคลากร จะ
มาจากความต้องการของแต่ละบุคคลที่มีความสนใจและสอดคล้องกับภารกิจ หรือยุทธศาสตร์ของคณะฯ  
และมาจากที่หัวหน้าส่วนงานมีความต้องการให้บุคคลดังกล่าวได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามที่ต้องการมอบหมายซึ่งจะได้ระบุในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบหมายเลข 3 ส่วนที่ 
3: แผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

 
ภาพที่ 7.1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 
 ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้น คณะฯ ได้กำหนดให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทุกคนต้องได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี จะเป็นการอบรมได้ทั้ง
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะ
ขออนุมัติการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายต่อคณบดี และเมื่อกลับมาจากการฝึกอบรม จะต้องรายงานผลการ
ฝึกอบรมให้กับคณะฯได้รับทราบ 
 ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จะมีแนวทางการปฏิบัติที่
คล้ายคลึงกัน คือ ให้บุคลากรแต่ละคนระบุความต้องการในการอบรม และพัฒนาตนเอง และการระบุ
ประเด็นที่ต้องการให้บุคลากรดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากผู้บริหารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เพื่อที่
จัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากรกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี โดยที่การอบรมและพัฒนามีทั้งที่จัดโดยส่วน
งานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย  สำหรับในส่วนของการอบรมภายใน
มหาวิทยาลัยนั้น ในบางหัวข้อกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ได้ร้องขอให้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
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ได้เป็นผู้จัดอบรม ก็จะมีประสานมายังสาขาวิชาให้เป็นผู้ดำเนินการอบรมในให้แก่บุคลากรของวิทยาเขต
จันทบุรี ทั้งนี้ในการไปอบรมนั้น ก็จะต้องขออนุมัติการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายต่อผู้บริหารกองบริหารวิทยา
เขตจันทบุรี และเมื่อกลับมาจากการฝึกอบรม จะต้องรายงานผลการฝึกอบรมให้กับกองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรีได้รับทราบ 
 

2. 7. 5 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service. 
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มีแนวทางการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  ดังนี้ 
1. ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน  
  คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีได้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
เกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนให้พนักงานและลูกจ้าง และการเพิ่มค่าตอบแทนและเงินประจำ
ตำแหน่งบริหารเพื่อให้มีความเป็นธรรมในการให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 
2. การยกย่องชมเชย 
 - มีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที ่ได้เป็นอย่างดีในการประชุมบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 - มีการมอบรางวัลขวัญใจบุคลากร ให้กับบุคคลทั้งในระดับคณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี 
3. การสร้างขวัญและกำลังใจ 
 คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความผูกพันสามัคคีระหว่างกัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
ให้กับบุคลากรทั้งในคณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี   
4. การสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการ 
 - คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ได้สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นในด้านที่เกี่ยวข้องการภารกิจที่ตนเองปฏิบัติงาน โดยการแจ้งยังส่วนงาน เพ่ือที่จะเสนอ
ต่อกรรมการประจำส่วนงานในการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษา   
 - การสนับสนุนสวัสดิการด้านการประกันเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากประกันสังคมเช่นประกันกลุ่ม
ประกันอุบัติเหตุสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
 



116 
 
 

116 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 
 

 สำหรับประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ดำเนินการโดยกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในปี
การศึกษา 2564 เป็นดังนี้ 
 
ตารางที่ 7.5 ผลประเมินความความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ดำเนินการโดยกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในปีการศึกษา 
                      2564 

หัวข้อ งานกิจการนสิิต งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบริการ
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ ์

งานสารบรรณ
และธุรการ 

การแต่งกาย  4.89 5.00 4.33 4.40 
กิริยามารยาทในการให้บริการ 4.89 5.00 4.18 4.20 
ความพร้อมในการให้บริการ 4.78 5.00 4.21 3.80 
ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.44 5.00 4.21 3.80 
การแจ้งข้อมูลความก้าวหน้าของ
งาน 

4.44 5.00 3.97 3.60 

ความถูกต้อง ครบถ้วน ของงานท่ี
บริการ 

4.78 5.00 4.26 3.80 

การให้คำปรึกษา แนะนำ 4.44 5.00 4.15 3.80 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการ
ให้บริการ 

4.44 5.00 4.08 3.80 

ค่าเฉลี่ย 4.64 5.00 4.17 3.90 
 

 สำหรับระดับความคิดเห็นโดยรวมต่อการรับบริการของฝ่ายงานสนับสนุนวิชาการของคณาจารย์
และนิสิตในสาขาวิชาแสดงได้ดังนี้ 
  
ตารางที่ 7.6 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการรับบริการของฝ่ายงานสนับสนุนวิชาการของคณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ประเด็นที่สอบถามความพึงพอใจต่อการรับบริการ ปีกศ 2562 ปีกศ 2563 
- ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่อการเรยีนที่เหมาะสม พร้อมใช้
งาน 

4.00 4.00 

- ห้องเรียนสะอาดมีแสงสว่างเพียงพอ 4.20 4.00 
- ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือที่มีคณุภาพดีและมีความปลอดภยั 3.80 4.00 
- ห้องสมุดมีหนังสือวารสารฐานขอ้มูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพยีงพอและเหมาะสม 3.50 3.00 
- เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรับสืบคน้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพยีงพอ 3.40 3.33 
- จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน 3.30 3.33 
- อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยท่ีจำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 3.70 4.66 
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ตารางที่ 7.7 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการรับบริการของฝ่ายงานสนับสนุนวิชาการของนิสิตในสาขาวิชา 
                      เทคโนโลยีการเกษตร 

ประเด็นที่สอบถามความพึงพอใจต่อการรับบริการ ปีกศ 2562 ปีกศ 2563 
- ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวย
ความสะดวกอื่นๆ (ด้านกายภาพ) เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การสอนฯลฯ 

4.28 3.78 

- ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร ที่เอื้อและสนับสนุนการเรียนรู้ 
เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ สถานพยาบาล 
สนามกีฬา ที่พักของนิสิต ฯลฯ 

4.21 3.76 

- มาตรฐานด้านสิ ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย เช่น Lab safety, waste 
management, สิ่งอำนวยความสะดวกผู้มีความต้องการพิเศษ 

4.26 3.75 

 
 จากผลการประเมินในภาพรวมพบว่า ระดับคะแนนของการประเมินโดยนิสิตในปีการศึกษา 2563 
มีคะแนนลดต่ำลง เนื่องจากการเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้นิสิตไม่สามารถเข้าถึงการบริการต่างๆ ของ
คณะและหลักสูตรได้ อย่างไรคะแนนประเมินของอาจารย์อยู่ในระดับที่สูงขึ้นและต่ำลงโดยเฉพาะ ด้าน
ห้องสมุด ฐานข้อมูล ซึ่งหลักสูตรจะนำเสนอข้อมูลในระดับคณะต่อไปเพ่ือการพัฒนา 
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2.8 Student Quality and Support 
2. 8. 1 The student intake policy and admission criteria are defined, 

communicated, published, and up-to-date. 

 
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของแต่ละปี

การศึกษา ทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบาย และจำนวนการรับนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามแผนการรับ
นิสิต และปฏิทินการรับนักศึกษาตามที่ ทปอ. กำหนดรวมทั้งการตัดสินผลการคัดเลือก และการสอบ 
คัดเลือกท้ังนี้มหาวิทยาลัยมีการสำรวจไปยังทุกหลักสูตรถึงการคุณสมบัติและจำนวนการรับนิสิต ในแต่ละปี 
ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการแล้วจึงมีการประกาศ คุณสมบัติและจำนวน
นิสิตที่จะรับในแต่ละปีการศึกษา 

 การกำหนดคุณสมบัติของผู้ที ่มีสิทธิสมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยมีการกำหนดคุณสมบัติไว้ใน 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะ/หลักสูตรนำไปกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนของหลักสูตร โดย
คำนึงถึงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนและมีความเป็นไปได้ในการจบการศึกษาของหลักสูตร เช่น 
แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสุขภาพที่ดี และคะแนน GPAX เป็นต้น 

สาขาเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกในการรับนิสิตผ่านคณะและมหาวิทยาลัย อย่าง
ชัดเจนผ่านระบบโควตาและคัดเลือกผ่านระบบกลาง (ตารางที่ 8.1) ดังที่กล่าวไปแล้วในองค์ประกอบ 2.5.1 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีและ มี
กิจกรรมเด่นเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีกลไกทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหลักสูตร ซึ่งกลไก
ระดับมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานการรับเข้าศึกษา เป็นผู้วางแผนและกำหนดนโยบายการรับนิสิต เพ่ือ
มอบหมายให้การดำเนินการทำหน้าที ่รับนิสิต ส่วนกลไกในระดับหลักสูตรมีคณะกรรมการอาจารย์
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่ในการวางแผน กำหนดจำนวนนิสิตรับเข้าและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลการรับนิสิต หลักสูตรมีการวางแผนการรับนิสิต และการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา 
โดยมีการนำเรื่องเกณฑ์การรับนิสิตในปีที่ผ่านมา มาประชุมในกรรมการหลักสูตรเพื่อปรึกษาหารือถึงข้อดี 
ข้อเสีย และมีการปรับปรุงและวางแผนเกณฑ์การรับในปีถัดไป ในปี 2563-64 สาขาฯ เผยแพร่ข้อมูลการ
รับเข้าหลักสูตรและการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซด์ของคณะฯ  (http://scia.chanthaburi.buu.ac.th) 
และมหาวิทยาลัย (http://www.buu.ac.th/2016/recruit/frontend/index) ในช่วงที่มีการเปิดรับสมัคร 
รวมทั้งการเผยแพร่อย่างไม่เป็นทางการผ่านทาง social media ได้แก่ facebook การจัดบูธวิชาการของ
สาขาในงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก  เช่น งานพืช
สวนก้าวหน้าครั้งที่ 16 การประชาสัมพันธ์ผ่านตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2562 ได้
เปิดรับสมัครผู้เรียน จำนวน 5 รอบ เพื่อให้ได้จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมาย โดยทางหลักสูตรฯ 
คาดหวังว่าจะช่วยเพิ ่มจำนวนนิสิตให้มากขึ ้น  และในปีการศึกษา 2563  ได้มีการปรับรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์เพิ ่มเติมและร่วมดำเนินการผ่านคณะ โดยเน้นการออกพบปะครูและนักเรียนในภาค
ตะวันออกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มียอดนิสิตแรกเข้าเพิ่มขึ้น จากในปี พ .ศ . 2562 จำนวน 6 คน เป็นจำนวน 
11 คน ในปี พ.ศ. 2563 (ตารางที่ 8.2) แต่ยังคงต่ำกว่าแผนการรับนิสิตที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ทางสาขาวิชาฯ ได้มี
การประชุมหารือถึงข้อบกพร่อง ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการไปแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียน
ต่างๆ โดยได้รวบรวมไว้เป็นข้อๆ เช่น ช่วงเวลาที่ไปแนะแนวมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าฟังน้อย รวมทั้ง
ระยะเวลาที่ใช้ในการนำเสนอหลักสูตรนานเกินไปทำให้นักเรียน ไม่สนใจฟัง เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาง
คณาจารย์ในสาขาพยายามปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง รวมทั้งได้เพิ่มการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ให้เพ่ิมมากข้ึนในปีการศึกษา 2564 

 
ตาราง 8.1 ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร  

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จำนวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จำนวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จำนวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จำนวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จำนวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2558 60 60 26 20 20 
1/2559 58 60 21 19 18 
1/2560 50 60 20 18 1 15 
1/2561 40 60 9 9 9 
1/2562 40 60 6 6 5 
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1/2563 40 60 13 13 11 
หมายเหตุ : 1 ลาออก  1 คน ย้ายสาขา 2 คน 
 
ตารางที่ 8.2 จำนวนรับนิสิตที่ได้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563  

วิธีรับ จำนวนนิสิตที่ได้ ร้อยละ 
TCAS1 Portfolio 4 36.36 
TCAS2 โควตา 2 18.18 
TCAS3 การรับตรงทั่วประเทศ 4 36.36 
TCAS4 การรับตรงอิสระ 1 9.09 
TCAS5 การรับตรงอิสระ 0 0 
รวม 11 100 

 
2.8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined 

and evaluated. 
หลักสูตรฯ มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและ

เกณฑ ์
 1. หลักสูตรมีวิธีการคัดเลือกนักศึกษาโดยมีกระบวนการดังนี้ ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรฯ ประชุมกำหนดเป้าหมายและวางแผนแนวทางการรับนักศึกษาใหม่ในปี 2563 เพ่ือปรับแผนการ
จำนวนรับนักศึกษาใหม่ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะรับเข้ามา วิชาที่เปิดสอน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน ตลอดจนจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 2. ประธานหลักสูตรฯ นำเสนอเป้าหมายและแผนของหลักสูตรฯ เพื่อรับรอง และร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการคณะฯ เพื่อพิจารณากำหนดเป้าหมาย และวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ในภาพรวมของ
คณะฯ ได้แก่ จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร กระบวนการสอบคัดเลือก แนวทางการ
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร และปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษา  
 3. อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินแผนการตามเวลาปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษา  
 4. ประธานและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ติดตาม ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษาและ
ประชุมหารือในที ่ประชุมสาขา และพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา เพ่ือ
ดำเนินการใช้ในปี 2563 ต่อไป เช่น การขยายโอกาสเปิดรับผู้สมัครที่จบสายศิลป์-คำนวน เพ่ิมเติมจากที่รับ
ผู้สมัครสายวิทย์เพียงกลุ่มเดียว 

การรับเข้าพิจารณาจากคะแนน  ONET-ANET, GAT, PAT (ตารางที่ 8.3) และต้องเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน โดยมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 เมื่อผ่าน
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เกณฑ์ในเบื้องต้นแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้
กระบวนการสอบสัมภาษณ์ในรอบการรับเข้า พ.ศ. 2563 ต้องเปลี่ยนมาเป็นการรับเข้าโดยการสัมภาษณ์
ออนไลน์ การสัมภาษณ์กรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมจากบุคลิกภาพ ไหวพริบ เชาว์
ปัญญา จาก และตรวจร่างกาย เมื ่อกรรมการสรุปผลการสัมภาษณ์แก่กองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษาแล้ว จะดำเนินการประกาศผลการเข้าศึกษาตามหลักสูตรต่อไป  

 
ตารางที ่8.3 แสดงร้อยละของค่าน้ำหนัก GAT และ PAT ในการรับนิสิตสาขาวิชา          
เทคโนโลยีการเกษตร 

รหัส รายละเอียด ปีการศึกษา
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562-63 

ร้อยละของค่า
น้ำหนัก 

ร้อยละของค่า
น้ำหนัก 

ร้อยละของค่า
น้ำหนัก 

ร้อยละของค่า
น้ำหนัก 

GAT (85) ความถนัดทั่วไป 
(ภาษาไทย) 

10 10 5 5 

PAT (71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ 

20 20 10 10 

PAT (72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ 

20 20 30 30 

 
ในการประเมินกระบวนการ หลักสูตรฯ ได้มีการประเมินกระบวนการรับนิ สิต ผ่านการประชุม

ทบทวนแผนการรับนักศึกษา การประเมินผลการเรียนของนิสิตปี 1 เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงการ
รับนิสิตในปีต่อ ๆ ไป การทบทวนพบว่าจำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2562 เล็กน้อย คือจาก 6 คน (ปีการศึกษา 2562) เป็น 11 คน (ปีการศึกษา 2563) ดังนั้น
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จึงได้พิจารณาทบทวนและกำหนดปรับแผนการรับนิสิตในปีการศึกษา 2564 โดย
มีการปรับรูปแบบเชิงรุกเพ่ิมมากข้ึน ได้แก่ การเข้าพบปะครูและนักเรียนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกบ่อยครั้งขึ้น 
การสื่อสารออนไลน์ผ่านสื่อโซเซียลบ่อยครั้งขึ้น การลงพ้ืนที่ทำวิจัยในแปลงเกษตรกรเพ่ือให้ผู้สมัครในพ้ืนที่
เห็นคุณค่าและความสำคัญของสาขาฯ ที่สามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศได้ นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตร ตลอดจนการนำ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตรมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้สมัครได้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่สามารถทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และไม่ต้องใช้แรงงาน
หนักดังเช่นการเกษตรสมัยก่อน และข้อดีในเรื ่องของความมีอิสระของอาชีพเกษตรกรที่แตกต่างจาก
พนักงานออฟฟิศ นอกเหนือจากการแนะแนวหลักสูตรของคณะฯ 
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2.8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload. 

หลักสูตรฯ ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน และศักยภาพทาง
วิชาการแก่นิสิตอย่างเพียงพอ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนสามารถติดตามประวัติการศึกษาใน
รายวิชาต่าง ๆ และผลการเรียนได้จากระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย (http://reg.buu.ac.th) รวมทั้ง
ตรวจสอบรายวิชาที่นิสิตในที่ปรึกษาลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด เพื่อให้การเรียนของ
นิสิตในที่ปรึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่ทางหลักสูตรกำหนด นอกจากนี้หลักสูตรการประชุมทวนสอบ และ
ตัดเกรดประจำปีของสาขาวิชาโดยจะมีการพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นกับนิสิต ในด้านการเรียนการสอน 
เพื่อที่จะช่วยเหลือนิสิตกลุ่มเสี่ยงให้สามารถศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา โดยผลจากการประชุมได้นำมา
ปรับปรุงหรือวางแผนและป้องกันการเกิดปัญหาด้านการเรียนการสอนของนิสิต โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำ
หน้าที่ในการควบคุม ติดตามและดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ 

นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดประชุมวางแผนงานก่อนเปิดทำการในแต่ละปีการศึกษา มีการพบปะ
นิสิต ชั้นปีที่ 1 ในช่วงเวลาก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อพบปะนิสิต ให้ข้อมูลทำความเข้าใจกับนิสิต การแนะนำ
อาจารย์ในสาขา การแจ้งข้อมูลการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแต่ละชั้นปี การเข้าพบอาจารย์เพื่อขอ  
คำแนะนำหรือขอคำปรึกษาด้านวิชาการ รวมถึงยังมีการจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษากำกับติดตามผลการเรียน
ของนิสิตทุกคนในแต่ละภาคการศึกษา รวมถึงการช่วยในการวางแผนการจัดแผนการเรียนในแต่ละภาค
เรียน ให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงพ้นสภาพการเป็นนิสิต หรือนิสิตที่มีปัญหาในบางรายวิชา
หากนิสิตต้องการปรึกษาในด้านต่าง ๆ โดยนิสิตสามารถนัดหมายผ่านช่องทางทั้งการให้นิสิตเข้าพบที่
สาขาวิชา และการนัดพบขอคำปรึกษาออนไลน์จากอาจารย์แต่ละท่านได้โดยตรง ผลที่ได้คือนิสิตกลุ่มเสี่ยง
มีพัฒนาการด้านการเรียนที ่ด ีขึ ้นและสามารถเรียนจนจบตามที่หลักสูตรกำหนด ดังจะเห็นได้จาก
ตารางข้อมูลนิสิตในแต่ละชั้นปีฯ และตารางการคงอยู่ของนิสิต ที่จำนวนนิสิตในสาขาฯ อยู่ครบตามจำนวน
แรกเข้าทั้ง 4 ชั้นปี (ตารางที่ 8.4 และ ตารางที่ 8.5) 

 
ตารางที่ 8.4 ข้อมูลจำนวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) โดยสามารถ 
                ปรับได้ตามความเหมาะสมของหลักสูตร 
 

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 

2559 18 18 20 20 15 15 32 32   85 
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2560 15 15 18 18 20 20 15 15   68 
2561 9 9 15 15 18 18 20 20   62 
2562 6 6 9 9 15 15 18 18   48 
2563 11 11 6 5 9 9 15 15   40 

 
หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 

2. ในช่องรวม ให้นับจำนวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 
 
ตารางที่ 8.5 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 

รหัส 
แรกเข้า 

จำนวนที่
ลงทะเบียน 

จำนวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลา จำนวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 
< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2559 21 - 21 - 3 0 0 0 
2560 18 - 18 - 3 0 0 0 
2561 9 - - - 0 0 0 0 
2562 6 - - - 0 1 0 0 
2563 11 - - - 0 0 0 0 

 
หมายเหตุ การพ้นสภาพของนิสิตจากการสมัครใจลาออกเนื่องจากปัญหาทางบ้าน 
 
2.8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 

 
หลักสูตรฯ ได้มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตในแต่ละชั้นปี  ตามเกณฑ์ของคณะฯ และ

มหาวิทยาลัย เพ่ือทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน เรื่องส่วนตัว และเรื่องอ่ืนๆ โดยมีช่องทางติดต่อผ่าน
ทางโทรศัพท์ส่วนตัว facebook  โปรแกรม LINE และอีเมลล์ รวมถึงนักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้โดยตรงที่ห้องพักอาจารย์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีตารางเวลาให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นประจำทุกสัปดาห์ๆ ละ 6 ชั่วโมง นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีการจัดบริการข้อมูล
เรื่องทุนอุดหนุนการศึกษา ข้อมูลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้แก่นักศึกษาผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมสาขา เว็ปไซด์ของคณะฯ รวมถึงหลักสูตรได้จัดกิจกรรมในการส่งเสริมการเรียนการ
สอนและการประกอบอาชีพ ดังนี้ - โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ เพื ่อให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นครั้งแรก และมีการแนะนำหลักสูตร การปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
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 - โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นการเชิญวิทยากรภายนอกในสายอาชีพต่างๆ มาแนะนำอาชีพ การจบ
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา 
 - การจัดทัศนศึกษาในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตร เช่น วชิาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เทคโนโลยี
การผลิตพืช วิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช วิชาโรคพืชเศรษฐกิจและวิชาวินิจฉัยโรคพืช เพ่ือพานักศึกษาไปเปิด
โลกทัศน์ทางด้านการเกษตรและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เก่ียวข้องทางด้านการเกษตร มีการพบปะพูดคุย
กับผู้ที่เก่ียวข้องกับทางด้านการเกษตรโดยตรงในสายงานนั้นๆ ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมีวิชาที่จัดกิจกรรม
ดังกล่าวมากกว่า 1 รายวิชา 

 นอกจากนี้หลักสูตรยังมีปรับพื้นที่ จัดทำโรงเรือนต่างๆ เช่น โรงเรือนกล้วยไม้ โรงเรือนผลิตพืช 
โรงเรือนผลิตเห็ด แปลงนาสาธิต เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน การให้บริการวิชาการทางด้านหนังสือ และ
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ แก่นิสิตในหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ วิสัยทัศน์และ
ทัศนคติในการประกอบอาชีพแก่นิสิตในหลักสูตรอีกด้วย  

ผลการประเมินความสำเร็จของกิจกรรมเสริมทักษะที่จัดให้นิสิตระหว่างเรียนต่อการประกอบอาชีพ 
จากนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ในปี 2562 มากถึง 3.87 (ตารางที่ 8.6) แสดงว่ากิจกรรมต่างๆ ที่คณาจารย์ใน
สาขาเพ่ิมเติม หรือเสริมให้กับนิสิตระหว่างเรียน นิสิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือหา
เลี้ยงตัวเองได้  
ตารางท่ี 8.6 ผลจากการประเมินโดยนิสิต 

หัวข้อประเมิน ผลประเมินโดยนิสิต S.D. 
การเรียนการสอนตามหลักสูตร สามารถพัฒนาให้นิสิต มีทั้ง
ความรู้ ทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะวิชาชีพ ที่สามารถ
นำไปประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาได้ 

3.87 1.40 

 
 2. 8. 5 The physical, social and psychological environment is conducive for 

education and research as well as personal well-being. 
 

หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (Expected 
Learning Outcome; ELO) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การส่งเสริมให้นิสิตในสาขาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
ที่เฉพาะทางและทางด้านการเกษตรทั่วไป นอกจากนี้หลักสูตรยังมีพ้ืนที่ในการฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งในแปลง
สาขาและแปลงของเกษตรกร รวมถึงห้องปฏิบัติการทางด้านต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ 
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ห้องปฏิบัติการโรคพืช ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการสรีระ
วิทยาพืช ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านวิชาชีพของนิสิตและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้และการวิจัยของนิสิตและคณาจารย์  
 ทางด้านสังคมและจิตใจ หลักสูตรฯ มีแปลงเกษตรของสาขาที่เป็นแหล่งพบปะพูดคุย จัดกิจกรรม
และสันทนาการด้านต่างๆ  ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขา 
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2.9 Facilities and Infrastructure 
 

2.9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support education 
and research.

 
ในแต่ละปีการศึกษา คณะฯ และสาขาวิชาฯ ได้มีการประชุมและสำรวจความต้องการของคณาจารย์

ในสาขาฯ ต่ออุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับรายวิชาที่สาขาฯ เปิดสอนและการวิจัยของ
คณาจารย์ในสาขา รวมทั้งความพร้อมของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่สาขาฯ มีความจำเป็นต้องใช้
สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอน โดยได้มอบหมายให้คณาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบในรายวิชาที่
เปิดสอนและห้องปฏิบัติการวิจัยแต่ละห้อง สำรวจห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์
ภายในทุกห้องที ่ใช้ในการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมของนิสิต เพื ่อตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่
เสื ่อมสภาพลง เช่น หลอดไฟ โปรเจ็คเตอร์ หรือไมค์โครโฟน โดยให้มีการลิสต์รายชื่ออุปกรณ์และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่ต้องการ ก่อนที่สาขาจะทำการประชุมเพื่อรวบรวมรายชื่ออุปกรณ์และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามลำดับความสำคัญก่อนและหลัง และนำส่งให้คณะฯ เพ่ือเสนอซื้อโดยใช้เงินรายได้ของคณะฯ 
หรืองบประมาณแผ่นดินต่อไป นอกจากนี้ทางคณะได้จัดช่องทางในการแจ้งความเสียหายหากมีอุปกรณใ์ด 
ๆ ชำรุดในระหว่างการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทำให้การแก้ไขปัญหาความไม่พร้อมของอุปกรณ์
ในระหว ่างการเร ียนการสอนเป ็นไปอย ่างรวดเร ็วและท ันการณ์   นอกจากน ี ้แล ้วทางสาขา
เทคโนโลยีการเกษตรยังได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์และส่งเสริมกิจกรรม ที่ทางคณาจารย์ในสาขาดำเนินการ
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เพิ ่มเติมพิเศษ เพื ่อเป็นแหล่งเรียนรู ้และเพิ ่มทักษะให้กับนิสิตในสาขา เช่น การเพิ ่มอุปกรณ์สำหรับ
ปฏิบัติการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร การแปรรูปอาหาร การผลิตน้ำผึ้งชันโรง และการผลิตเห็ด เป็นต้น 

ผลการดำเนินการดังกล่าวทำให้สาขาเทคโนโลยีการเกษตรมีอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ใช ้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมในชั ้นเรียนค่อนข้างเพียงพอ รวมถึงห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมสำหรับการสอนในรายวิชานั้นๆ เช่น ที่นั ่งเรียนที่มีความสะดวกสบาย 
โปรเจคเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ทำให้ทางคณะฯ มีความจำเป็นต้องปิดห้องเรียน และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน
การเข้ามาเรียนในชั้นเรียนแบบเร่งด่วน  ลดจำนวนคนเข้าห้องปฏิบัติการในการดำเนินการวิจัยและโปรเจ็ค
สำหรับนิสิต เพื่อความสะดวกในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ความไม่สะดวกในการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของนิสิตในสาขา ทำให้ในปีการศึกษา 2563 นี้ ผล
การประเมินของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.78 ต่ำ
กว่าปีการศึกษา 2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (ตารางที่ 9.1) อย่างไรก็ตามผลการประเมินของ
อาจารย์ผู้สอนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.92 ซึ่งสูงกว่าปี
การศึกษา 2562 ที่ได้คะแนนเท่ากับ 3.72 (ตารางที่ 9.1)  
 
ตารางท่ี 9.1 การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ 
                เรียนรู้ในปีการศึกษา 2560-2563 
 

หัวข้อประเมิน ผู้ประเมิน ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวย
ความสะดวกอื ่นๆ (ด ้านกายภาพ) เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การสอน
ฯลฯ 

อาจารย์ผู้สอน 4.10 4.25 3.72 3.92 
นิสิตสาขา
เทคโนโลยีการ
เกษตร 

4.40 4.15 4.22 3.78 

 
จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อไปจนถึงปีการศึกษา 2564 

ซึ ่งส ่งผลกระทบต่อการใช้ห ้องเร ียนและห้องปฏิบัต ิการของนิส ิตในสาขา ทางคณะฯ และสาขา
เทคโนโลยีการเกษตรได้ตระหนักและเตรียมความพร้อม โดยจัดการเรียนการสอนในส่วนของภาคบรรยาย
ให้กับนิสิตแบบออนไลน์ ในรายวิชาที่มีปฏิบัติการจะมีการเรียนโดยแบ่งแบบ module เพื่อลดจำนวนคน
เข้าห้องปฏิบัติการ แต่ยังให้นิสิตสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับปฏิบิติการได้อย่างเต็มที่ สำหรับ
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อุปกรณ์และสิ่งอำนวนความสะดวกที่ทางคณะฯ ดำเนินการให้กับทางสาขาเทคโนโลยีการ เกษตรในปี
การศึกษา 2563 มีดังนี ้

- ปรับปรุงโรงเรือนเกษตร และแปลงเกษตรทั้งหมด สำหรับงานบริการวิชาการ การเรียนการ
สอน และงานวิจัยของคณาจารย์ในสาขาฯ  

 
 
 

 
2.9.2 The library and its resources are adequate and updated to support 

education and research.

 
มหาวิทยาลัย และสาขาวิชามีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอน และการวิจัย ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ได้จัดทรัพยากร และบริการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
เรียน การสอน และการวิจัยอย่างเพียงพอ ผลจากการให้อาจารย์ได้มีส่วนคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ทำ
ให้ในห้องสมุดมีทรัพยากรที่ตรงกับวิชาที่อาจารย์แต่ละท่านสอน โดยในปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาได้รับ
มอบนิตยสารเคหการเกษตร จากสำนักพิมพ์เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 12 เล่ม  
 หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำเพ่ือ
บริการแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยืมหนังสือ ค้นคว้าหรืออ่านหนังสือในห้องสมุด ในปีการศึกษา 
2563 หลักสูตรมีการประชุมและเสนอปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้มีความจำเป็นต้องปิดห้องสมุดและงดการให้บริการการยืม
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หนังสือแก่นิสิต ส่งผลให้ผลการประเมินของนิสิตที ่มีต่อความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากร ที่เอื ้อและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ ในปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 3.76 ต่ำ กว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตร 3.80 และต่ำกว่าปี
การศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการประเมิน เท่ากับ 3.91 (ตารางที่ 9.2) อย่างไรก็ตามทางสาขาฯ ได้มีการประชุม 
เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาด้วยการมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี อาจารย์ประจำรายวิชา และ
อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจ็ค สอนวิธีการค้นหาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาฯ โดยใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่ง
คาดว่าน่าจะช่วยลดผลกระทบดังกล่าวได้ในระดับหนึ่งสำหรับในปีการศึกษา 2564 

 
ตารางที่ 9.2 เปรียบเทียบผลจากการประเมินโดยนิสิตต่อความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ

ทรัพยากร ที่เอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560-2563 
 

หัวข้อประเมิน ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 

ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร ที่
เอื ้อและสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูล 
เพ ื ่อการส ืบค ้น  แหล ่งเร ียนรู้  ส ื ่ออ ิ เล ็คทรอน ิกส์  
สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของนิสิต ฯลฯ 

4.30 4.12 3.91 3.76 

 
2.9.3 The laboratori es and equipment are adequate and updated to 

support education and research. 
 
ในทุกๆ ปี คณะฯ จะมอบหมายให้สาขาฯ ได้มีการประชุมเพ่ือสอบถามคณาจารย์ในสาขาถึงความ

ต้องการในอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการวิจัยและการเรียนการสอนในรายวิชา และห้องปฏิบัติการที่แต่ละ
ท่านดูแล โดยให้รวบรวมและลิสต์รายการเรียงลำดับความสำคัญก่อนและหลัง เพื่อนำเสนอคณะฯ จัดซื้อ
ด้วยเงินรายได้ หรืองบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ในแต่ละปีคณะฯ ได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการวิจัย
ของคณาจารย์และนิสิต อย่างสม่ำเสมอ ทำให้หลักสูตรฯ มีห้องปฏิบัติการประจำหลักสูตร ซึ่งมีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพียงพอต่อการเรียนการสอน และการวิจัย ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการโรคพืช  
 - ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 - ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรด้านพืช 
 - ห้องปฏิบัติการสรีระวิทยาพืช 
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 - ห้องปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว 
 - ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
 - โรงเรือนผลิตเห็ด 
 นอกจากนี้หลักสูตรยังมีแปลงเกษตรที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนของนิสิตและคณาจารย์ในหลักสูตร 
ได้แก่ โรงเรือนปลูกพืชไฮโดรโปรนิคและโรงเรือนกล้วยไม้ เป็นต้น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวมีความทันสมัยสามารถรองรับ
การเรียนการสอนและการวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามผลการประเมิน 
ของนิสิตต่อห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ ในปีการศึกษา 2563 นั้น 
เท่ากับ 3.78 ซ่ึงต่ำกวา่ค่าเป้าหมายของสาขาท่ีต้ังไว้ เท่ากับ 3.80 และผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 
ซึ่งได้ค่าการประเมิน เท่ากับ 3.91 ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่คะแนนประเมินในปี 2563 ต่ำนั้น มีสาเหตุหลัก
มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทำให้คณะฯ ต้องสั่งปิดการใช้ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ และมีระยะเวลาในการใช้ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ซึ่งอาจไม่สะดวกต่อการทำโปรเจ็ค
ของนิสิตชั้นปีที่ 4 หรือนิสิตที่เรียนปฏิบัติการบางบทฯ ที่มีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
ปฏิบัติการเกินกว่าเวลาที่กำหนด จากปัญหาดังกล่าวทางสาขาได้มีการประชุมหารือ และได้มอบหมายให้
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปฏิบัติการ วิชาโปรเจ็ค ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ต้องกำหนดระยะเวลาการใช้
ห้องปฏิบัติการ ในปีการศึกษา 2564 
 

2. 9 . 4 The IT facilities including e- learning infrastructure are adequate and 
updated to support education and research. 
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คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้มีการประชุมและสำรวจปัญหาของคณาจารย์และผลการ
ประเมินของนิสิตในคณะฯ ในการใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับสืบค้นข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และจำเป็นต่อการค้นคว้าสำหรับนิสิตในสาขานั้นๆ เป็นประจำทุกปลายปีการศึกษา ก่อนดำเนินการแก้ไข
ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาถัดไป 

หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร มีการประชุมและสอบถามคณาจารย์ นิสิตในสาขา ถึงปัญหาที่ควร
ให้ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย และการสืบค้นข้อมูลทางด้าน
การเกษตรที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ปัญหาที่ทั้งคณาจารย์และนิสิตในสาขาพบ
เจอคือ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุม จุดเชื่อมต่อสัญญาณ Wifi มีน้อย และ
สัญญาณ Wifi ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ในบางกรณี ทำให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัย หรือข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการเกษตรที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชาได้  ในบางพื้นที่ของวิทยาเขต หรือ
แม้แต่อยู่ในห้องปฏิบัติการก็ตาม  ทางหลักสูตรได้แจ้งปัญหาดังกล่าวไปยังส่วนงานที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ เพื่อดำเนินการเพิ่มฐานข้อมูลการสืบค้นงานทางด้านการเกษตร และระบบการ
จ่ายสัญญาณ Wifi ในพื้นที่วิทยาเขต ห้องปฏิบัติการที่ทางสาขารับผิดชอบดูแล ที่นิสิตและคณาจารย์ใน
หลักสูตรฯ สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

จากผลการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ปีการศึกษา 2563 สาขาเทคโนโลยีการเกษตรได้รับผลการ
ประเมินของนิสิตที่มีต่อความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร ที่เอื้อและสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ เท่ากับ 3.76 ถึงแม้จะต่ำ
กว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้ เท่ากับ 3.80 อย่างไรก็ตามเข้าใจได้ว่าผลการประเมินที่ต่ำของนิสิต
น่าจะมาจากปัญหาการเชื่อมต่อ Wifi ที่ไม่เสถียร ซึ่งทางสาขาฯ ได้มีการประชุมและจะแจ้งให้ทางคณะฯ 
ดำเนินการแก้ไขในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
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2.9.5 The standards for environment, health and safety; and access for 
people with special needs are defined and implemented.

 
 

คณะฯ มีการประชุมเพื่อสำรวจความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค ของคณาจารย์และนิสิตต่อ
สาธารณูปโภคด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ จำนวนนิสิตของแต่ละ
สาขาที่เข้าข่ายเป็นบุคคลพิเศษที่ต้องดูแลเพิ่มเติมมากขึ้น โดยให้คณาจารย์ในแต่ละสาขารวบรวมข้อมูล
และส่งให้คณะฯ เพ่ือคณะฯ จะได้มอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องดูแลและแก้ไขต่อไป  

หลักสูตรได้มีการระบุและใช้มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี  ที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน เช่น จัดห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยพร้อมด้วยเครื่องมือที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณาจารย์และนิสิตในสาขาทุกคนต้องผ่านการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย
การใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ในด้านสุขภาพ หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยจัดให้มี
ห้องพยาบาลกลางเมื่อนักศึกษาได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการปฐมพยาบาลได้ในเบื้องต้น 
ตลอดจนวิทยาเขตได้จัดลานสำหรับออกกำลังกาย ห้องฟิตเนส เพื่อให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย สำหรับ
มาตรฐานความปลอดภัย วิทยาเขตได้จัดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่นักศึกษาอีก
ด้วย  

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้ ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้รับการประเมินจากนิสิตใน
สาขาต่อมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกผู้มีความต้องการ
พิเศษ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 น้อยกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้ เท่ากับ 3.80 และน้อยกว่าผล
การประเมินในปีการศึกษา 2562 คือ 3.91 ทั้งนี้คาดการณ์ว่ามาจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
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ไวรัส COVID-19 ที่ทำให้คณะต้องปิดการใช้พื้นที่บางแหล่ง ลดจำนวนผู้ผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
กำหนดระยะเวลาการใช้พื้นที่ ทำให้ไม่สะดวกต่อการดำเนินการของนิสิต ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้ตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าว เพราะหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยืดเยื้อไปถึงปลายปี
การศึกษา 2564 ผลการประเมินก็จะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่ทางหลักสูตรตั้งไว้เช่นเดียวกับปี
การศึกษา 2563  ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้มีการประชุมเพื่อหารือ และได้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีเพ่ือ
ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในความไม่สะดวกดังกล่าวให้กับนิสิตเข้าใจ 
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2.10 Quality Enhancement 
2.10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design 

and development. 
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทางคณะกรรมการหลักสูตรได้ดำเนินงานตามขั ้นตอนของ

มหาวิทยาลัย ในด้านข้อมูลป้อนกลับหลักสูตรได้ปรับรูปแบบการรับรู้ข้อมูลเพ่ือให้ด้มาซึ่งข้อมูลจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ เชิญผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 ในส่วนของปีการศึกษา 2563 
ทางสาขาได้มีการวางแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคตให้มีความทันสมัย และมีความสอดคล้องกั บ
เทคโนโลยีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามคำแนะของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ การมุ่งเน้นการออกแบบ
หลักสูตร ให้เน้น ความสอดคล้องกับสถานการณ์โลก และสถานการณ์การณ์ท้องถิ่นในปัจจุบัน มีรายวิชาที่
มุ่งเน้นเกี่ยวกับการศึกษาภาคตะวันออก หลักสูตรมีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะ ๆ เช่น 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด และมีการใช้ข้อมูลและข้อมูล 
ป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บัณฑิต รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นำมาใช้เพื่อปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้รับล้วนเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อ ความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตรที่มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมจาก
การได้รับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการผู้พัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร ที่เป็นรายวิชาที่มีการเปิดเพ่ิมเติม ได้แก่ หลักการและการผลิตพืชสมัยใหม่ และเครื่องมือทางการ
เกษตรสมัยใหม ่เป็นต้น  
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การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทางคณะกรรมการหลักสูตร

 
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยทันต่อ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียน อาจารย์ หรือจากผู้ใช้บัณฑิตและสถาน
ประกอบการ ทั้งจากแบบสอบถาม การพูดคุุยสัมภาษณ์ โดยข้อมูลป้อนกลับที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา
หลักสูตรดังนี้ 

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียน 
 ในการพัฒนาหลักสูตรฯ ใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการประเมินของนิสิตในแต่ละรายวิชา และการ
สัมภาษณ์ สอบถาม เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ประธานหลักสูตรเสนอรายงาน มคอ. 5 ที่มีการวิเคราะห์การ
เรียนการสอน การประเมินผลตาม ELO ของหลักสูตร ผลการประเมินจากนิสิต และแผนการปรับปรุง ต่อ
คณาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะฯ และนำมาสรุปใน มคอ. 7 ซึ่งรวบรวมข้อมูลนิสิตในแต่ละปี อัตราการ
จบ กิจกรรมของนิสิต และแผนการปรับปรุง นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได้รวบรวมผลการประเมินของศิษย์
เก่าต่อความพึงพอใจในหลักสูตร ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือนำมาประกอบการทำแผนปรับปรุงหลักสูตรฯ
ร่วมกับผลการประเมินของนิสิตปัจจุบัน เพ่ือให้บรรลุผล ELO ในปีการศึกษาถัดไป 

 
ข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ 
 ในการพัฒนาหลักสูตรใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินของ

อาจารย์ในแต่ละรายวิชาและการสัมภาษณ์ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา โดยประธานหลักสูตรฯ นำมาสรุปใน 
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มคอ. 7 ทั้งนี้ในทุกปีการศึกษาคณาจารย์ประจำหลักสูตรจะมีการประชุม หารือ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการ
สอนในหลักสูตรฯ ให้บรรลุ ELO ของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการ 

  หลักสูตรฯ มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านรายวิชา
ฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่า ในทุกปีการศึกษา เพ่ือนำมาปรับปรุงการเรียนการสอน และ
หลักสูตรฯ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และสถานประกอบการ 

  นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได้นำข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตมาเสนอการปรับปรุง
หลักสูตรย่อย ได้แก่ การปรับปรุงรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมมากขึ้น มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรย่อยโดยการเพ่ิมรายวิชาด้านการออกแบบอาหาร และนำเสนอต่อกรรมการประชุมเพ่ือ
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในการสอบถามความคิดเห็นครั้งนี้ ได้
ประเมินความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันโดยการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร รวมถึงข้อเสนอแนะจากรรมการพัฒนาหลักสูตรซึงมี
ตัวแทนจากผู้ประกอบการและนักวิชาการระดับประเทศ เพ่ือให้ไดข้้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับ 
และนำไปเข้าสู่การประชุมทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะเพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ 

 
2. 10. 2 The curriculum design and development process is established and 

subjected to evaluation and enhancement.   
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
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กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเริ่มจากการระดมความคิดจากคณาจารย์ในสาขาวิชา 
รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาหลักสูตรของสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ มาพิจารณาจัดทำร่างหลักสูตร 
เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิพากษ์ นำคำแนะนำมาแก้ไขปรับปรุงร่าง เสนอต่อคณะกรรมการคณะพิจารณา 
ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติหลักสูตร และเปิดใช้ต่อไป  

หลักสูตรมีกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยหลักสูตร ปรับปรุงปี 2564 นี้                         
ได ้ออกแบบหลักส ูตรแบบ Outcome-based Education และ ใช ้กระบวนการ PDCA มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และวิพากษ์ หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 เป็นไปตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
พ.ศ. 2559 โดยได้พิจารณาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปรัชญาของ
หลักสูตร การดำเนินการได้นำผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลจากการสำรวจผู้ใช้บัณฑิตมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้การจัดการศึกษาได้พัฒนานิสิตที่มีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพ 
ตอบสนองทั้งความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิตในอนาคต 

 นอกจากนีใ้นปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตร 2564 โดยนำหลักการของ Boom 
มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร นำข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์และจัดทำ PLO และ ELO ของ
หลักสูตรดังข้อมูลในตาราง 
 
  

การประชมุคณาจารยใ์นสาขาฯ 
รว่มกนัพฒันารา่งหลกัสตูร

การวพิากษห์ลกัสตูรโดย
ผูท้รงคณุวฒุแิละผูมี้ส่วนไดส้่วน

เสีย

ท่ีประชมุสาขาวชิาฯ 
แกไ้ขปรบัปรุงรา่ง

เสนอตอ่ท่ีประชมุกรรมการ             
คณะ

เสนอตอ่ท่ีประชมุกรรมการ          
สภามหาวทิยาลยัอนมุตัหิลกัสตูร
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ตารางท่ี 10.1 ความสัมพันธ์ของการจำแนกระดับชั้นการเรียนรู้ (Bloom’s taxonomy) ค่าความคาดหวัง
การเรียนรู้ (PLOs) กับมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) 

 
PLOs Outcome statement Specific Generic Taxonomy TQF 

(5Domain) 
PLO1 อธิบายทฤษฏีพื้นฐานและเทคโนโลยี

ทางด้านพืชและศาสตร์ที่เกีย่วข้อง 
x  U 2 

PLO2 สามารถปฏิบัติงานทางด้านพืชและ
เทคโนโลยีการเกษตรที่เกีย่วข้อง 

x  U 2 

PLO3 สามารถประยุกต์และสังเคราะห์ใช้ความรู้
ทางด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตรในการ
ปฏิบัติงาน 

x  U 3 

PLO4 มีความอดทน มีวินัย ซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ของตนเองและสังคม 

 x A 1 

PLO5 สามารถค้นคว้าและติดตามข้อมลูวิชาการ
ด้านพืชศาสตร์ในปัจจุบัน เพื่อนำไปเรียบ
เรียงและเขียนงานทางวิชาการ 

x  C 3 

PLO6 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการทำงาน
และการดำรงชีวิต 

 x C 5 

PLO7 มีความกระตือรือร้น มนุษย์สมัพันธ์ดี 
สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับบุคคลและ
สภาพแวดล้อม 

 x A 4 

PLO8 จัดการผลติพืชและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร 

x  U 2 

U=Remembering/Understanding   A=Applying/Analyzing    E=Evaluating/Creating 
 

2. 10. 3 The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment. 

  ด้วยสถานการณ์ ไวรัส Covid-19 หลักสูตรฯจึงต้องปรับกระบวนการเรียนการสอน เป็นการสอน
แบบออนไลน์ ในส่วนของการประเมินผลการเรียนของนิสิตนั้น ทางหลักสูตรมีการแจ้งอาจารย์ผู้สอนว่าให้ยึด
การเรียนการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งนี้มีการให้นิสิตร่วมวางแผน
ในการกำหนดสัดส่วนคะแนน และมีการนำข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนมาเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนด้วย  
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นอกจากนีห้ลักสูตรมีระบบและกลไกในการทบทวนการประเมินการเรียนการสอนในทุกภาคของปี 
การศึกษา และมีการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ มีการวิพากษ์หลักสูตรจากนิสิตและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการตรวจสอบ มคอ. การวิเคราะห์ข้อสอบ 
การวิเคราะห์ผลการศึกษาของผู้เรียน โดยทำการทวนสอบหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในทุก ๆ ภาค
การศึกษา จากนั้นนำมาดำเนินการแก้ปรับปรุงสิ่งที่เป็นปัญหาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะทำให้เกิดความสอดคล้อง
กับ PLO ของหลักสูตร รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และการปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยตรงตามสถานการณ์ในปัจจุบัน  

การประเมินการจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตาม การ
ทวนสอบรายวิชา โดยได้ดำเนินการจัดประชุมหารือร่วมกัน มีการนำข้อมูลจาก มคอ 3 5 และ 7 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในด้านการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตในทุก ๆ 
เทอมมาสังเคราะห์ในที่ประชุมร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการการจัดการเรียน
การสอนให้นิสิตได้มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์ Covid-19 - 
   การประเมินผู้เรียน : หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน นอกจากนี้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนโดยได้ดำเนินการตรวจสอบ ระดับคะแนนของ
นิสิตทั้งความพึงพอใจของนิสิตจากแบบประเมิน และนำผลที่ได้มาปรังปรุง พัฒนาหลักสูตรให้ดียิ ่งขึ้น 
หลักสูตรยังมีการจัดการรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ Covid-19 ที ่จะ
ช่วยเหลือนิสิตให้สามารถทำคะแนนได้เพิ่มขึ้นตามความถนัดของแต่ละบุคคล โดยจะทำการปรับปรุงและ
พัฒนาให้มีรูปแบบของการประเมินในหลาย ๆรูปแบบ เช่น การให้ทำรายงานแทนการสอบ เพื่อช่วยเหลอืให้
นิสิตได้พัฒนาตัวเองตรงตามความสามารถและ ความถนัดส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หลักสูตรฯ จะดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 ทุกภาคการศึกษา โดยทำการจัดส่งหลังส่งเกรดแต่
ละภาคการศึกษา  ให้ครบทุกรายวิชาและอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที ่รับผิดชอบควบคุม 
ตรวจสอบผลการดำเนินการเรียนการสอนตามแบบฟอร์ม มคอ.5 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา จากนั้น ดำเนินส่งผลการเรียนให้คณะฯ ดำเนินการต่อไปยังมหาวิทยาลัย จะต้องผ่านการพิจารณา
ผลการเรียนจากคณะกรรมการก่อน   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการตัดเกรด และเป็นไปตามเกณฑ์ของ
คณะ 

 
2.10.4 Research output is used to enhance teaching and learning. 
หลักสูตรมีกระบวนการนำผลงานวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตรมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ดังตาราง 10.2 แสดงตัวอย่างรายวิชาที่นำผลงานวิจัยของอาจารย์ไปใช้ใน
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การเรียนการสอน เพ่ือแสดงให้นิสิตได้เห็นว่า เนื้อหาในวิชาที่เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
อย่างไรได้บ้าง และยังแสดงให้นิสิตเห็นว่าโจทย์ในการวิจัยไม่จำเป็นต้องยากเสมอไป สามารถตั้งมาจาก
ความรู้ที่นิสิตได้เรียนในแต่ละรายวิชาได้ เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้นิสิตได้เชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากบทเรียน 
เข้ากับการคิดวิเคราะห์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีการส่งเสริมให้
นิสิตได้นำความรู้จากท่ีเรียนในวิชาต่างๆ ไปตั้งโจทย์ปัญหาทางการเกษตร วิเคราะห ์และสังเคราะห์แนวทาง
ในการแก้ปัญหา รวมไปถึงการค้นคว้าข้อมูล การวางแผนการทดลอง สรุปและอภิปราบยผลการทดลองใน
รายวิชาโครงงาน ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยในปีการศึกษา 2563 ได้นำผลงาน
การวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 4  ในวิชาโครงงานไปนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

 
 

ตารางท่ี 10.2 ตัวอย่างรายวิชาที่นำผลงานวิจัยของอาจารย์ไปใช้ในการเรียนการสอน 

ชือวิชา (รหัสวิชา) บทเรียน ผลงานวิจัยท่ี
นำไปใช้ใน
บทเรียน 

เอกสารอ้างอิงผลงานวิจัย 

Plant 
Improvement via 
Biotechnology 
(28038259) 

ชีวสารสนเทศ
ในงานปรับปรุง
พันธุ์พืช 

การสร้างแผนที่
ความสัมพันธ์
ทางพันธุกรรม 

ปัทมา ศรีน้ำเงิน, นงลักษณ์ เทียนเสรี, และสนธิชัย 
จันทรเปรม. (2557). การโคลนบางส่วนของยีน 
APETALA1(AP1) ในอ้อยและการทำนายเชิงหน้าท่ี
ของยีนโดยวิธี in siligo. วิทยาศาสตรเกษตร, 45(3), 
249-257. 

Plant 
Improvement via 
Biotechnology 
(28038259) 

การประยุกต์ใช้
เครื่องหมายดี
เอ็นเอ 

การสร้างแผนที่
จีโนมด้วย
เครื่องหมาย
โมเลกุล 

Srinamngoen, P., Chanprame,S., Teinseree, N., 
& Dweikat, I. (2019). Colinearity of Putative 
Fowering Gene in Both Sugarcane and 
Sorghum. Euphytica, 215:65. doi: 
10.1007/s10681-019-2390-9 

Selected Topics in 
Agricultural 
Technology 
(28034759) 

ความเครยีดที่
เกิดจากการ
ขาดน้ำของพืช 

สรีรวิทยาของ
การควบคุมการ
สูญเสียน้ำของ
พืช 

Horaruang, W., Hills, A., & Blatt, M. R. (2020). 
Communication between the Plasma 
Membrane and Tonoplast Is an Emergent 
Property of Ion Transport. Plant Physiology, 
182(4), 1833. doi:10.1104/pp.19.01485 
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Plant Physiology 
(28034759) 

การลำเลียงน้ำ
และธาตุอาหาร 

กระบวนการ
ลำเลียงน้ำและ
ธาตุอาหารของ
พืช 

Horaruang, W., Hills, A., & Blatt, M. R. (2020). 
Communication between the Plasma 
Membrane and Tonoplast Is an Emergent 
Property of Ion Transport. Plant Physiology, 
182(4), 1833. doi:10.1104/pp.19.01485 

Plant Production 
Technology 
(28022359) 

สรีรส่วน
สืบพันธุ์ของพืช 

อิทธิพลของการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศที่มี
ผลต่อการ
เจริญเติบโต 
การติดผลและ
การเจรญิเติบโต
และพัฒนาของ
ผลทุเรียนพันธุ์
หมอนทอง  

สุมิตร คุณเจตน์, ยศพล ผลาผล, และนริศ สุขสวสัดิ์. 
(2559). อิทธิพลของสภาพอากาศที่มีต่อการออกดอก
และตดิผลของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง. วารสารพืช
ศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(2) (พิเศษ), 101-107. 

Plant Production 
Technology in 
Greenhouse 
(28034659) 

การจัดการผลิต
พืชในโรงเรือน 

การผลิตต้นกล้า
ทุเรียนพันธุ์
หมอนทองเพื่อ
ลดการติดเชื้อ 
Phytophthora 
palmivora 
โดยวิธีการ
ควบคุมอุณหภูมิ
และความช้ืน
สัมพัทธ์ใน
โรงเรือนเพาะชำ
ด้วยระบบ
ควบคุมฟัซซี ่

สุมิตร คุณเจตน์, ไพฑูรย์ ศรีนิล, และสมบัติ ฝอยทอง. 
(2563). การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของทุเรียนพันธุ์
หมอนทอง. การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งท่ี 7. (น. 131-137). 
กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง.  

Plant Production 
Technology 
(28022359) 

การจัดการน้ำ
ในพืช 

การศึกษา
ปริมาณความ
ต้องการน้ำและ
วิธีการให้น้ำท่ี
เหมาะสม
สำหรับทุเรียน
พันธุ์หมอนทอง  

สุมิตร คุณเจตน์, ไพฑูรย์ ศรีนิล, และสมบัติ ฝอยทอง. 
(2563). การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของทุเรียนพันธุ์
หมอนทอง. การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งท่ี 7. (น. 131-137). 
กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง.  
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Plant Production 
Technology 
(28022359)  

ภูมิอากาศพืช
และการจัดการ 

การคัดเลือก
ปัจจัยเด่นทาง
สภาพแวดล้อม
ที่มีอิทธิพลต่อ
ระยะเวลาการ
เก็บเกี่ยวและ
ปริมาณผลผลิต
ทุเรียนพันธุ์
หมอนทองใน
จังหวัดจันทบุรี
โดยใช้หลักการ
ของราฟ-มิว
ซอล 

Yuvanatamiya, V., Srinil, P., Foithong, S., & 
Kunjet, S. (2016). A Study of the Weather 
Conditions Effect on Fruit Setting of Durian cv. 
Monthong Using Multiple Linear Regression. 
Miticon conference  (11-13). Ayuttaya. 
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2.10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT 
facility and student services) is subjected to evaluation and enhancement. 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน)  

 คณะฯ ได้จัดให้มีระบบประเมินคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้คณาจารย์ได้
ตอบแบบประเมินทุกปี รวมทั้งมีระบบบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำการ
ตลอดเวลาเพ่ือรับแจ้งข้อขัดข้องต่าง ๆ และแก้ไขในทันทีเพ่ือให้การเรียนการสอนดำเนินไปด้วยดี 

จากผลการประเมินสิ่งสนับสนุนในการสอนโดยนิสิตในปีการศึกษา 2563 ผลประเมินอยู่ในระดับดี
และพอใช้ หลักสูตรจึงวางแผนพูดคุยและนำประเด็นปัญหาที่พบส่งติอระดับคณะเพ่ือแก้ปัญหา  

 
2.10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected 

to evaluation and enhancement. 
หลักสูตรได้พัฒนาระบบการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร (ผู้เรียน 

อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญท่ีจะทำให้หลักสูตรได้รับรู้ผลการดำเนินการ เพ่ือ
นำมาประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนำเข้า และผลการป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ในการฝึกงานของนิสิต ได้จัดให้มีระบบประเมินคุณภาพเพื่อให้พี่เลี้ยงฝึกงานได้ประเมินนิสิตทั้งในด้าน
ความรู้ความสามารถทางวิชาการและคุณลักษณะส่วนบุคคล แล้วแจ้งผลแก่นิสิตเพื่อนำไปปรับปรุง รวมทั้ง
แจ้งแก่นิสิตฝึกงานรุ่นต่อไปเพื่อให้ทราบถึงความคาดหวังของสถานที่ฝึกงานต่อนิสิตฝึกงาน 
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2.11 Output 
2.11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 
สาขาวิชาฯ และในระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เก็บข้อมูลสถิตินิสิต เช่น อัตราการสอบผ่าน อัตราการตก

ออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานทำ/ศึกษาต่อ เพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลบริหารจัดการและ
ปรับปรุงคุณภาพ โดยอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตเป็นผู้กำกับดูแล และนำเข้าหารือในที่ประชุมสาขาวิชาฯ อยู่เสมอ 
นอกจากนี้ยังมีระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยบูรพา (www.reg.buu.ac.th) ที่อาจารย์สามารถเข้าไป
ตรวจสอบผลการเรียนและสถานภาพของนิสิตในที่ปรึกษาได้  ได้แก่  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การตรวจสอบ
การลงทะเบียนการตรวจสอบจบเมื่อสำเร็จการศึกษา  
 

ตาราง 10.1 ข้อมูลจำนวนนิสิต 

ปีการศึกษา จำนวนนิสิต 

จำนวนนิสิตที่จบภายในระยะ 
เวลา 

จำนวนนิสิตที่พ้นสภาพแตล่ะชั้นป ี

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

2557 15 (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                             15(15)  (2) 0(0)    
2558 20 (24) 1 16(18)  3(5) 0(1)    
2559 21 (26) - 18(24)  - 3(1) (1) - - 
2560 15 (24) 

0 
- - - 3(2) (2) - - 

2561 9 (19) - - - 0(1)    

2562 6 (27) - - - 1(1) - - - 

2563 11        

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บเป็นข้อมูลของหลักสูตรเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ 
 
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% 
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2560 80.00% 88.89% 
2561 100% 94.74% 
2562 100% 96.30% 
2563 95% 83.33% 

 
จากการวิเคราะห์คุณภาพของนิสิต การคงอยู่ของนิสิต และการออกกลางคันของนิสิต ในรอบ 5 ปีที่ผ่าน

มาสรุปสาเหตุได้ดังนี้ 
1. นิสิตลาออกมีความประสงค์ในการเรียนในสาขาอ่ืน  
2. นิสิตลาออกเนื่องจากมัปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาค่าใช้จ่าย ปัญหาครอบครัว 
3. นิสิตเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ตามมหาวิทยาลัยกำหนด 
แนวทางการแก้ไขปัญหา: เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบทะเบียนและสถิตินิสิต ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลการ

สอบเข้า ตลอดจนผลการเรียน อัตราการตกออกของนิสิต ดังนั้นหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามผล
การเรียนของนิสิตและมีการดูแลนิสิตที่มีผลการเรียนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ นอกจากนี้หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาจึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียน และวางแผนการเรียน และถึงแม้นิสิตจะมีปัญหาทางด้านการเรียน
และการปรับตัวอยู่บ้าง แต่ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที จึงไม่ส่งผลกระถึงผลการ
เรียนของนิสิตจนยากจะแก้ไข แต่เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2563 มีนิสิตชั้นปีที่ 2 ได้ลาออกกลางคันด้วยปัญหา
ครอบครัวและค่าใช้จ่ายที่ที่ครอบครัวไม่สามารถรองรับได้ จำนวน 1 คน ซึ่งครอบครัวและตัวนิสิตเองตัดสินใจไป
แล้ว แม้หลักสูตรและคณะฯ จะมีนโยบายการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตยากจนก็ตาม ดังนั้นทำให้หลักสูตรต้อง
วางแผนในเรื่องดังกล่าวให้คลอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งข้ึน และเม่ือเทียบเคียงกับหลักสูตรเกษตรเขตร้อน คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ข้อมูลตกออกแตกต่างกับข้อมูลตกออกของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
โดยปีการศึกษา 2563 คือ 95%  

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

improvement (1)  
 

หลักสูตรมีระบบการเก็บข้อมูลนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่หลักสูตรก าหนด ผ่าน
ระบบของงานทะเบียนนิสิต โดยหลักสูตรมีค่าเป้าหมายให้นิสิตจบการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 95 โดยในปีการศึกษา 2563 คาดว่ามีนิสิตที่จบตามกำหนดเวลาคือ 4 ปี ร้อยละ 100  ซึ่งเท่ากับปีการศึกษา 
2562 เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา ด้วยสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโลน่า (COVID-19) ที่เริ่มทำการแพร่
ระบาดตั้งแต่ต้นปี 2563 มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและโดยเฉพาะการฝึกงานเฉพาะด้าน
และสหกิจศึกษาของนิสิตเป็นอย่างมาก โดยหลักสูตรได้รับหนังสือขอยับยั้งการเข้ารับการฝึกงานและสหกิจศึกษา
จากสถานประกอบการ จากเดิมที่ได้ตอบรับไว้แล้ว ทำให้หลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนเวลาการฝึกงานเฉพาะด้าน
และสหกิจจากฤดูร้อน 2563 เป็น ฤดูร้อน 2564 ซึ่งจะส่งผลให้นิสิตทุกคนจะสามารถจบการศึกษาได้ในช่วงเดือน
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กรกฏาคม  พ.ศ. 2564 และจากการที่นิสิตทุกคนได้เรียนหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตรแล้ว เมื่อนิสิต
ผ่านการฝึกงานเฉพาะด้านและสหกิจ จะทำให้นิสิตทุกคนจบการศึกษาได้ตามหลักสูตร 4 ปี ที่กำหนด  
การเปรียบเทียบผลผลิตกับมหาวิทยาลัยอื่น 
 เมื่อทำการเปรียบเทียบผลผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบว่า ระยะเวลาในการศึกษาของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน เท่ากับ 92.31% สูงกว่าหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ดังนั้นหลักสูตรจะกำกับและติดตามผลการเรียนนิสิต จัดแผนการเรียน คอย
ให้คำแนะนำนิสิตเป็นรายบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต สามารถจบการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่
กำหนด 
 
2.11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for  

 improvement (1)  
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานทำ เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 
 

ปีการศึกษา ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2559 65.63 89.74 
2560 50.00 82.35 
2561 50.00 100.00 
2562 73.33 83.33 

 
หลักสูตรมีการเก็บรวมรวมข้อมูลและผลสำรวจการได้งานทำของบัณฑิตโดยกองแผนงานเป็นผู้จัดเก็บ  

พบว่า บัณฑิตปีการศึกษา 2561 สาขาเทคโนโลยีการเกษตรได้งานทำร้อยละ 50.00  ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับเดียวกัน
กับปีการศึกษา 2560  เหตุที่บัณฑิตในปีนี้มีงานทำในสัดส่วนที่ต่ำเนื่องจากผลกระทบมาจากบัณฑิตในอยู่ช่วงผ่อน
ผันการเกณฑ์ทหาร และรอเข้ารับการเกณฑ์ทหารถึงร้อยละ 47.67 การท่ีอยู่บัณฑิตอยู่ในสภาวะไม่แน่นอนว่า
จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร จึงทำให้เกิดความมั่นไม่ม่ันใจในการหางานทำ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
สถานประกอบการไม่รับพนักงานใหม่ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากปรากฏกาณ์ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
บัณฑิตจบใหม่ดังได้กล่าวมาแล้ว และเมื่อพิจารณาบัณฑิตที่ได้งานทำนั้น บัณฑิตร้อยละ 68.42  คือเป็นพนักงาน
เอกชน และเป็นเจ้าของกิจการทางด้านการเกษตร และระยะเวลาที่ได้งาน มีตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา และได้งานทำ
ในช่วง 1-6 เดือนหลังจบการศึกษา และได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 14,500 บาท จากสภาการณ์ปัจจุบันหลักสูตร
ตระหนักถึงภาวะการหางานทำที่ยากขึ้นสำรับบัณฑิตจบใหม่ในปัจจุบัน หลักสูตรจึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถ
ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ช่องทางการทำงาน การเพ่ิมการเกษตรยุค 4.0 หรือยุคดิจิดอลให้มากขึ้น สามารถตอบสนอง
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ความต้องการตลาดแรงงานได้หลากหลาย เช่น การพานิสิตไปศึกษาดูงานยังหน่วยงานของรัฐ และเอกชนเพิ่มมาก
ขึ้น การส่งเสริมฝึกงานและสหกิจในภาคเอกชน ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ start up  และการรวมกลุ่ม
การเกษตร Young Smart Farmer ทำให้ภาวการณ์มีงานทำของปีการศึกษา 2562 เพ่ิมข้ึนเป็น 73.33% อนึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า อัตรามีงานทำสูงร้อยละ 83.33
ดังนั้นหลักสูตรได้มีการประชุมและวางแผนแนะแนวการหาทำในหน่วยงานที่กี่ยวข้องทางด้านการเกษตรให้มากขึ้น 
 
2.11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and 
benchmarked for improvement (2)  
  มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพ โดยหลักสูตรมีนโยบายสนับสนุนและสนับสนุนให้นิสิตศึกษา ค้นคว้าและวิจัยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Research-based Learning และกระบวนการวิจัยผ่านการทำโครงงานหรือปัญหาพิเศษกับอาจารย์ที่
ปรึกษา รวมทั้งพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยต่าง ๆ ของอาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือเป็นการพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่ามีนิสิตมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตร คือปีปฏิทิน 2563 
จำนวน 2 เรื่อง และในปีปฏิทิน 2564 (1 ม.ค 2564 – 30 เม.ย. 2564) จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
 
ปี 2563 (1 ม.ค 2563 – 31 ธ.ค. 2563) 
(1) สุกัญญา บุญยงค ์ และ มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม. 2562. ประสิทธิภาพของน้ำหมักมังคุดต่อการยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้อรา Rhizoztonia solani สาเหตุโรคใบติดในทุเรียน. การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งที่ 14. วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน 277-285 

 (2) สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง, และ รังสิยา แก้ววิเชียร. (2563). การยับยั้งอัตราการเจริญของเชื้อรา Penicillium 
sp. และ Fusarium sp. ที่คัดแยกได้จากพริกไทย (Piper nigrum L.) โดยการใช้สารประกอบกลุ่ม 
GRAS. แก่นเกษตร, 48(1), 1189-1196. 

 
ปี 2564 (1 ม.ค 2564 – 30 เม.ย. 2564) 
(1) กฤตกร มูลกะศก, และภาวิณี สุทธิวิริยะ. (2564). การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีเพ่ือควบคุมเพลี้ยไฟใน
 มะละกอพันธ์ฮอลแลนด์.  แก่นเกษตร, 49(1), 784-788. 
(2) ภวัต คล้ายคลึง, และ ยศพล ผลาผล. (2564). ผลของการตัดแต่งก่ิงต่อการเจริญเติบโตของต้น ผลผลิตและ
 คุณภาพของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง. แก่นเกษตร, 48(1), 1094-1099. 
(3) สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง และ ณัฐนันท์ เนียมโสต. (2564). การใช้วิธีพ้ืนผิวตอบสนองในการศึกษาผลการใช้เกลือ
 คาร์บอเนตร่วมกับ water activity ต่อการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavus. แก่นเกษตร, 48(1), 850-
855. 
  จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของนิสิตร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จึง
สามารถกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของสาขาเทคโนโลยีการเกษตรมีประสิทธิภาพ สามารถ
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สร้างนิสิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในวงวิชาการได้เป็นอย่างดี 
 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 (1 ส.ค. 2562 – 31 ก.ค. 2563) มีรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารการวิจัยและ/หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการจำนวน 3 เรื่อง ที่เกิดจากนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรชั้น
ปีที่ 4 คน จำนวน 3 คน จากนิสิตทั้งหมด 20 คน ได้ทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 
10 ((3/20)*100)  จึงสามารถกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของสาขเทคโนโลยีการเกษตรมี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้างนิสิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในวงวิชาการได้เป็นอย่างดี  

หลักสูตรได้มีการเทียบเคียงคุณภาพกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ ม 
บูรพา พบว่า มีจำนวนผลงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน 6 ผลงาน ซ่ึงสูงกว่าหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร  เนื่องจาก 
สาขาเทคโนดลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมและมีส่วนในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 

 
2.11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for 

improvement (3)   
จากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558-2562 ดังตาราง 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก  ปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 

จำนวนแบบสำรวจที่ส่งไป 20 8 17 15 

จำนวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน 6 4 4 4 

ร้อยละ 30.00 50.00 23.53 26.67 

1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3.92 4.25 4.0 4.50 

1.1 มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 3.83 4.00 4.25 4.50 

1.2 มีระเบียบวินัยปฏิบัตติามกติกาของสังคม 3.83 4.00 4.00 4.50 

1.3 มีความตรงต่อเวลา และรับผดิชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 3.83 4.25 3.75 4.50 

1.4 มีความซื่อสัตยแ์ละปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 4.00 4.75 3.75 4.50 

1.5 มีความขยันอดทน อุตสาหะ 4.00 4.00 4.25 4.50 

1.6 มีความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน   4.00 4.50 

2.ด้านความรู้ 3.70 4.00 3.55 4.10 

2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา 4.17 3.50 3.25 4.00 

2.2 มีความรอบรู้ สามารถตีความ จับใจความ  
และแปลความได้อย่างถูกต้อง 

- 3.75 - - 

2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

3.50 4.25 3.50 4.25 

2.4 มีความสามารถในการเรียนรู้งาน 3.83 4.25 4.00 4.25 

2.5 มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.50 4.25 3.25 4.00 



 

149 
 

2.6 มีการศึกษาหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ   3.75 4.00 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 3.53 3.85 3.4 4.25 

๓.๑ ความสามารถในการวางแผน และปฏิบตัิงานไดส้ำเร็จตาม
กำหนดเวลา 

3.67 3.50 3.25 4.25 

๓.๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหางานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเป็นระบบ 

3.33 3.75 3.50 4.25 

๓.๓ ความสามารถในการแก้ปญัหาและทำงานท่ามกลางความ
กดดันได ้

3.50 4.00 3.25 4.50 

๓.๔ ความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการทำงาน 3.50 4.00 3.25 4.25 

๓.๕ สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  และพัฒนาตนเองได้ 3.67 4.00 3.75 4.00 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 4.03 4.08 3.75 4.50 

4.1 ความสามารถในการทำงานเปน็ทีม 4.33 4.00 3.75 4.50 

4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สญัญา และข้อตกลง 4.17 4.50 3.75 4.50 

4.3 มีความเป็นผู้นำทีด่ี  3.33 3.50 3.50 4.50 

4.4 ปฏิบัติตามหนา้ที่โดยไมล่ะเมดิสิทธิของผู้อื่น และรับทั้งผิด
และชอบจากผลการปฏิบัติของตน 

4.00 4.25 3.75 4.50 

4.5 รักษาสาธารณสมบัต ิ 4.17 4.25 3.75 4.50 

4.6 มีจิตอาสาต่องานของส่วนรวม 
 

4.17 4.00 4.00 4.50 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.71 3.63 3.25 3.88 

5.1 มีความคล่องแคล่วในการใช้ตวัเลขและแปลผลวเิคราะห์ต่างๆ 3.67 3.50 3.25 3.75 

5.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสาร 4.00 4.50 3.25 4.00 

5.3 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ติดต่อสื่อสาร 

3.33 2.50 3.00 3.50 

5.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหา
ข้อมูล/ การนำเสนองาน/ การปฏบิัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

3.83 4.00 3.50 4.25 

6.ทักษะเฉพาะหลักสูตรที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา 4.08 4.08 3.63 3.88 

6.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน
เทคโนโลยีการเกษตรเป็นอยา่งดี 

4.00 4.00 3.50 3.75 

6.2 มีมนุษยสัมพนัธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมและปรับตวัเขา้กบั
สถานการณ์และวฒันธรรมองคก์ารได ้

4.17 4.17 3.75 4.00 

7.ความพึงพอใจในภาพรวม 4.00 4.25 4.00 4.00 

8.ในภาพรวม บัณฑติมหาวิทยาลยับูรพา มีความรู้ความสามารถ
เมื่อเปรยีบเทียบกับบณัฑิตจากสถาบันอ่ืนท่ีปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่านในระยะเวลาเดยีวกัน เป็นอย่างไร 

- 3.75 3.58 3.92 

  8.1 เมื่อเปรียบเทียบดา้นความรู ้ - 3.50 3.50 3.75 

  8.2 เมื่อเปรียบเทียบดา้นทักษะ - 3.75 3.50 3.75 

  8.3 เมื่อเปรียบเทียบดา้นคุณลักษณะและทัศนคต ิ - 4.00 3.75 4.25 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 3.85 3.99 3.64 4.21 

  
 

ปีการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2558 3.96 3.73 
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2559 4.00 4.01 
2560 4.25 4.00 
2561 4.00 4.31 
2562 4.00 4.36 

 
จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตร

เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562-63 พบว่า ผลประเมินความพึง
พอใจภาพรวมเท่ากับ 4.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 3.80 แต่มีระดับคะแนนน้อยกว่าปีการศึกษา 2560 และเมื่อ
เทียบเคียงผลประเมินความพึงพอใจภาพรวมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ ม  
บูรพา เท่ากับ 4.31 และ 4.36 ตามลำดับ ทำให้เห็นว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตยังน้อยอยู่ ซึ่งต้องพัฒนาต่อไป 
อย่างไรก็ตามจุดเด่นของบัณฑิตคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยเฉพาะมีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตรงต่อเวลา  มีความขยันอดทน อุตสาหะ และความมีจิตอาสา
ต่อผู้ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ส่วนสิ่งที่ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่าควร
ปรับปรุง คือ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การติดต่อสื่อสาร ซึ่งหลักสูตรได้มีการกระตุ้นให้นิสิตเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษในหลากหลายช่องทาง เช่น 
ในรายวิชาจุลชีววิทยา ได้มอบหมายให้นิสิตอ่านรายงานบทความวิจัยภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมทั้งนำเสนอในรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษ และในรายวิชาสัมมนา หลักสูตรได้กำหนดให้นิสิตได้ค้นคว้า
รายการวิจัยภาษาอังกฤษจำนวน 3 ฉบับ มาเรียบเรียบใหม่ และนำเสนอในรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษ และ
โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งกำหนดให้นิสิตต้องผ่านการทดสอบทุกปี (AUN11.5-1)  

เมื่อพิจารณาผลสะท้อนจากผู้ใช้บัณฑิตพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ อยู่
เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านเกษตรได้พัฒนาไปเร็วมากด้วยการนำ
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้ามาช่วย และทักษะด้านภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงาน ดังนั้นในปี
การศึกษา 2563 หลักสูตรได้เพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวข้องกับเกษตรอัจฉริยะ การตลาดสินค้าออนไลน์ และ เรื่องเฉพาะ
ทางเทคโนโลยีการเกษตร ที่เพ่ิมเติมในเรื่องของการเขียน resume/CV และการสัมภาษณ์งานภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นนิสิตและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตเพ่ิมมากข้ึน และเม่ือเทียบเคียง
ความรู้ความสามารถเม่ือเปรียบเทียบกับบัณฑิตของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าอยู่ในระดับสูงกว่า ซึ่งอยู่
ในระดับท่ีพอใจมาก แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการเรียนของสอนของหลักสูตรมีมาตราฐาน บัณฑิตที่จบออกไปมี
คุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก  
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3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ✓หรือ  ✓หรือ  ✓หรือ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี    
1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ✓ ✓ ✓ 
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ✓ ✓ ✓ 
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ✓ ✓ ✓ 
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ✓ ✓ ✓ 
5. การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ✓ ✓ ✓ 

AUN. 1 Expected Learning Outcomes 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly 
formulated and aligned with the vision and mission of the 
university [1,2] 

3 4 4 

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

3 3 4 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders [4] 

4 4 4 

Overall Opinion 4 4 4 
AUN. 2 Programme Specification 

2.1 The information in the programme specification is 
comprehensive and up-to-date [1, 2] 

3 3 4 

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

4 3 4 

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

3 3 4 

Overall Opinion 3 3 4 
AUN. 3 Programme Structure and Content 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
3.1 The curriculum is designed based on constructive 
alignment with the expected learning outcomes [1] 

3 3 4 

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

4 3 4 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, 
integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

4 3 4 

Overall Opinion 4 3 4 
AUN. 4 Teaching and Learning Approach 

4.1 The educational philosophy is well articulated and 
communicated to all stakeholders [1] 

4 3 4 

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

4 4 4 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long 
learning [6] 

3 3 4 

Overall Opinion 3 3 4 
AUN. 5 Student Assessment 

 5.1 The student assessment is constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes [1, 2] 

4 4 4 

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

4 4 4 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure validity, reliability and fairness 
of student assessment [6, 7] 

4 4 4 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to 
improve learning [3] 

3 3 4 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 3 4 4 
Overall Opinion 4 4 4 
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AUN. 6 Academic Staff Quality 
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] 

4 4 4 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and 
monitored to improve the quality of education, research 
and service [2] 

3 4 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] 

4 4 4 

6.4 Competences of academic staff are identified and 
evaluated [3] 

4 3 4 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

4 4 4 

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

3 3 4 

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

3 3 4 

Overall Opinion 4 4 4 
AUN. 7 Support Staff Quality 

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] 

4 3 4 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated [2] 

3 3 4 

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated [3] 

3 3 4 
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7.4 Training and developmental needs of support staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [4] 

3 3 4 

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

4 3 4 

Overall Opinion 3 3 4 
AUN. 8 Student Quality and Support 

8.1 The student intake policy and admission criteria are 
defined, communicated, published, and up-todate [1] 

4 3 4 

8.2 The methods and criteria for the selection of students 
are determined and evaluated [2] 

4 4 4 

8.3 There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload [3] 

4 3 4 

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

4 3 4 

8.5 The physical, social and psychological environment is 
conducive for education and research as well as personal 
well-being [5] 

4 3 4 

Overall Opinion 4 3 4 
AUN. 9 Facilities and Infrastructure 

 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] 

4 4 4 

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

4 4 4 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 
updated to support education and research [1, 2] 

4 5 4 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are 
adequate and updated to support education and research 
[1, 5, 6] 

4 4 4 
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9.5 The standards for environment, health and safety; and 
access for people with special needs are defined and 
implemented [7] 

3 3 4 

Overall Opinion 4 4 4 
AUN. 10 Quality Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to 
curriculum design and development [1] 

3 3 4 

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and enhancement 
[2] 

4 3 4 

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and evaluated to 
ensure their relevance and alignment [3] 

3 3 4 

10.4 Research output is used to enhance teaching and 
learning [4] 

4 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] 

3 4 4 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic 
and subjected to evaluation and enhancement [6] 

3 3 4 

Overall Opinion 3 3 4 
AUN. 11 Output 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

4 4 4 

11.2 The average time to graduate is established, monitored 
and benchmarked for improvement [1] 

4 4 4 

11.3 Employability of graduates is established, monitored 
and benchmarked for improvement [1] 

4 4 4 

11.4 The types and quantity of research activities by 
students are established, monitored and benchmarked for 
improvement [2] 

3 3 4 
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11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement [3] 

4 4 4 

Overall Opinion 4 4 4 
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3.2 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 

จุดแข็ง 
1) คณาจารย์ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ทำให้สัดส่วนผู้มีตำแหน่งทางวิชาเพ่ิม

สูงขึ้นต่อเนื่อง 
  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1) ควรพัฒนาและดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกต่อเนื่อง 
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3.3 แผนพัฒนาคุณภาพ 
สาขาวิชาฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยในขณะนี้กำลังจัดทำหลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2564 และให้

อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงมคอ. 3 เป็นประจำทุกภาคการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ นโยบายของรัฐด้านการสร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ยุทธศาสตร์และปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
และตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้เนื้อหาการปรับปรุงมาจากการ
วิพากษ์หลักสูตรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว นอกจากนั้น สาขาวิชาฯ ยังการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
นิสิต และการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับชุมชน หน่วยงาน เพื่อให้หลั กสูตร เพื่อตอบรับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่างแผนพัฒนาหลักสูตรสรุปได้ดังในตารางด้านล่างนี้ 
 

แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. การประสานความร่วมมือ 
สร้างเครือข่ายระหว่าง 
สถาบันกับหน่วยงาน/ 
องค์กร/ชุมชน (AUN. 1) 

- จัดโครงการศึกษาดูงาน การปฏิบัติงาน
ภาคสนาม การฝึกประสบการณ์กับ
หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนในกลุ่มเป้าหมาย  
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เป็นไปใน
รูปแบบ CWIE เพ่ือสอดคล้องกับแนวทาง
ของมหาวิทยาลัย 

-  หนังสือบันทึกข้อ   
ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน/องค์กร/
ชุมชน 
ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ 

2. ปรับปรุงรายละเอียด
หลักสูตรให้เท่าทัน
สถานการณ์และตลาด
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
การพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนในระดับท้องถิ่นและ
ภาคตะวันออก (AUN. 2, 3) 

- เพ่ิมรายวิชาที่มีความทันสมัยสอดรับกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่  
- กำหนด YLO สำหรับทุกชั้นปี เพ่ือให้
นิสิตพัฒนาทักษะอย่างมีข้ันตอนและ
หลักการ 

- มคอ. 2 

2. การพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณสมบัติ คุณวุฒิที่สูงขึ้น 
ส่งเสริมให้เข้าร่วมสัมมนา 
อบรมวิชาการ เกี่ยวกับการ
การเรียนสอน และมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
(AUN. 6) 

- กำหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นครู 
เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล 
- กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม 
สัมมนา หรืออ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใน
งานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

- อาจารย์ใหม่ทุกคนผ่านการ
อบรมหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเป็นครู เทคนิคการสอน 
การวัดและประเมินผล 
- อาจารย์ประจำหลักสูตรผ่าน
การอบรม ร้อยละ 80 
- อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 
 

- รายงานผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำหลักสูตร  

3. การพัฒนานิสิตและ
สนับสนุนการเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(AUN. 8) 

- จัดโครงการ/กิจกรรมทางด้านวิชาการ
และด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  
 

- มีการเผยแพร่ผลงานจาก
กิจกรรมของสาขาวิชา ฯ และ
ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา
ต่าง ๆ  

4. การส่งเสริมและจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเป็น
เครื่องมือในการศึกษา
ค้นคว้า (AUN. 9) 

- หลักสูตรร่วมกับคณะในการพัฒนา
ปรับปรุงทรัพยากรหรือสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้   
- จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
 

- ผลประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยอย่างน้อย ร้อยละ 80 มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
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3.4 สรุปผลการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ตารางท่ี 3.4.1  ผลการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษา

ที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการดำเนินการ 

1. Expected Learning Outcomes 
-  

ดำเนินการทบทวน PLO  ให้มีความชัดเจน 
 

2. Programme Specification 
-  

รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานในการพัฒนาหลักสูตรให้
ครบทุกด้าน 
 
- 

3. Programme Structure and Content 
-  

รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานในการพัฒนาหลักสูตร การ
เชื่อมโยงรายวิชาตลอดการศึกษาในหลักสูตร 

4. Teaching and Learning Approach 
-  

รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ทบทวนผลสู่การพัฒนา
หลักสูตร 

5. Student Assessment 
-  

 
- 

6. Academic Staff Quality 
-  

สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเพ่ือ
พัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการ 

7. Support Staff Quality 
-  

 
- 

8. Student Quality and Support 
-  

รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ทบทวนผลการดำเนินงาน
สู่การพัฒนา 

9. Facilities and Infrastructure 
-  

 
- 

10. Quality Enhancement 
-  

 
- 

11. Output 
-  

- 
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4  ภาคผนวก 
 
4.1 รายการเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 

[1] มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567, กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา , 
2563. 

[2] หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, 2564. 
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4.2 ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 
ตารางท่ี 4.2  ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 
ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 
2 - ---ระดับปริญญาตรี 1 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
4 - ---ระดับปริญญาโท - 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 - ---ระดับปริญญาเอก - 
7 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 1 
8 - ---ระดับปริญญาตรี 1 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

10 - ---ระดับปริญญาโท - 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
12 - ---ระดับปริญญาเอก - 
13 จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 40 
14 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 40 
15 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
16 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 
17 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
18 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
19 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 7 
20 - -จำนวนอาจารย์ประจำทั ้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า  
- 

21 - -จำนวนอาจารย์ประจำทั ้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

- 

22 - -จำนวนอาจารย์ประจำทั ้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

- 

23 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดท่ีดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 
24 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
25 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
26 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 
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ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
27 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดท่ีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  4 
28 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
29 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
30 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 4 
31 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดท่ีดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ - 
32 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
33 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
34 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 
35 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดท่ีดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ - 
36 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
37 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
38 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 
39 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5 
40 - - --ระดับปริญญาตรี - 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
42 - - --ระดับปริญญาโท - 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
44 - - --ระดับปริญญาเอก 5 
45 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ - 
46 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ - 
47 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 
48 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ - 
49 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ - 
50 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 6 
51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
3 

52 - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที ่ไม่อยู ่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

- 
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ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ท ี ่ต ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิ ชาการระดับ
นานาชาติ  หร ือในวารสารทางว ิ ชาการระด ับชาต ิท ี ่ ไ ม ่ อย ู ่ ในฐานข ้ อม ูล  ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
54 - - --บทความว ิจ ัยหร ือบทความว ิชาการที ่ต ีพ ิมพ ์ในวารสารว ิชาการท ี ่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
3 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข ้อม ูล  ตามประกาศ  ก.พ.อ.   หร ือระเบ ียบคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษาว่ า
ด ้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางว ิชาการสำหร ับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

3 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 
- 

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ - 
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 
61 - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
- 

62 - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

- 

63 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

64 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
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ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
65 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
66 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
67 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
68 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
69 - - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที ่ ได ้ร ับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 
- 

70 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 15 
71 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน  1 ปี หลังสำเร็จ

การศึกษา 
12 

72 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

11 

73 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 1 
74 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา - 
75 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว - 
76 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 
77 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 
78 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 
79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
- 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.00 

81 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

- 

82 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 
83 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที ่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
- 

84 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

- 
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2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัต ิและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั ่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
86 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
87 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที ่ออกประกาศ (ซึ ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- 

88 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด ้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
90 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส์ online 
- 

91 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
92 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
93 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
94 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
95 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
96 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 
97 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร ่
- 

98 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที ่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

- 
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99 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
101 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
102 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที ่ออกประกาศ (ซึ ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- 

103 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด ้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
105 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส์ online 
- 

106 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
107 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
108 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
109 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
110 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
111 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 
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4.3 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย ์ ผลงานวิชาการ 
ผศ.ดร. ยศพล ผลาผล 
พ.ศ. 2564 

ภวัต คล้ายคลึง และยศพล ผลาผล (2564). ผลของการตัดแต่งกิ่งต่อการ
เจริญเติบโตของต้น ผลผลิตและคุณภาพของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง. 
แก่นเกษตร 48 (พิเศษ 1), 1094-1099. 

อารยา สุนทรวิภาต, ภัญนภัส พฤกษากิจ, ธัชนันท์ สังวาลย์ และยศพล 
ผลาผล (2664). ความได้เปรียบทางการแข่งขันของไทยเมื่อเปรียบเทียบ
กับมาเลเซียและการจัดการโซ่อุปทานการส่งออกทุเรียนแช่แข็งและ
ท ุ เร ียนแห ้งแบบแช ่ เย ือกแข ็งไปย ังสาธารณร ัฐประชาชนจ ีน . 
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, 7(1) 19-28.  

Ketsa, S., Wisutiamonkul, A., Palapol, Y. & Paull, R.E. (2020). The Durian. 
InI. Warrington (Ed.). Horticultural Reviews.,47, 125-221. 

ผศ.ดร .  ส ุม ิ ตร  คุณ
เจตน์ 
พ.ศ. 2563 
 

สุมิตร คุณเจตน์, ไพฑูรย์ ศรีนิล และสมบัติ ฝอยทอง. การควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนด้วยระบบอัตโนมัติ . ใน การประชุม
ว ิชาการระดับชาติ ด ้านว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี เคร ือข ่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 เมื่อวั นที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 
(หน้า 637-646). นครศรีธรรมราช: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

สุมิตร คุณเจตน์, ไพฑูรย์ ศรีนิล และสมบัติ ฝอยทอง. การศึกษาปริมาณการ
ใช์น้ำของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง. ใน การประชุมวิชาการเกษตรพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
(หน้า 131-137). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

พ.ศ. 2564 
 

สุมิตร คุณเจตน์, ไพฑูรย์ ศรีนิล และสมบัติ ฝอยทอง. การศึกษาวิธีการให้น้ำ
ต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ใน โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 – 28 มกราคม 
2564 (หน้า 344-351). พะเยา:มหาวิทยาลัยพะเยา  

ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน 
พ.ศ. 2563 
 

ทัตพล พุ่มดารา, ปัทมา ศรีน้ำเงิน และวศิน ยุวนะเตมีย์ . การศึกษาปริมาณ
อินทรีย์คาร์บอนที่สะสมในดินชายฝั่งทะเลบริเวณที่มีการเจริญเติบโต
ของหญ้าทะเล ใน นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2563, (หน้า 237-247).  

ผศ.ดร. ส ุพรรณิการ์  
สมใจเพ็ง 

สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง และรังสิยา แก้ววิเชียร (2563). การยับยั้งอัตราการ
เจริญของเชื้อรา Penicillium sp. และ Fusarium sp. ที่คัดแยกได้จาก
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พ.ศ. 2563 
 

พริกไทย (Piper nigrum L.) โดยการใช้สารประกอบ กลุ่ม GRAS. แก่น
เกษตร, 47(พิเศษ1), 1189-1196. 

พ.ศ. 2564 
 

สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง และณัฐนันท์ เนียมโสต (2564). การใช้วิธีพื ้นผิว
ตอบสนองในการศึกษาผลการใช้เกลือคาร์บอเนตร่วมกับ water 
activity ต่อการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavus. แก่นเกษตร 48(
พิเศษ 1), 850-855. 

ดร. ภาวิณี สุทธิวิริยะ 
พ.ศ. 2564 
 

กฤตกร มูลกะศก และภาวิณี สุทธิวิริยะ (2564). การศึกษาประสิทธิภาพของ
สารเคมีเพ่ือควบคุมเพลี้ยไฟในมะละกอพันธ์ฮอลแลนด์. แก่นเกษตร 48 
(พิเศษ 1), 784-788. 

ดร. วิจิตรา โหราเรือง 
พ.ศ. 2563 
 

Horaruang W, Hills A, Blatt MR. (2020)  Communication between 
the Plasma Membrane and Tonoplast Is an Emergent Property of 
Ion Transport. Plant Physiology 182(4), 1833-1835. 
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4.4 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย ์ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 

การอบรม/ การสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/ดูงาน 

การใช้ประโยชน์ 

ผศ.ดร. ยศพล 
ผลาผล 
 

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 
17 -18 พฤษภาคม 2564 คณะ
วิทยาศาสตร ์และศิลปศาสตร ์ ม. 
บูรพา  

เพิ ่มพูนความรู ้ทางด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

การประชุมวิชาการการเกษตร ครั้งที่ 
2 2  ว ั นท ี ่  2 5  มกร าคม  256 4 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
(online) 

ทราบถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและการเรียนการ
สอนต่อไปได ้

 ระบบประเมินผลการปฏิบ ัต ิ งาน 
วันที ่ 29 เมษายน 2564 ม.บูรพา 
(online) 

ทราบขั้นตอนการใช้งานระบบ KPI online 

ผศ.ดร. สุมิตร 
คุณเจตน์ 

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 
17 -18 พฤษภาคม 2564 คณะ
วิทยาศาสตร ์และศิลปศาสตร ์ ม. 
บูรพา 

เพิ ่มพูนความรู ้ทางด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ลยี  
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครั้งที่ 5 เมื่อวั นที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 
2563   คณะว ิทยาศาสตร ์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

ทราบถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและการเรียนการ
สอนต่อไปได ้

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาว ิจ ัย คร ั ้ งท ี ่  10 25 – 28 
มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา 

ทราบถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและการเรียนการ
สอนต่อไปได ้
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อบรมการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบเปิด (MOOC) มหาวิทยาลัย
บูรพา 

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

การอบรมหลักสูตรการจัดสวนใน
ภาชนะ โครงการล ูกพระดาบส 
สมุทรปราการ ว ันที ่  23 ม ีนาคม 
2564 

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ได้ 

ระบบประเมินผลการปฏิบ ัต ิ งาน 
วันที ่ 29 เมษายน 2564 ม.บูรพา 
(online) 

ทราบขั้นตอนการใช้งานระบบ KPI online 

การยกระดับการท่องเที ่ยวชุมชน 
พ ั ฒ น า ค น แ ล ะ บ ร ิ ก า ร สู่
มาตรฐานสากล วันที ่ 10 เมษายน 
2564 สป. อว. 

สามารถนำเทคนิคการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
ไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยชุมชน การบริการ
วิชาการและการเรียนการสอนได้ 

ผศ.ดร .  มณี
ร ั ต น ์  ค ู ห า
พิทักษ์ธรรม 

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 
17 -18 พฤษภาคม 2564 คณะ
วิทยาศาสตร ์และศิลปศาสตร ์ ม. 
บูรพา 

เพิ ่มพูนความรู ้ทางด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

การใช้งานระบบ e-Learning BUU 
LMS ระดับพ้ืนฐาน วันที่ 13 มกราคม 
2564 (online) 

เพิ ่มพูนความรู ้ทางด้านการเรียนการสอน 
online โดยใช้ระบบ LMS  

อบรมภาคปฏ ิบ ัต ิการเร ื ่องความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพ วันที่ 20 
พฤษภาคม 2564 ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

เพิ ่มพูนความรู ้ทางด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

ระบบประเมินผลการปฏิบ ัต ิ งาน 
ว ันที ่  29 เมษายน 2564 ม.บูรพา 
(online) 

ทราบขั้นตอนการใช้งานระบบ KPI online 

ดร. ปัทมา ศรี
น้ำเงิน 

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 

เพิ ่มพูนความรู ้ทางด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
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17-18 พฤษภาคม 2564 คณะ
วิทยาศาสตร ์และศิลปศาสตร ์ ม. 
บูรพา 
การอบรมภาวะผู้นำและการบริหาร
ทีม เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรฐานราก
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ว ันที ่ 1-18 กรกฎาคม 
2563 คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนว ัตกรรม สภา
ผู้แทนราษฎร  

สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารโครงการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก 

อบรมการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบเปิด (MOOC) มหาวิทยาลัย
บูรพา 

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

ระบบประเมินผลการปฏิบ ัต ิ งาน 
ว ันที ่  29 เมษายน 2564 ม.บูรพา 
(online) 

ทราบขั้นตอนการใช้งานระบบ KPI online 

อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการและ
เครื่องมือการวิเคราะห์ชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมในงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับ
ด ้ า น  supply chain/value chain 
วันที ่ 25-26 กันยายน 2563 คณะ
วิทยาศาสตร ์และศิลปศาสตร ์ ม. 
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่งอมือวิจัยใน
งานวิจัย และในการพัฒนาชุมชนต่อไปได้ 

กฎหมายและบทบาทของ อย. ใน
การรับรองผลิตภัณฑ์ที ่พัฒนาจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 2 
ตุลาคม 2563 คณะกรรมการอาหาร
และยา สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  

นำไปใช้ในงานทางด้านการขึ้นทะเบียน อย.  

การปฏิบัติโครงการจังหวัดโมเดล 
(Project implementation) ว ั นที่  
4-6 เมษายน 2564 คณะกรรมธิการ

สามารถนำความรู้ที ่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการโครงการและการสร้างการรับรู้
เชิงชุมชนได้ 
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม  
การอบรม Be Professional เดือน
กรกฎาคม 2564 โดยสถาบัน John 
Robert Powers  

สามารถนำความรู ้ที ่ได้เกี ่ยวกับการพัฒนา
บุคคลิกภาพและการเข้าสังคม ไปประยุกต์ใช้
การเรียนการสอน 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการ
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 28 
เ ม ษ า ย น  2 5 6 4 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สามารถนำไปใช ้ในการขอตำแหน ่งทาง
วิชาการได้ 

เทคน ิคการเข ียนบทความ ตำรา 
หนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ วันที่ 
13 พฤษภาคม 2564  

สามารถนำไปใช ้ในการขอตำแหน ่งทาง
วิชาการได้ 

ผ ศ . ด ร . 
ส ุพรรณ ิการ์  
สมใจเพ็ง 

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 
17 -18 พฤษภาคม 2564 คณะ
วิทยาศาสตร ์และศิลปศาสตร ์ ม. 
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

เพิ ่มพูนความรู ้ทางด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

การประชุมวิชาการการเกษตร ครั้งที่ 
2 2  ว ั นท ี ่  2 5  มกร าคม  256 4 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
(online) 

ทราบถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและการเรียนการ
สอนต่อไปได ้

การประช ุ มว ิ ช าการและ เสนอ
ผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ ่งร้อน 
ครั้งที่ 13 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 
มจธ. กรุงเทพมหานคร (online) 

ทราบถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและการเรียนการ
สอนต่อไปได ้

การอบรมการพัฒนาศักยภาพของ
เกษตร ผู้ผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชา
และกาแฟ ให้เป็นไปตามคุณภาพ
มาตรฐานที่ตลาดต้องการ สถาบันชา
และกาแฟ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริม
การจัดการประชุมและนิทรรศการ 

ทราบถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและการเรียนการ
สอนต่อไปได ้
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(สสปน.)  วันที ่ 17 มีนาคม 2564 
(online) 
อบรมการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบเปิด (MOOC) มหาวิทยาลัย
บูรพา 

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  

ระบบประเม ินผลการปฏ ิบ ัติ งาน 
ว ันที ่  29 เมษายน 2564 ม.บูรพา 
(online) 

ทราบขั้นตอนการใช้งานระบบ KPI online 

 เทคนิคการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม. 
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
และการนำเสนอผลงานทางวิชาการได้ 

ด ร .  ภ า ว ิ ณี  
สุทธิวิริยะ 

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 
17 -18 พฤษภาคม 2564 คณะ
วิทยาศาสตร ์และศิลปศาสตร ์ ม. 
บูรพา 

เพิ ่มพูนความรู ้ทางด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

การประชุมวิชาการการเกษตร ครั้งที่ 
2 2  ว ั นท ี ่  2 5  มกร าคม  256 4 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
(online) 

ทราบถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและการเรียนการ
สอนต่อไปได ้

ระบบประเมินผลการปฏิบ ัต ิ งาน 
ว ันที ่  29 เมษายน 2564 ม.บูรพา 
(online) 

ทราบขั้นตอนการใช้งานระบบ KPI online 

ดร .  ว ิ จ ิ ต ร า 
โหราเรือง 

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 
17 -18 พฤษภาคม 2564 คณะ
วิทยาศาสตร ์และศิลปศาสตร ์ ม. 
บูรพา 

เพิ ่มพูนความรู ้ทางด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

ระบบประเมินผลการปฏิบ ัต ิ งาน 
วันที ่ 29 เมษายน 2564 ม.บูรพา 
(online) 

ทราบขั้นตอนการใช้งานระบบ KPI online 
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งานเสวนาออนไลน ์ ร ับฟ ังความ
คิดเห็น แผนงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านดิจิตัลและปัญญาประดิษฐ์เพ่ือ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 5 พฤษภาคม 256 
 อว. 

ทราบถึงแนวทางสนับสนุนการทำการเกษตร
ในอนาคต 

NAC2021 ง านประช ุ ม ว ิ ช า ก า ร
ประจำปี สวทช ครั้งที่ 16 วันที่ 25-
30 มีนาคม 2564 

สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนและการ
ทำงิจัยต่อไปได ้

ประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน วันที่ 
7  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (online) 

สามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป 

เ ท ค น ิ ค ก า ร เ ข ี ย น เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน เอกสารคำสอน
และตำรา เพ ื ่ อขอตำแหน ่ งทาง
วิชาการ วันที ่ 16 เมษายน 2564 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (online) 

สามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป 

เทคนิคการสร้างงานวิจัยทางด้าน
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา วันที่ 26 
เ ม ษ า ย น  2 5 6 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (online) 

สามารถนำไปใช ้ เพ ื ่อ เข ียนบทความทาง
วิชาการต่อไป 

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
ต ีพ ิมพ ์ในวารสารระด ับชาต ิและ
นานาชาติ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (online) 

สามารถนำไปใช ้ เพ ื ่อเข ียนบทความทาง
วิชาการต่อไป 

การอบรม AUN-QA refresh clinic 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ม. บูรพา  

เข้าใจหลักการ AUN-QA เพิ่มความรู้ด้านการ
ทำประกันคุณภาพ  

อบรม  EdPEx refresh and clinic 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 ม. บูรพา 

ทราบเกี่ยวกับรูปแบบในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 
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4.5 ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ตารางท่ี 4.5  ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 

นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบ
โจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับ
การศึกษา 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล นิสิต/
ผู้สำเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

- นางสาวรังสิยา แก้ว
วิเชียร 

สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง และรังสิยา 
แก้ววิเชียร (2563).การยับยั้งอัตรา
การเจริญของเชื้อรา Penicillium 
sp. และ Fusarium sp. ที่คัดแยก
ได้จากพริกไทย (Piper nigrum L.) 
โดยการใช ้สารประกอบ กลุ่ ม 
GRAS. แก่นเกษตร, 47(พิเศษ1), 
1189-1196. 

27 มกราคม 
2563 

- - 
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4.6 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ มคอ. 7 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
ตารางท่ี 4.6-1  สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
  

ลำดับ 
ภาค/ 

ปี
การศึกษา 

รายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จำนวนนิสิต 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลงทะเบียน
เรียน 

สอบ
ผ่าน 

1 2563/1 25710259   เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน(Economics of 
Everyday Life) 

2 1 1 2 3 
       

9 9 

2 2563/1 26510959   มนุษยศาสตร์เชิง
บูรณาการ(Integrated 
Humanities) 

3 6 3 3 2 
  

1 
    

18 17 

3 2563/1 27310359   แคลคูลัส
(Calculus) 

1 1 
 

2 
 

3 
 

1 
   

5 13 7 

4 2563/1 27314659   ฟิสิกส์ทั่วไป
(General Physics) 

3 1 5 1 1 
  

1 
    

12 11 

5 2563/1 27322159   สถิติเบื้องต้น
(Elementary Statistics) 

1 1 
 

1 2 
      

1 6 5 

6 2563/1 27325159   เคมีอินทรีย์
(Organic Chemistry) 

 
1 1 

  
2 1 1 

    
6 5 

7 2563/1 27325259   ปฏิบัติการเคมี
อินทรีย์(Organic Chemistry 
Laboratory) 

 
2 1 1 1 1 

      
6 6 

8 2563/1 27325359   ชีวเคมีทั่วไป
(General Biochemistry) 

  

1 
 

2 
 

3 
     

6 6 

9 2563/1 27325459   ปฏิบัติการชีวเคมี
ทั่วไป(General Biochemistry 
Laboratory) 

 
2 3 

 
1 

       
6 6 
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10 2563/1 28011159   ชีววิทยาทั่วไป
(General Biology) 

  
1 1 2 2 5 1 

    
12 11 

11 2563/1 28011259   ปฏิบัติการ
ชีววิทยาทั่วไป(General 
Biology Laboratory) 

 
1 1 1 

 
3 5 1 

    
12 11 

12 2563/1 28011359   จุลชีววิทยา
(Microbiology) 

  
2 2 6 1 

      
11 11 

13 2563/1 28011459   ปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา(Microbiology 
Laboratory) 

   
9 

        
9 9 

14 2563/1 28011659   ปริทัศน์ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร
(Overview of Agricultural 
Technology) 

 
3 1 3 5 

       
12 12 

15 2563/1 28021159   หลักพันธุศาสตร์
(Principles of Genetics) 

2 
 

2 
 

2 
       

6 6 

16 2563/1 28032159   หลักการปรับปรุง
พันธุ์พืช(Principles of Plant 
Breeding) 

2 1 2 2 2 
       

9 9 

17 2563/1 28032259   โรคและแมลง
ศัตรูพืชเบื้องต้น(Introduction 
to Plant Pathology and 
Insect Pest) 

1 
 

1 2 
 

2 4 
     

10 10 

18 2563/1 28032359   เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว(Postharvest 
Technology) 

1 2 4 6 
        

13 13 

19 2563/1 28032459   เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร(Agricultural 
Biotechnology) 

2 
 

1 3 1 3 
      

10 10 

20 2563/1 28032559   ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการ

1 
 

1 3 3 2 
      

10 10 
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เกษตร(Agricultural 
Biotechnology Laboratory) 

21 2563/1 28033559   วิทยาการและ
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์(Seed 
Science and Technology) 

5 2 
          

7 7 

22 2563/1 28033859   ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมพืชและการ
สำรวจ(Plant Genetics 
Diversity and Survey) 

5 2 
          

7 7 

23 2563/1 28034659   เทคโนโลยีการ
ผลิตพืชในโรงเรือน(Plant 
Production Technology in 
Greenhouse) 

6 
           

6 6 

24 2563/1 28034759   เรื่องเฉพาะทาง
เทคโนโลยีการเกษตร
(Selected Topics in 
Agricultural Technology) 

5 2 
          

7 7 

25 2563/1 28036459   การจัดการโรค
พืช(Plant Disease 
Management) 

7 
           

7 7 

26 2563/1 28037159   การจัดการธุรกิจ
การเกษตร(Agribusiness 
Management) 

4 2 2 
         

8 8 

27 2563/1 28038759   การใช้ประโยชน์
วัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรม
เกษตรด้วยวิธีทางชีวภาพ
(Agro-industrial Waste Bio-
utilization) 

  
8 

         
8 8 

28 2563/1 28042159   การส่งเสริมทาง
การเกษตร(Agricultural 
Extension) 

 
5 8 2 

        
15 15 
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29 2563/1 28049259   สัมมนา
(Seminar) 

12 3 
          

15 15 

30 2563/1 30311159   มหัศจรรย์
โมเลกุล(Miracle of 
Molecules) 

1 2 4 
 

2 
       

9 9 

31 2563/1 88510059   การคิดและการ
แก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการ
สร้างนวัตกรรม(Logical 
Thinking and Problem 
Solving for Innovation) 

2 1 2 1 
 

2 1 
     

9 9 

32 2563/1 88510159   ก้าวทันสังคม
ดิจิทัลด้วยไอซีที(Moving 
Forward in a Digital 
Society with ICT) 

1 
 

7 10 8 
  

1 
    

27 26 

33 2563/1 99910159   ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร(English for 
Communication) 

  
1 

 
1 5 7 1 

    
15 14 

34 2563/1 99930759   การอ่าน
ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี(English 
Reading for Science and 
Technology) 

1 
 

3 1 
 

1 
      

6 6 

35 2563/2 25710259   เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน(Economics of 
Everyday Life) 

2 
 

1 
 

1 1 
      

5 5 

36 2563/2 27315159   เคมีพ้ืนฐาน
(Fundamental Chemistry) 

  
1 2 2 5 1 

     
11 11 

37 2563/2 27315259   ปฏิบัติการเคมี
พ้ืนฐาน(Fundamental 
Chemistry Laboratory) 

1 3 2 1 1 2 1 
     

11 11 
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38 2563/2 27325859   หลักเคมีวิเคราะห์
(Principles of Analytical 
Chemistry) 

  
1 2 1 2 

     
1 7 6 

39 2563/2 27325959   ปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
(Quantitative Analytical 
Chemistry Laboratory) 

1 
 

1 2 
       

1 5 4 

40 2563/2 28011359   จุลชีววิทยา
(Microbiology) 

   
1 2 

      
2 5 3 

41 2563/2 28011459   ปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา(Microbiology 
Laboratory) 

 
1 

 
2 

       
2 5 3 

42 2563/2 28012159   สรีรวิทยาของพืช
(Plant Physiology) 

 
1 4 1 5 

       
11 11 

43 2563/2 28022159   ปฐพีวิทยา
เบื้องต้น(Introduction of Soil 
Science) 

3 1 
          

4 4 

44 2563/2 28022359   เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช(Plant Production 
Technology) 

 
2 9 

         
11 11 

45 2563/2 28022459   หลักการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
(Principles of Plant Tissue 
Culture) 

2 1 
 

1 1 
       

5 5 

46 2563/2 28032359   เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว(Postharvest 
Technology) 

  

1 
         

1 1 

47 2563/2 28033159   เทคโนโลยีการ
ผลิตไม้ผล(Fruit Production 
Technology) 

 
1 3 

         
4 4 
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48 2563/2 28033259   พืชเศรษฐกิจ
(Economic Plants) 

4 1 
          

5 5 

49 2563/2 28033459   การจัดการดิน น้ำ 
และปุ๋ยเพ่ือการผลิตพืช(Soil, 
Water and Fertilizer 
Management for Plant 
Production) 

6 
           

6 6 

50 2563/2 28033559   วิทยาการและ
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์(Seed 
Science and Technology) 

3 2 
          

5 5 

51 2563/2 28034759   เรื่องเฉพาะทาง
เทคโนโลยีการเกษตร
(Selected Topics in 
Agricultural Technology) 

2 
   

2 
       

4 4 

52 2563/2 28036159   โรคพืชเศรษฐกิจ
(Economic Crop Diseases) 

4 
           

4 4 

53 2563/2 28036259   การวินิจฉัยโรค
พืช(Diagnosis in Plant 
Diseases) 

4 
           

4 4 

54 2563/2 28036459   การจัดการโรค
พืช(Plant Disease 
Management) 

 
1 

          
1 1 

55 2563/2 28036559   ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างพืชและจุลินทรีย์
(Plant-Microbe 
Interactions) 

2 
  

1 1 
       

4 4 

56 2563/2 28037859   กรรมวิธีการผลิต
อาหารด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม(Appropriate 
Technology for Food 
Processing) 

5 
           

5 5 
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57 2563/2 28038659   เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางพืช(Plant 
Biotechnology) 

2 2 
          

4 4 

58 2563/2 28038759   การใช้ประโยชน์
วัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรม
เกษตรด้วยวิธีทางชีวภาพ
(Agro-industrial Waste Bio-
utilization) 

  
5 

         
5 5 

59 2563/2 28049559   การเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาชีพ
(Preparation for Careers) 

9 
           

9 9 

60 2563/2 40240459   จิตอาสาเพ่ือการ
พัฒนาสังคม(Volunteer Spirit 
for Social Development) 

10 1 
          

11 11 

61 2563/2 42310359   การคิดเชิงระบบ
กับการวิเคราะห์ปัญหา
(Systems Thinking and 
Problem Analysis) 

5 2 2 
 

1 1 
      

11 11 

62 2563/2 85111059   การออกกำลัง
กายเพ่ือคุณภาพชีวิต(Exercise 
for Quality of Life) 

6 4 1 
         

11 11 

63 2563/2 88510059   การคิดและการ
แก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการ
สร้างนวัตกรรม(Logical 
Thinking and Problem 
Solving for Innovation) 

  
1 

         
1 1 

64 2563/2 88510159   ก้าวทันสังคม
ดิจิทัลด้วยไอซีที(Moving 
Forward in a Digital 
Society with ICT) 

      
1 

     
1 1 
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2.  การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ปกติ 
ตารางท่ี 4.6-2  การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ปกติ 

 
 
  

ลำดับ รหัส : ชื่อรายวิชา ความไม่ปกติท่ีพบ 

1 27310359 แคลคูลัส นิสิต drop จำนวน 5 ราย 

การดำเนินการตรวจสอบ 
    คะแนน การส่งงาน 
  เหตุผลที่ทำให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกำหนด หรือ เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
    พ้ืนฐานความรู้ 
  มาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้ว (หากจำเป็น) 
    ปรับแผนการเรียนและให้เก็บวิชาอีกครั้งในชั้นปี 4 

 
3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

  

ตารางท่ี 4.6-3-1  รายวิชาที่ไม่ได้เปิดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิด 
 
 
 
  

ลำดับ รหัส : ชื่อรายวิชา คำอธิบาย 
มาตรการทดแทนที่ได้

ดำเนินการ (ถ้ามี) 

---ไม่พบรายวิชาที่ไม่ได้เปิดตามแผนการศึกษา--- 

  

65 2563/2 99910259   ภาษาอังกฤษ
ระดับมหาวิทยาลัย(Collegiate 
English) 

1 
  

1 1 1 1 
     

5 5 

66 2563/2 99940959   ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร(Chinese for 
Communication) 

5 
 

2 3 1 
       

11 11 
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ตารางท่ี 4.6-3-2  วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 
 
 
  

ลำดับ รหัส : ชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน 

---ไม่พบวิธีแก้ไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน--- 

 
 


