การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช พ.ศ. 2550
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 10 กรกฎาคม 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25505103010801
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ. 2

ปัจจุบัน

ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง
รศ.ดร.ดนัย วรรณวนิช

ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง
รศ.ดร.ดนัย วรรณวนิช

ผศ.ดร.รัชตา ทนวิทูวัตร
ผศ.บุญเทือง โพธิ์เจริญ

ผศ.ดร.รัชตา ทนวิทูวัตร
ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร

ผศ.นลินรัตน์ แก้วศรีงาม

ดร.พัฒนพงษ์ ทัดทา

หมายเหตุ
(ว.ด.ป.ที่แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงพร้อม
เหตุผล)
เกษียณอายุราชการ แต่มีการจ้างต่อถึงปี
พ.ศ. 2556
ผศ.บุญเทือง โพธิ์เจริญ เกษียณอายุ
ราชการ ขอเปลี่ยนเป็นดร.อินทิรา ลิจันทร์
พร คําสั่งที่ 151/2555 วันที่ 28 กันยายน
2555
ผศ.นลินรัตน์ ปรับเปลี่ยนไปเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการผลิตพืช ขอเปลี่ยนเป็นดร.
พัฒนพงษ์ ทัดทา คําสั่งที่ 151/2555 วันที่
28 กันยายน 2555

คุณวุฒิและตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
นายวัลลภ
พรหมทอง*
รศ.ดร.ดนัย
วรรณวนิช*
นางสาวรัชตา
ทนวิทูวัตร*
นางสาวอินทิรา
ลิจันทร์พร*

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ-สาขา
วิชาการ
ผู้ช่วย
Ph.D. (Agricultural Extension
ศาสตราจารย์ Education)
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
วท.บ. (พืชไร่นา)
รอง
วท.ด.(ปฐพีวิทยา)
ศาสตราจารย์ วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู้ช่วย
วท.ด. (พืชไร่นา)
ศาสตราจารย์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) พืชไร่
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) พืชไร่
อาจารย์
ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Univ.of the Philippines Los Banos
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสยาม

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2538
2529
2524
2538
2519
2513
2537
2526
2524
2552
2542
2538
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ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ-สาขา
วิชาการ
นายพัฒนพงษ์
อาจารย์
Ph.D. (Agricultural Science)
*
ทัดทา
M.Sc. (Agricultural Science)
ว.ทบ. (เกษตรศาสตร์)
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Saga University
Saga University
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2551
2548
2542

อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ-นามสกุล
นายวัลลภ
พรหมทอง

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รศ.ดร.ดนัย วรรณวนิช

รอง
ศาสตราจารย์

นางสาวรัชตา
ทนวิทูวัตร

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวอินทิรา
ลิจันทร์พร

อาจารย์

นายพัฒนพงษ์ ทัดทา

อาจารย์

นางสาวอัญชลี
สวาสดิ์ธรรม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวปิยะวดี
เจริญวัฒนะ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายวิทยา ทวีนุช

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ-สาขา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

Ph.D. (Agricultural Extension
Education)
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
วท.บ. (พืชไร่นา)
วท.ด.(ปฐพีวิทยา)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ด. (พืชไร่นา)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) พืชไร่
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) พืชไร่
ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว)
วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว)
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
Ph.D. (Agricultural Science)
M.Sc. (Agricultural
Science)
ว.ทบ. (เกษตรศาสตร์)
Dr.agr. Entomology
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
กีฏวิทยา
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) พืชสวน
Ph.D. (Science) -Molecular
Biology and Genetic
Engineering
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) โรคพืช
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) พืชไร่นา
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) โรคพืช
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) โรคพืช

Univ.of the Philippines
Los Banos
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสยาม
Saga University

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2538
2529
2524
2538
2519
2513
2537
2526
2524
2552
2542
2538
2551

Saga University
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Kassel University,
Germany
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of East Anglia,
UK

2548
2542
2539
2528
2525

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2533
2523
2536
2523

2547

อาจารย์พิเศษ
สถานที่จัดการเรียนการสอน

อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
1

2

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร มีทั้งหมด 4 คน
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

2

2

-

-

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล เนื่องจาก รศ.ดร.ดนัย วรรณวนิช มีสัญญาจ้างต่อถึง พ.ศ.
2556 ขณะนั้นกําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเตรียมการยุบรวมหลักสูตรการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน
กับหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อแก้ไขปัญหาอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์)
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
ตําแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

3

ผศ.

รศ.

ศ.

4

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล…………………………………………………………)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
สําหรับหลักสูตรปริญญาโท อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับสาขาที่เปิดสอน อย่าง
น้อย 3คน คือ
1. ผศ.ดร วัลลภ พรหมทอง
คุณวุฒิ Ph.D. (Agricultural Extension Education)
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผศ.ดร.รัชตา ทนวิทูวัตร คุณวุฒิ
วท.ด. (พืชไร่นา)
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร
คุณวุฒิ ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) ตําแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล…………………………………………………………)
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
4

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ผลการดาเนินงาน
สําหรับหลักสูตรปริญญาโท
1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ไม่
ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับสาขาที่เปิดสอน และ
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ชื่อ-นามสกุล

นายวัลลภ พรหมทอง

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.(Extension
Education)
นางสาวรัชตา ทนวิทูวตั ร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.(พืชไร่)
นางสาวอินทิรา
อาจารย์
ปร.ด. (เทคโนโลยีหลัง
ลิจันทร์พร
การเก็บเกี่ยว)
นายพัฒนพงษ์
อาจารย์
Ph.D. (Agricultural
ทัดทา
Science)
นางสาวอัญชลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.agr. Entomology
สวาสดิ์ธรรม
นางสาวปิยะวดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Science) เจริญวัฒนะ
Molecular Biology
and Genetic
Engineering
นายวิทยา ทวีนุช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
โรคพืช

ผลงานวิจัยภายในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (รายละเอียดงานวิจัย)
ชื่อ – นามสกุล
ชื่อผลงาน
นายวัลลภ พรหมทอง

1.โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาธาตุ
อาหารพืชอินทรีย์สําหรับปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

จานวนผลงานวิจัย
ภายในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง

34

2

32
6

2
9

6

3

28

7

24

3

35

3

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์
ภาคเอกชน

2. Factors of Decision Making on New
The 2nd Rajamangala
Theory Farming Practices
University of Technology
by Farmers in North-eastern Region in International Conferences
Thailand
during 24-26 November
2010 at Chulabhon
Research Institute

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

ปีที่
ตีพิมพ์
2557

2553
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
ชื่อ – นามสกุล
นางสาวรัชตา
ทนวิทูวตั ร

นางสาวอินทิรา
ลิจันทร์พร

ชื่อผลงาน

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์

1.Effects of chemical fertilizer rates on
growth, yield and yield components of
red galangal (Alpinia galanga)

2nd Rajamangala
University of
Technology Thanyaburi
international
Conference

2. Some agronomic characteristics, yield
and yield components of Thai
commercial sweet corn hybrids and
Chinese hybrids.p.352-357

RMUTP Research
Journal Special Issue
The 4th Rajamangala
University of
Technology
International
Conference

2011

3. Yield and yield components of
commercial colored waxy corn hybrids 5
Cultivars. p.260-268.
1. Effect of temperature on activities of
enzymes in the abscission zone of
Longkong fruit after harvest

การประชุมวิชาการข้าวโพด
และข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่
36
Agricultural Sci.

2013

2. Effect of caragenan on quality of
Longkong jelly

Agricultural Sci.

2012

3. The effect of dipping with sodium
hypochlorite on Qualities of minimally
processed longkong

The 14th TSAE National
Conference and the 6th
TSAE International
Conference (TSAE 2013)
Postharvest Biol.
Technol

2013

4. The effects of nitric oxide and nitrous
oxide on enzymatic browning in
longkong (Aglaia dookkoo Griff.)

Agricultural Sci.

2013

5. Effect of storage temperature on
qualities of minimally processed
longkong

Agricultural Sci.

2013

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

ปีที่
ตีพิมพ์
2010

2011
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ชื่อ – นามสกุล

เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
ชื่อผลงาน
แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์
6. The Antioxidant Capacity and
Polyphenol Content of Prawn Crispy
Crackers with Gotu Kola (Centella
asiatica) Powder

นายพัฒนพงษ์
ทัดทา

Agricultural Sci.

2013

7. Production of tea beverage from
Agricultural Sci.
longkong peel mixed with luo hang guay

2013

8. The effects of mango peel powder
supplementation on antioxidant
capacity of cookies

Agricultural Sci.

2013

9. Effect of calcium ascorbate
treatments on juice leakage of fresh cut
watermelon (Citrullus lanatus)

The 5th International
conference on
environmental and
rural development
รายงานการวิจัย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2014

เอกสารสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ มอบวิจัย

2556

1.การสร้างตัวพายีนที่เอื้อต่อการแสดงออกของ
โปรตีนสําหรับใช้ในเซลล์ของสัตว์เศรษฐกิจ
2. ผลของการเสริมโปรไบโอติกต่อโลหิตวิทยา
และชีวเคมีโลหิตในไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหาง
ขาว

นางสาวอัญชลี
สวาสดิ์ธรรม

ปีที่
ตีพิมพ์

2557

3.ผลของโปรไบโอติกต่อสมรรถภาพการ
ว.วิทย์.กษ.
เจริญเติบโตและระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาส
เซิลในไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว
1.ประสิทธิภาพของชันโรง Trigina pegdeni ใน การประชุมวิชาการพืชสวน
การผสมเกสรดอกแตงกวาพันธุ์ลูกผสม.
แห่งชาติครั้งที่ 9

2556

2.ความหลากหลายของแมลงผสมเกสรเงาะพันธุ์ วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 42
สีทอง
ฉบับพิเศษ 3

2557

2553

3. Occurrence of Yeasts in Raw Honey

Eurbee 2010:4th
European Conference
of Apidology

2010

4. Antioxidant Activities of Three
Stingless
BeeHoneys

2nd Rajamangala
University of
Technology Thanyaburi
international
Conference

2010

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
ชื่อผลงาน
แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวปิยะวดี
เจริญวัฒนะ

นายวิทยา ทวีนุช

ปีที่
ตีพิมพ์

5.การผลิตน้ําส้มควันไม้และการใช้ประโยชน์ใน
การผลิตผักในจังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 3

2558

6. เอกสารชุดความรู้เรื่อง “มหัศจรรย์ชันโรง”

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

2557

7. หนังสือ “ภูมิปัญญาคนจันทร์ เรื่อง
ชันโรง”

ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม และ
พัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง)
รายงานการประชุมวิชาการ
อารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่
9

2557

2.ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และการ
ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากบัวหลวงและ
บัวสาย

รายงานการประชุมวิชาการ
อารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่
10

2555

3. Analysis of Genetic Relationships
Among Native Dendrobium Orchids with
RAPD Markers

The 2nd Rajamangala
2010
University of
Technology
International
Conference “Science
and Technology
Development in
Creative Economy
รายงานการประชุม
2552
วิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ
ครั้งที่ 9

1.ลักษณะเชื้อราสาเหตุโรคราน้ําค้าง
และการเกิดโรคในแตงกวา

1.การใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากข่าในการ
ป้องกันกําจัดโรคพืช

2552

2.การเพาะเห็ดแบบเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักพิมพ์สกายบรุ๊ค

2552

3.การจัดการศัตรูพืช

สํานักพิมพ์ ทริปเพิ้ลกรุ๊ป
จํากัด

2555

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล…………………………………………………………)

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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5

เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ผลการดาเนินงาน
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

นายวัลลภ พรหมทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวรัชตา ทนวิทูวตั ร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวอินทิรา
ลิจันทร์พร

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

จานวนผลงานวิจัยภายใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง

Ph.D.(Extension
Education)
วท.ด.(พืชไร่)

2

ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว)

9

2

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

6

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล…………………………………………………………)
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
ผลการดาเนินงาน
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

จานวนผลงานวิจัยภายใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง
5

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

7

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล…………………………………………………………)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ผลการดาเนินงาน
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

นายวัลลภ พรหมทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวรัชตา ทนวิทูวตั ร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวอินทิรา
ลิจันทร์พร

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

จานวนผลงานวิจัยภายใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง

Ph.D.(Extension
Education)
วท.ด.(พืชไร่)

2

ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว)

9

2

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล…………………………………………………………)

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ชื่อ-นามสกุล

ชื่อผลงาน

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์/ปีที่ตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก

ผลของน้ําหมักชีวภาพร่วมกับ
สมุนไพรต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของผักสลัดในการปลูก
พืชแบบไฮโดรโปนิกส์
ความหลากหลายของแมลงผสม
เกสรเงาะพันธุ์สีทอง

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์
ครั้งที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2556

0.2

การประชุมวิชาการพืชสวน
แห่งชาติ ครั้งที่ 13 “นวัตกรรมพืช
สวน เพื่อชีวิตที่ยืนยาวและเป็น
สุข” วันที่ 29-31 กรกฎาคม
2557 ณ โรงเซ็นทาราแอนด์คอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์

0.2

ผู้สาเร็จการศึกษา

นางสาวปิยะภรณ์
จิตรเอก
นายสมศักดิ์ บุญไทย


เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

9

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล…………………………………………………………)
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดาเนินงาน
จํานวนนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์จะต้องได้รับคําปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 2 คน
ชื่อ-นักศึกษา(อาจารย์ประจา
ของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชา
หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

จานวนนักศึกษาที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (คน)

นางสาวอัญชลี
สวาสดิ์ธรรม
นางสาวอินทิรา
ลิจันทร์พร

ผู้ช่วย
Dr.agr.
ศาสตราจารย์ Entomology
อาจารย์
ปร.ด. (เทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว)

2

2

1

1

นางสาวปิยะวดี
เจริญวัฒนะ

ผู้ช่วย
Ph.D. (Science)
ศาสตราจารย์ -Molecular
Biology and
Genetic
Engineering

2

2

วิทยานิพนธ์

รวม
ทั้งหมด

ค้นคว้าอิสระ

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล…………………………………………………………)
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อและ
ง
สม่าเสมอ
ผลการดาเนินงาน
ผลงานวิจยั ภายในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (รายละเอียดงานวิจัย)
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
ชื่อ – นามสกุล
นางสาวอัญชลี
สวาสดิ์ธรรม

นางสาวอินทิรา
ลิจันทร์พร

ชื่อผลงาน

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์

ปีที่
ตีพิมพ์

1.ประสิทธิภาพของชันโรง Trigina pegdeni ใน การประชุมวิชาการพืชสวน
การผสมเกสรดอกแตงกวาพันธุ์ลูกผสม.
แห่งชาติครั้งที่ 9

2553

2. ความหลากหลายของแมลงผสมเกสรเงาะ
พันธุ์สีทอง

วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 42
ฉบับพิเศษ 3

2557

3. Occurrence of Yeasts in Raw Honey

Eurbee 2010:4th
European Conference
of Apidology

2010

4. Antioxidant Activities of Three
Stingless Bee Honeys

2nd Rajamangala
University of
Technology Thanyaburi
international
Conference

2010

5.การผลิตน้ําส้มควันไม้และการใช้ประโยชน์ใน
การผลิตผักในจังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 3

2558

6. เอกสารชุดความรู้เรื่อง “มหัศจรรย์ชันโรง”

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

2557

7. หนังสือ “ภูมิปัญญาคนจันทร์ เรื่องชันโรง”

ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม และ
พัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง)
Agricultural Sci.

2557

2. Effect of caragenan on quality of
Longkong jelly

Agricultural Sci.

2012

3. The effect of dipping with sodium
hypochlorite on Qualities of minimally
processed longkong

The 14th TSAE National
Conference and the 6th
TSAE International
Conference (TSAE 2013)
Postharvest Biol.
Technol

2013

1. Effect of temperature on activities of
enzymes in the abscission zone of
Longkong fruit after harvest

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

2011
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน

นางสาวปิยะวดี
เจริญวัฒนะ

4. The effects of nitric oxide and nitrous
oxide on enzymatic browning in
longkong (Aglaia dookkoo Griff.)

Agricultural Sci.

2013

5. Effect of storage temperature on
qualities of minimally processed
longkong

Agricultural Sci.

2013

6. The Antioxidant Capacity and
Polyphenol Content of Prawn Crispy
Crackers with Gotu Kola (Centella
asiatica) Powder

Agricultural Sci.

2013

7. Production of tea beverage from
Agricultural Sci.
longkong peel mixed with luo hang guay

2013

8. The effects of mango peel powder
supplementation on antioxidant
capacity of cookies

Agricultural Sci.

2013

9. Effect of calcium ascorbate
treatments on juice leakage of fresh cut
watermelon (Citrullus lanatus)

The 5th International
conference on
environmental and
rural development
รายงานการประชุมวิชาการ
อารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่
9

2014

2.ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และการ
ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากบัวหลวงและ
บัวสาย

รายงานการประชุมวิชาการ
อารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่
10

2555

3. Analysis of Genetic Relationships
Among Native Dendrobium Orchids with
RAPD Markers

The 2nd Rajamangala
University of
Technology
International
Conference “Science
and Technology
Development in
Creative Economy

2010

1.ลักษณะเชื้อราสาเหตุโรคราน้ําค้าง
และการเกิดโรคในแตงกวา

2552

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล…………………………………………………………)
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
รอบระยะเวลา
หลักสูตร
หลักสูตรปัจจุบัน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)

ปีการศึกษาที่
พัฒนา
2550

ปีการศึกษาที่ใช้จัด
การพิจารณา
การศึกษา
2550-2557
- สภามหาวิทยาลัย ฯ ให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุม ครั้งที่ 10/2549 วันที่
30 ตุลาคม 2550
- สํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา(สกอ.) ได้รับ ทราบ
การให้ความเห็นชอบ หลักสูตร
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550
ปัจจุบันเป็นการใช้หลักสูตร
ปีที่ 7 ของรอบระยะเวลา และ
อยู่ในของการพัฒนาหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558
- สภาวิชาการเห็นชอบใน
การนําเสนอหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2558
- สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุม ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 24
มิถุนายน 2558

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (การปรับปรุงหลักสูตรเกินรอบระยะเวลาที่กาหนด)
12 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
เป็นหลักสูตรที่ยังไม่เข้าสู่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( TQF) ดังนั้นการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรจึงเป็นไปตามการประกันหลักสูตรข้อ 18 ของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2548 ดังนี้
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผลการดาเนินงานและเอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน

เนื่องจากไม่มีการรับนักศึกษาใหม่
นักศึกษาที่มีเป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการทํา
วิทยานิพนธ์ และดําเนินการขอจบ จึงไม่มีการ
ดําเนินงานในข้อนี้
18.1.2 ระเบียบการศึกษา การวัดผล และ
เนื่องจากไม่มีการรับนักศึกษาใหม่
การประเมินผลการศึกษา
นักศึกษาที่มีเป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการทํา
วิทยานิพนธ์ และดําเนินการขอจบ จึงไม่มีการ
ดําเนินงานในข้อนี้
18.1.3 การสอบวิทยานิพนธ์ มีการปฏิบัติ
มีนักศึกษาดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ 2
ดังนี้
คนคือ นายสมศักดิ์ บุญไทย และนางสาวปิ
นักศึกษาจะต้องเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ ยะภรณ์ จิตรเอก โดยนักศึกษาทั้งสองสอบ
โดยให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสอบ และ ได้เกรด P และดําเนินการส่งรายงาน
นักศึกษาจะต้องสอบได้เกรด P (ผ่าน) รวมทั้ง วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บัณฑิตวิทยาลัย
แก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการ เรียบร้อยแล้ว
จากนั้นจึงส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
18.1.4 การประเมินการเรียนการสอนโดย เนื่องจากไม่มีการจัดการเรียนการสอน จึง
ประเมินทุกภาค
ไม่ได้ดําเนินการ

เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
กับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์

18.1 การบริหารหลักสูตร
18.1.1 ระบบการจัดการเรียนการสอนใน
วิชาบังคับ และวิชาเลือกที่เปิดสอนในหลักสูตร

18.1.5 การติดตาม และประเมินหลักสูตร
1) มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร
ทุก ๆ 5 ปี

18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

18.3 การสนับสนุน และการให้คําแนะนํา
นักศึกษา
18.3.1 มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
คอยให้คําแนะนํานักศึกษาชั้นปีที่ 1 สําหรับการ
วางแผนการเรียนและการลงทะเบียนในภาค
การศึกษาที่ 1
18.3.2 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อให้คําแนะนําการทํางานวิจัย/
วิทยานิพนธ์
18.3.3 มีการจัดคณะกรรมการแนะแนวใน
การหางานทําและประกอบอาชีพ

หลักสูตรได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ
ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต ตัวบัณฑิต และนักศึกษา
ปัจจุบัน ร่วมประเมินหลักสูตรในหัวข้อที่
กําหนด และได้ดําเนินการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรเป็นหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของ
หลักสูตรได้รับความเสียหายเป็นส่วนใหญ่
เนื่องจากน้ําท่วมในปี พ.ศ. 2554 จึงได้มีการ
ซื้อทดแทนมาอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งปี
การศึกษา 2557
เนื่องจากไม่มีนักศึกษาเข้าเรียนใหม่ จึงไม่
มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา สําหรับปี 1 แต่มี
การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ดําเนินการให้คําแนะนําในการ
ประกอบอาชีพที่ดี เนื่องจากนักศึกษาเป็น
นักศึกษาที่มีงานทําอยู่แล้ว

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผลการดาเนินงานและเอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน

18.4 การศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน
ในปีการศึกษา 2557 ได้ดําเนินการศึกษา
สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และศึกษาความ
ต้องการของตลาดแรงงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหลายกลุ่มงาน

เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
กับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์


ดังนั้น ผลการดําเนินงานในข้อ 12 หลักสูตรมีการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรตามการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรข้อ 18 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพ.ศ. 2548 ทุกข้อที่มีการดําเนินการ

หมวดที่ 2 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร)
ผลการดาเนินงาน
1. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
 หลักสูตรมีระบบ และกลไกการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรดังนี้
คณะ/สาขาวิชา
เสนอชื่ออาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้กับคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ พิจารณา

คณะฯ เสนอชื่ออาจารย์
ประจําหลักสูตรแก่สาขา

สาขานํารายชื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิชาการและวิจัย
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
ตามลําดับ

สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (สวท.) นําเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 การดําเนินงาน
คณะ และสาขาวิชาได้เสนอชื่อ ดร.อินทิรา ลิจันทรพร ซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่
เปิดสอนทดแทน ผศ.บุญเทือง โพธิ์เจริญ ซึ่งเกษียณอายุราชการ และเสนอชื่อ ดร.พัฒนพงษ์ ทัดทา ที่มีวุฒิที่
สัมพันธ์กับสาขาทดแทน ผศ.นลินรัตน์ แก้วศรีงาม ซึ่งต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชา
การผลิตพืช
 การประเมินกระบวนการ
จากผลการดําเนินงาน สาขาวิชาได้ประชุมพิจารณา พบข้อบกพร่องเรื่องคุณสมบัติ และ
จํานวนของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ รศ. ดร.ดนัย วรรณวนิช เกษียณอายุราชการ และ ดร.อินทิรา ลิจันทรพร
และดร.พัฒนพงษ์ ทัดทา มีความจําเป็นต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอื่น
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
 การปรับปรุงกระบวนการ
สาขาวิชาได้ประชุมอาจารย์ทั้งหมดในสาขาพิจารณาความพร้อมของอาจารย์ทั้งหมดในสาขา
พิจารณาจัดสรรอาจารย์ประจําหลักสูตรที่สาขาดําเนินการอยู่ทั้งหมด และพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ตามเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกครั้ง โดยพิจารณาพบว่า สาขามีหลักสูตรที่รับผิดชอบทั้งหมด 3
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
การผลิตพืช และหลักสูตรวิทยาศาสารทมหาบัณฑิต สาขาการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน ทําให้มีจํานวนอาจารย์ไม่
เพียงพอตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคือ
1) ไม่มีชื่อเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอื่น
2) สามารถอยู่ประจําหลักสูตรได้ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
3) มีคุณวุฒิ หรือตําแหน่งทางวิชาการตามที่กําหนดในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติดังนี้
1. ยุบรวมหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาการบริหาร
ศัตรูพืชอย่างยั่งยืน เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช เพียงหลักสูตรเดียว
2. มอบหมายกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ซึ่งกรรมการได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ดังนี้
1. ผศ. ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม ประธานหลักสูตร
2. ผศ. ดร.รัชตา ทนวิทูวัตร
3. ผศ. ดร.ปิยะวดี เจริญวัฒนะ
4. ผศ. ดร.วัลลภ พรหมทอง
5. ผศ. วิทยา ทวีนุช
จากนั้นสาขาวิชาดําเนินการเสนอชื่อแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรตามขั้นตอนต่อไป
1.1 ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้ง
สาขาเสนอชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรตามระบบที่ระบุในข้อ 1)
1.2 การกําหนดหน้าที่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดหน้าที่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่
สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ระบบการบริหารอาจารย์
 ระบบ และกลไก
อาจารย์ประจําหลักสูตร
ประชุมวางแผนกรอบ
อัตรากําลังทั้งเชิงคุณภาพ
และปริมาณ

เสนอกรรมการบริหารคณะฯ
พิจารณา

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

เสนอกองบริหารงานบุคคล
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ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
 การดําเนินงานระบบการบริหารอาจารย์
อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมร่วมกันกับการประชุมของอาจารย์ในสาขาทั้งหมดเพื่อวางแผน
อัตรากําลังทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ อาจารย์ประจําหลักสูตรดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา ส่งให้กับคณะกรรมการ
บริหารคณะเพื่อพิจารณา และเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลต่อไป
2.2 การสรรหาและการคัดเลือก
อาจารย์ประจําหลักสูตรผ่านกระบวนการคัดเลือก จัดกรรมการพัฒนาหลักสูตร และเลือกอาจารย์ในสาขาที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 การปฐมนิเทศ และระบบอาจารย์พี่เลี้ยงสําหรับอาจารย์ใหม่
อาจารย์ประจําหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอื่น ๆ มาก่อน
แล้วมารวมกันเพื่อรับผิดชอบหลักสูตรนี้ การทําความเข้าใจจึงเป็นการประชุมร่วมกันศึกษาสมบัติ หน้าที่อาจารย์
ประจําหลักสูตร และกําหนดหน้าที่อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกัน
2.4 การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตรดําเนินการส่งรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อเข้าอบรมการพัฒนาตนเองเพื่อกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการทั้งระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.อินทิรา ลิจันทรพร และดร.พัฒนพงษ์ ทัดทา) และระดับรอง
ศาสตราจารย์ (ผศ. ดร.รัชตา ทนวิทูวัตร ผศ. ดร.ปิยะวดี เจริญวัฒนะ และผศ. ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม) เพื่อให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาอาจารย์
2.5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หลักสูตรใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะฯ โดยหัวหน้าสาขาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขั้นต้น
2.6 การสร้างแรงจูงใจ และสวัสดิการ
หลักสูตรใช้กระบวนการสร้างแรงจูงใจ และสวัสดิการของคณะฯ
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
 ระบบ และกลไก
หลักสูตรประชาสัมพันธ์ และ
คัดเลือกอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเข้าร่วมอบรม
สัมมนาวิชาการ/นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ

เสนอของบประมาณของคณะฯ
ในการอบรม สัมมนา เข้าร่วม/
ประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนา
ตนเอง และการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ

หลักสูตรกํากับ ติดตามการพัฒนา
ตนเอง และการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ใน
หลักสูตร

 ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557
อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนําเสนอผลงานทางวิชาการครบทุกท่าน

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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ลาดับ ชื่อ - สกุล
1 ดร.อินทิรา
ลิจันทร์พร

2

เรื่อง
1. ประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่ง
ร้อน ครั้งที่ 7(นําเสนอผลงาน
ภาคโปสเตอร์)

สถานที่จัด
องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก

หน่วยงานที่จัด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืช
เขตร้อนและกึ่งร้อน
(มจธ.) ,ม.บูรพา

วัน เดือน ปี
1-2 ส.ค. 56

2. ประชุมวิชาการวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11
นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
เรื่อง ผลของอุณหภูมิการเก็บ
รักษาต่อคุณภาพของลองกอง
พร้อมบริโภค

โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ศูนย์นวัตกรรม
ชะอํา บีช รีสอร์ท แอนด์ เทคโนโลยีหลังการเก็บ
สปา จ.เพชรบุรี
เกีย่ ว ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน

22-23 ส.ค.
56

3. ประชุมปรับปรุงหลักเกณฑ์
และกําหนดตัวชี้วัดในการจัด
แบ่งกลุ่ม

โรงแรมปริ้นซ์พลาเลช
มหานาค กทม.

กรมการพัฒนาชุมชน

21-เม.ย.-57

4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้วย บ.ซีดีไอพี จ.ปทุมธานี
การผังตัวในสถานประกอบการ
ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ดร.พัฒนพงษ์ 1. อบรมผู้ประกอบการมาตรฐาน โรงแรมลพบุรีอินน์
ทัดทา
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
จ.ลพบุรี

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

1-31 พ.ค.
57

2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้วย
การผังตัวในสถานประกอบการ
ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

3

3. โครงการ"การประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับจัดทํารายงาน
ประกันตนเองระดับรายบุคคล"
ผศ.ดร.รัชตา 1. โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ทนวิทูวัตร ปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน
ผลงานวิจัยในรูปแบบชุดความรู"้
2. นําเสนอผลงานทางวิชาการ
"ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4
(4thRMUTNC) เรื่อง
Agronomic Characterics,
Yield and Yeield
Components of Thai and
Chinese Commercial Field
Corn Hybrids

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 29-ม.ค.-57
ปทุมธานี

บ.ซีพีเอฟ จํากัด
จ.สระบุรี

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

16-30 เม.ย.
57

ห้องประชุมอินทนิล
ชั้น 3

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

27-ม.ค.-57

จันทรา รีสอร์ท
จ.นครนายก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2-3 ก.ค.56

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลทั้ง 8 แห่ง

15-16 ก.ค.
56

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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3. เข้าร่วมและเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
(International Conference
on Natural Products for
Ariculture)

4

4. โครงการ"การประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับจัดทํารายงาน
ประเมินตนเองระดับรายบุคคล"
ผศ.ดร.วัลลภ 1. โครงการ"การประกันคุณภาพ
พรมทอง การศึกษาสําหรับจัดทํารายงาน
ประเมินตนเองระดับรายบุคคล"
2. สัมมนาโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร"หลักปฏิบัติราชการที่ดี
สําหรับบุคลากรของรัฐ"

คณะเกษตร
ม.เกษตรศาสตร์

ภาควิชาโรคพืช คณะ
เกษตร ม.เกษตรศาสตร์

17-21 พ.ย.
56

ห้องประชุมอินทนิล
ชั้น 3

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

27-ม.ค.-57

ห้องประชุมอินทนิล
ชั้น 3

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

27-ม.ค.-57

หอประชุม มทรธัญบุรี

กองบริหารงานบุคคล
มทร.ธัญบุรี

16-ก.ค.-57

มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยรังสิต และ
มทร.สุวรรณภูมิ

29 มิ.ย.-1
ก.ค.58

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติกา ศูนย์ฝึกประสบการณ์
รสหกิจศึกษา หลักสูตร
วิชาชีพมหาวิทยาลัยราช
"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่น ภัฏวไลยอลงกรณ์
ที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริงจํานวน 4 คน ลาออกจํานวน 1 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 4 คน และดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 คน
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
สําหรับหลักสูตรปริญญาโท

80 %

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
เกณฑ์คะแนนการประเมิน =

x5
60

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

80
60

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ...........40.............
สําหรับหลักสูตรปริญญาโท
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

เกณฑ์คะแนนการประเมิน

=

x5
80

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

40
80

x 5

= ……2.5……

- จานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
นายวัลลภ
พรหมทอง
นางสาวอินทิรา
ลิจันทร์พร

ชื่อผลงาน
1.การวิจัยและพัฒนาธาตุอาหารพืชอินทรีย์
สําหรับปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558
1. The study of physiological and
งานประชุมวิชาการนานาชาติราชภัฏ
biochemical changes during fruit drop of เพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่
longkong postharvest
5 วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2558

ค่าน้าหนัก
0.2
0.4

2. ผลของการเสริมผงเปลือกกล้วยน้ําว้าต่อ
คุณภาพของคุกกี้

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558

0.2

3. การใช้สภาพบรรยากาศดัดแปลงเพื่อยืดอายุ
การวางจําหน่ายของลองกองตัดแต่งพร้อม
บริโภค

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรฉบับพิเศษ ปีที่
45 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม
2557 หน้า 597 – 600

0.2

4. ผลของแคลเซียมซิเตรทต่อคุณภาพของ
ลองกองพร้อมบริโภค

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรฉบับพิเศษ ปีที่
45 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม
2557 หน้า 601 – 604

0.2

5. Effect of Calcium Ascorbate
Treatments on Juice Leakage of Fresh
Cut Watermelon (Citrullus lanatus)

International Journal of
Environmental and Rural
Development (2014) 5 – 1

0.4

6. The physiological and biochemical
changes during fruit drop of longkong
postharvest

The 5th International Academic
Conference of Phetchaburi Rajabhat
University to Sustainable

0.4

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

Page 19

ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
นางสาว รัชตา
ทนวิทูวัตร

1. ผลของวันปลูกต่อผลผลิต องค์ประกอบ
ผลผลิต ปริมาณกรดในกลีบเลี้ยง และปริมาณ
น้ํามันในเมล็ดของกระเจี๊ยบแดงพันธุ์สุรินทร์

วารสารแก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 3 :
(2557)

0.2

2. Appropriate Chemical Fertilizer
Application Rates on Yield and Yield
Componants of Red Roselle, Cultivar:
Surin

International Journal of
Environmental and Rural
Development (2014) 5 – 1

0.4

ประเภทงาน

ระดับคุณภาพ

จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จํานวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด

0.20
5

0.40
4

1.00

1.60

0.60

0.80

1.00

ผลรวมถ่วงน้าหนัก

2.6

สําหรับหลักสูตรปริญญาโท
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร

เกณฑ์คะแนนการประเมิน =

x5
40

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

65
40

x 5

= ……8.125……

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ภาระงานของอาจารย์ และสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เนื่องจากหลักสูตรได้ปิดรับนักศึกษามา 3 ปีแล้ว
นักศึกษาที่ยังคงอยู่จึงเป็นนักศึกษาที่กําลังดําเนินงานวิทยานิพนธ์ และกําลังดําเนินการสอบ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแต่
ละท่านมีจํานวนนักศึกษาในที่ปรึกษาไม่เกินภาระงานที่กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อาจารย์
ท่านมีนักศึกษาในการดูแล 1 – 2 คน)
1. การคงอยู่ของอาจารย์
ปีการศึกษา
จานวนอาจารย์ตน้
จานวนอาจารย์สิ้นสุด อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ)
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2555
5
5
100
2556
5
4
80
2557
4
4
80
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
2. ความพึงพอใจของอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีต่อการบริหารหลักสูตร พบว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรมีความพึง
พอใจการบริหารหลักสูตรในด้านต่างๆ อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ดังแสดงในตาราง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.97
ประเด็นที่สอบถาม
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1.อัตราส่วนจํานวนอาจารย์หลักสูตรต่อนักศึกษาเหมาะสม
4.00
มาก
2.อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาที่สอนตามหลักสูตร
4.50
มาก
3.อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิเหมาะสมตามหลักสูตร
4.00
มาก
4.อาจารย์มีภาระงานเหมาะสมทุกพันธะกิจ
4.00
มาก
5.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบการพิจารณาอาจารย์ผู้สอน
4.00
มาก
รายวิชา
6.อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรมีระบบการติดตาม/ประเมินผลการสอบ
3.75
ปานกลาง
อาจารย์ผู้สอน
7.อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรมีระบบการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีศักยภาพ
4.00
มาก
สูงขึ้นในหลักสูตร
8.อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรอย่าง
3.50
ปานกลาง
น้อยทุกภาคการศึกษา
9.สื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
4.00
มาก
หลักสูตร
10.สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ในเรียนการสอนในหลักสูตรทันสมัย
4.00
มาก
11.มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลักสูตร
4.00
มาก
มีประสิทธิภาพ
12.มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิผล
4.00
มาก
13.ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
4.00
มาก
14.ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ มีความเหมาะสม
4.00
มาก
15.ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความทันสมัย
3.75
ปานกลาง

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 255
0
เลขที่
รหัสประจําตัว
ชื่อ – สกุล
สถานภาพ
1 115060311001-8
นางสาวสมัย สังข์ทองงาม
สําเร็จการศึกษา
2 115060311002-6
นางสาวศสา นุชไธสง
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
3 115060311003-4
นางวนิดา สังข์ชื่น
สําเร็จการศึกษา
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ปีการศึกษา
2551
เลขที่
รหัสประจําตัว
1 115160310802-8
2 115160310803-6
3 115160310804-4
4 115160310805-1

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุขุมภรณ์ พุ่มพวง
นางสาววิชบูลย์ ศิตะโกเศศ
นางสาวอิศรา โคตรจันดี
นางสาวพชระ บุตรโคตร

สถานภาพ
สําเร็จการศึกษา
สําเร็จการศึกษา
สําเร็จการศึกษา
สําเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา
2552
เลขที่
รหัสประจําตัว
1 115260311001-4
2 115260311002-2
3 115260311003-0

ชื่อ – สกุล
นางสาวปิยะภรณ์ จิตรเอก
นายสมศักดิ์ บุญไทย
นางสาวเยาวมาลย์ น้อยใหม่

สถานภาพ
สําเร็จการศึกษา
สําเร็จการศึกษา
สําเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา
2553
เลขที่
รหัสประจําตัว
ชื่อ – สกุล
1 115360311004-6
นายอลงกรณ์ ศรีพลแท่น
2 115360311003-8
นายสุทวัฒน์ มูลทะสิน
3 115360311002-0
นางสาวมยุรี ประดับทิพย์
115360311001-2
นางสาวสุพรรษา จิ๋วสกุล
ในปีการศึกษา 2554
– 2557 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการศึกษา

สถานภาพ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ถอนชื่อ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
1. การรับนักศึกษา
 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา
หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะ
เข้าเรียนให้หลักสูตร และเป้าจํานวนนักศึกษา
ที่จะรับในแต่ละปี
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ
เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา
เป็นกรณีเฉพาะราย
อาจารย์ประจําหลักสูตรทบทวน
กระบวนการรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัย/คณะ ส่งให้สวท.
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาใหม่
และกําหนดการต่าง ๆ

นักศึกษารายงานตัว

ดําเนินการจัดสอบและ
ประกาศผล

อาจารย์ประจําหลักสูตรนําผลการประเมิน
กระบวนการมาพร้อมปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

 การดําเนินงาน
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ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
การดําเนินการรับนักศึกษา ที่ผ่านมา หลักสูตรได้ส่งจํานวนเป้ารับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้เข้ารับ
การศึกษาให้แก่คณะ เพื่อจัดส่งให้สํานักส่งเสริมและงานทะเบียน ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรดําเนินการจัดสอบ มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งวุฒิ ความสามารถทางวิชาการและสอบ
สัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาทัศนคติ ความตั้งใจในการศึกษา และพิจารณาความสามารถที่จะสามารถสําเร็จการศึกษา
ในเวลาที่กําหนด หลักสูตรประกาศผลกรสอบ เมื่อนักศึกษารายงานตัว อาจารย์ประจําหลักสูตรก็จะพิจารณาการ
เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาแต่ละนักศึกษา เช่น การจัดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หรือเรียนวิชา
พื้นฐานทางเกษตรที่จําเป็นบางวิชาเพิ่มเติมเป็นเฉพาะราย
 การทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา
จากผลการดําเนินงาน ที่แสดงให้เห็นจํานวนนักศึกษาที่ไม่มี ในปี 2554 และ 2555 ผลการวิเคราะห์ของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร พบว่าการประชาสัมพันธ์ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไม่มีนักศึกษามาสมัคร ดังนั้น สําหรับ
หลักสูตรปรับปรุงที่จะเปิดการเรียนการสอนในเทอม 2 ของปีการศึกษา 2558 จึงวางแผนกระบวนการโดยจะใช้
การศึกษาความต้องการ โดยใช้แบบสอบถามไปตามสถานศึกษาที่มีแนวโน้นที่มีนักศึกษาสนใจมาเรียนต่อใน
หลักสูตร ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปพร้อม ๆ กัน
 การทบทวนกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เนื่องจากการปฐมนิเทศนักศึกษาในกระบวนการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่เป็นการดําเนินการของ
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปี 1 เท่านั้น และเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการเตรียมตัว สําหรับการเรียนและการทํา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตรปรับปรุง 2558 จึงวางแผนการปฐมนิเทศนักศึกษา โดยรวมและ
เตรียมความพร้อมทั้งด้านการเรียนด้านต่าง ๆ ทัศนคติและด้านสุขภาพทั้งกายและใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
3.2.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21
 ระบบและกลไก
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม (การคิดสร้างสรรค์
การแก้ไขปัญหา การสื่อสารการทํางานร่วมกับผู้อื่น) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อสารเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและ
การทํางาน หลักสูตรได้จัดฝึกนักศึกษา ในกระบวนการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ และการทําวิทยานิพนธ์ที่เป็นการ
ใช้กระบวนการวิจัย ทดลองเพื่อหาสิ่งใหม่ การค้นคว้าหาข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนํานักศึกษาไป
ศึกษาดูงานในวิชาต่างๆ
 การดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีการเรียน การสอน การดําเนินการจึงเป็นเพียงการสนับสนุนให้นักศึกษาไป
นําเสนอผลงานทางวิชาการจากงานวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาได้ฝึกทั้งทักษะด้านสารสนเทศการค้นคว้าหาข้อมูลการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการนําเสนอ การสื่อสารให้กับผู้เข้าฟังสัมมนาการแก้ไขปัญหา การตอบคําถาม แก่ผู้เข้าฟัง และ
ทักษะทางสังคมในการติดต่อประสานงาน
 การประเมินกระบวนการ
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิเคราะห์กระบวนการดังกล่าว เห็นว่านักศึกษายังได้รับการฝึกทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ยังไม่เพียงพอจึงวางแผนการเพิ่มการฝึกทักษะต่างๆ ให้นักศึกษาให้มากขึ้นทั้งก่อนและระหว่าง
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ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
การศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้คุณลักษณะในด้านการทํางาน การเรียนรู้ และด้านศีลธรรมให้มากขึ้น
3.2.2 การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบและกลไกการดําเนิน
อาจารย์ประจําหลักสูตร
พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาด้านทั่วไปและแนว
ทางการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาปี 1
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์กระตุ้นการ
ดําเนินงานและการ
นําเสนอผลงานวิชาการ

นักศึกษาดําเนินการขอเสนอ
แต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ผ่านอาจารย์
ประจําหลักสูตร

อาจารย์ประจําหลักสูตร
พิจารณาเสนอขอโดยพิจารณา
ตามเกณฑ์ของสกอ.

นักศึกษาดําเนินการทํา
วิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด

นักศึกษาเสนอขอสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ

 ผลการดําเนินงาน
นักศึกษาดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ และสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 จํานวน 2 คน ซึ่งเป็นการจบ
การศึกษาในปีสุดท้ายของการศึกษา (ปีที่ 5) และมีนักศึกษาที่ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว กําลัง
ดําเนินการ นําเสนอผลงานทางวิชาการอีก 1 คน และมีนักศึกษาอีก 2 คน กําลังสอบวิทยานิพนธ์
 การประเมินกระบวนการ
อาจารย์ประจําหลักสูตรปรับปรุง 2558 ได้พิจารณาวิเคราะห์เห็นถึงกระบวนการติดตามที่ยังไม่ต่อเนื่องจึง
วางแผนเพิ่มขั้นตอนการดูแลเพิ่มขึ้นอีก 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 7 และ 8 เพื่อเป็นการติดตามการเรียน และการ
ทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อลดการจบล่าช้าของนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
1. อัตราการคงอยู่
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
เริ่มใช้หลักสูตร)
2551
2552
2553

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

อัตรา
การคง
อยู่ (%)

4

4

4

4

0

0

0

100

3

3

3

2

0

0

100

4

4

4

4

3

100

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา
2550

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา
จากผลการแสดงจํานวนนักศึกษา พบว่า ไม่มีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และ
2555 ในปีการศึกษา 2556 และ2557 เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรองมาตรฐานหลักสูตร จึงได้ปิดรับ
นักศึกษา ปัจจัยที่พบด้านจํานวนของนักศึกษา พบว่ามีสาเหตุจากการที่นักศึกษามีงานทําอยู่จึงยากที่ลาเรียนใน
ภาคปกติ รวมไปถึงการจัดสรรเวลาในการทําวิทยานิพนธ์
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลจํานวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปีการศึกษา 2557 เป็นดังนี้
ปีการศึกษาที่รับเข้า จานวนที่รับเข้า
จานวนที่สาเร็จการศึกษา

จานวนที่คงอยู่

จานวนที่หายไป
1

2550

3

2

0

2551

4

4

0

2552
2553

3
4

2
0

0
3

2555

0
0
2. การสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา จานวนที่ จานวน/ร้อยละที่สาเร็จ จานวน/ร้อยละที่สาเร็จ
ที่รับเข้า
รับเข้า
การศึกษาตามเวลา
การศึกษาเกินเวลา
2550
3
0
2
66.66%
2551
4
0
4
100%
2552
3
0
3
100%
2553
4
0
0
2555
2556
2557

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1

0

จานวน/ร้อยละ
ที่คงอยู่
0
0

จานวนที่
หายไป
1
33.33%
0

0

0

3
75%
0
0
0

1
25%
0
0
0

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ในปี 2557 หลักสูตรได้สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา และบัณฑิตต่อหลักสูตร พบว่าผู้ประเมินมีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวมและไม่พบข้อร้องเรียน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.34 จากคะแนนเต็ม 5
แต่นกั ศึกษามีข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของหลักสูตร คือ อยากให้มีผู้ประกอบการเข้ามามีสว่ นร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนด้านกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการตลาดให้มากขึ้น ซึ่งใน
การปรับปรุงหลักสูตร ปี 2558 ได้จัดวิชาที่มีการเรียนการสอนดังกล่าวให้กับนักศึกษาทุกคนเป็นวิชาบังคับ

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรได้สํารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากผู้ใช้บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาใน ปีการศึกษา 2556 จํานวน 2 คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบประเมิน จํานวน 2 ราย มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินเท่ากับ 4.19 จากคะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อผลงาน
ผู้สาเร็จการศึกษา
1.นางสาวปิยะ
ผลของน้ําหมักชีวภาพร่วมกับสมุนไพรต่อการ
ภรณ์ จิตรเอก
เจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดในการปลูก
พืชแบบไฮโดรโปนิกส์
2. นายสมศักดิ์
ความหลากหลายของแมลงผสมเกสรเงาะพันธุ์สี
บุญไทย
ทอง
3. นางสาววรินทร์ การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชเนระพูสีไทยใน
จิ๋วรัตนสกุล
สภาพปลอดเชื้อโดยการชะลอการเจริญเติบโต
4.นายสุทวัฒน์
สินธีรโรจน์

การใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์สําหรับความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของมะละกอ

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์/ปีที่ที่ตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4 วันที่ 9
พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13
“นวัตกรรมพืชสวน เพื่อชีวิตที่ยืนยาวและเป็นสุข”
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเซ็นทารา
แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13
“นวัตกรรมพืชสวน เพื่อชีวิตที่ยืนยาวและเป็นสุข”
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเซ็นทารา
แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13
“นวัตกรรมพืชสวน เพื่อชีวิตที่ยืนยาวและเป็นสุข”
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเซ็นทารา
แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

0.2
0.2

0.2

0.2

สําหรับหลักสูตรปริญญาโท
ประเภทงาน
0.10
จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จํานวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด

0.20
4

0.40

ระดับคุณภาพ
0.60 0.80 1.00

ผลรวมถ่วงน้าหนัก

0.4

0.8

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา

เกณฑ์คะแนนการประเมิน =

x5
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

0.8
0

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนใน
หลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาค/ปี
ร้อยละการกระจายของเกรด
การศึกษา A B+
B C+ C D+

จํานวนนักศึกษา
D

F

ลงทะเบียน สอบผ่าน

ไม่มีการเรียนการสอน

องค์ประกอบที่ 5 คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ประเด็นที่พิจารณา คือ
- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความต้องการของศาสตร์ นั้น
ระบบและกลไก
ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 มีระบบและกลไกคือ
- สาขาวิชาฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้ความคิดเห็นในการออกแบบหลักสูตร
- อาจารย์ประจําหลักสูตรรายงานข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลยุทธศาสตร์ประเทศ และ
มหาวิทยาลัย ในการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร
- อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการจัดการการเปิดรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา เช่น
สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องพร้อมนํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
ในภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาเทคโนโลยีใหม่ในสาขาวิชานั้นๆ
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ดําเนินการจัดการรายวิชาต่างๆ ตามแผน แต่เนื่องจากในปี 2557 ไม่มี
การเรียนการสอน แต่เป็นช่วงของการปรับปรุงหลักสูตร
การประเมินกระบวนการ
อาจารย์ประจําหลักสูตรปรับปรุง 2558 ได้ประเมินกระบวนการจัดทําหลักสูตรที่ผ่านมาพบจุดที่
ผ่านมาพบจุดที่ยังขาดการดําเนินการหลายด้านจึงได้พัฒนากระบวนการการออกแบบหลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
ทําแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาสถานประกอบการตลาดแรงงาน
- กรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษายุทธศาสตร์ประเทศ มหาวิทยาลัย ภาวะทางเศรษฐกิจ และผลกระทบ
จากภายนอกต่ออาชีพในสาขาวิชา เช่น การเปิด AEC สภาวะความสนใจสุขภาพของผู้บริโภคการผลิต ผลิตผล
การเกษตรเพื่อการส่งออก
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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- อาจารย์ประจําหลักสูตรออกแบบหลักสูตรโดยเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันกับมหาวิทยาลัย
อื่น กําหนดความแตกต่างที่เป็นเกษตรประณีต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้าคุณภาพในพื้นที่ขนาดเล็กตอบ
สนองต่อตลาดเฉพาะ (Niche market)
- อาจารย์ประจําหลักสูตรนําข้อมูลทั้งหมดมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรดําเนินการจัดทํา มคอ.2 ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF
- นําเสนอร่างหลักสูตร ฝ่ายหลักสูตร สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบความถูกต้อง
- นําเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย
- นําเสนอหลักสูตรเข้าสภาวิชาการ
- นําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการด้านหลักสูตร และการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย
ระบบปี 2550
1. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้
ข้อคิดเห็นในการออกแบบหลักสูตร
2. การใช้ข้อมูลยุทธศาสตร์ประเทศ
และมหาวิทยาลัยร่วมในการออกแบบ
หลักสูตร

การทบทวน
- มีการประชุมสาขา และอาจารย์ประจํา
หลักสูตรปรับปรุงทบทวนขั้นตอน พบว่า
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเดิมมีจํานวนน้อย
และไม่ครบทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทําให้การออกแบบหลักสูตรไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน

การแก้ไขในปี 2557
- มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และสอบถามจาก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น ทั้งจาก
นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้ง
การศึกษาผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเช่น
การเปิด AEC ฯลฯ
- มีการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นที่
ใกล้เคียง เพื่อกําหนดความแตกต่างของ
หลักสูตรที่ปรับปรุงเช่น เป็นหลักสูตรที่เน้น
การผลิตสินค้าคุณภาพในพื้นที่ขนาดเล็ก
ตอบสนองต่อตลาดเฉพาะ (Niche market)

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการการจัดการการเรียนการสอนระบบ และกลไก มีดังนี้
1) อาจารย์ประจําหลักสูตร กําหนดอาจารย์ผู้สอนตามวุฒิการศึกษาประสบการณ์ฝึกอบรม หัวข้องานวิจัย
การเป็นวิทยากรและการฝังตัวเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2) อาจารย์ประจําหลักสูตรกําหนดรายวิชาให้ผู้สอนไปยังรายวิชาต่างๆที่เป็นวิชาบังคับเพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากผู้สอนที่มีความหลากหลายโดยผู้สอนสอนวิชาบังคับไม่เกิน 2 วิชา หรือผู้เรียนไม่ควรเรียนกับอาจารย์คน
เดิมเกินกว่า 2 วิชา/ภาคการศึกษา
3) อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบกํากับ ติดตาม การส่งแผนการเรียนรู้ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดการศึกษา
30 วัน
4) การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรจะแนะนําถึงความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่านเพื่อให้
นักศึกษาได้ปรึกษาและเลือกหัวข้อตามที่สนใจจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการอบที่ประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาตัวแทนอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อความสมบูรณ์และความทันสมัยของวิทยานิพนธ์
5) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญให้หัวข้อที่นักศึกษา
ดําเนินการโดยกําหนดให้อาจารย์ 1 ท่านเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 5 คนตามเกณฑ์ที่ สกอ.กําหนด
6) การช่วยเหลือกํากับติดตามในการทําวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะดําเนินการกํากับติดตามและส่งเสริมให้นักศึกษานําผลงานไปตีพิมพ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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ผลการดาเนินการ
เนื่องจากไม่มีการเรียนการสอนจึงไม่มีการดําเนินการในข้อ 1-3 และมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาทุกคนไปแล้ว และนักศึกษาทุกคนได้ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ไปแล้ว การดําเนินการจึง
เป็นการกระตุ้นและกํากับติดตามให้นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นพร้อมนําเสนอผลงานไปนําเสนอให้
เรียบร้อยก่อนสําเร็จการศึกษาซึ่งขณะนี้ที่เหลืออยู่ 3 คนได้นําเสนอผลงานพร้อมขอดําเนินการขอจบเรียบร้อยแล้ว
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ระบบและกลไก
1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การประเมินผลการศึกษาดําเนินการเมื่อสิ้นภาคการศึกษาโดยมีค่าระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน ผลการศึกษา
A
4.0
ดีเลิศ (Excellent)
B+
3.5
ดีมาก (Very Good)
B
3.0
ดี (Good)
C+
2.5
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C
2.0
พอใช้ (Fair)
D+
1.5
ค่อนข้างพอใช้ (Poor)
D
1.0
อ่อน (Very Poor)
F
0
ตก (Fail)
S
สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (Withdrawal)
AU
เข้าร่วมฟังบรรยาย
การสอบภาษาต่างประเทศ ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน ผลการศึกษา
S
สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory)
2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินผลการติดตามผลทุกรายวิชา
และทุกภาคการศึกษาหากพบข้อผิดพลาดจะมีการสอบทานข้อมูลกับอาจารย์ประจําวิชา
3) การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบบันทึกการสอนหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาภายใน 30 วัน
4) การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับคะแนน ผลการศึกษา
P
ผ่านการศึกษา(Pass)
F
ตก (Fail)
ผลการดาเนินการ
เนื่องจากไม่มีการจัดการเรียนการสอนจึงมีการดําเนินการเพียงการประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งได้ดําเนินการ 2 ราย คือนายสมศักดิ์ บุญไทย และนางสาวปิยะภรณ์ จิตรเอก
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดําเนินงานตามการประกันหลักสูตรข้อ 18 ของมาตรฐานหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2548
ดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
18.1 การบริหารหลักสูตร
18.1.1 ระบบการจัดการเรียนการสอนในวิชา
บังคับ และวิชาเลือกที่เปิดสอนในหลักสูตร

ผลการดาเนินงานและเอกสารอ้างอิง/หลักฐาน
เนื่องจากไม่มีการรับนักศึกษาใหม่ นักศึกษาที่มี
เป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ และ
ดําเนินการขอจบ จึงไม่มีการดําเนินงานในข้อนี้

18.1.2 ระเบียบการศึกษา การวัดผล และการ
ประเมินผลการศึกษา

เนื่องจากไม่มีการรับนักศึกษาใหม่ นักศึกษาที่มี
เป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ และ
ดําเนินการขอจบ จึงไม่มีการดําเนินงานในข้อนี้

18.1.3 การสอบวิทยานิพนธ์ มีการปฏิบัติดังนี้
นักศึกษาจะต้องเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ โดย
ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสอบ และนักศึกษา
จะต้องสอบได้เกรด P (ผ่าน) รวมทั้งแก้ไขปรับปรุง
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ จากนั้นจึงส่ง
รายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ต่อไป

มีนักศึกษาดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ 2 คนคือ
นายสมศักดิ์ บุญไทย และนางสาวปิยะภรณ์ จิตร
เอก โดยนักศึกษาทั้งสองสอบได้เกรด P และ
ดําเนินการส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่
บัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

18.1.4 การประเมินการเรียนการสอนโดย
ประเมินทุกภาค
18.1.5 การติดตาม และประเมินหลักสูตร
1) มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรทุก ๆ
5 ปี

เนื่องจากไม่มีการจัดการเรียนการสอน จึงไม่ได้
ดําเนินการ
หลักสูตรได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการซึ่ง
เป็นผู้ใช้บัณฑิต ตัวบัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบัน
ร่วมประเมินหลักสูตรในหัวข้อที่กําหนด และได้
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของ
หลักสูตรได้รับความเสียหายเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
น้ําท่วมในปี พ.ศ. 2554 จึงได้มีการซื้อทดแทนมา
อย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งปีการศึกษา 2557

18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

18.3 การสนับสนุน และการให้คําแนะนํานักศึกษา
18.3.1 มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้
คําแนะนํานักศึกษาชั้นปีที่ 1 สําหรับการวางแผนการ
เรียนและการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1
18.3.2 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อให้คําแนะนําการทํางานวิจัย/วิทยานิพนธ์

เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
กับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์







เนื่องจากไม่มีนักศึกษาเข้าเรียนใหม่ จึงไม่มีการ
จัดอาจารย์ที่ปรึกษา สําหรับปี 1 แต่มีการจัด
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ดําเนินการให้คําแนะนําในการประกอบอาชีพที่ดี
เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักศึกษาที่มีงานทําอยู่แล้ว



18.3.3 มีการจัดคณะกรรมการแนะแนวในการหา

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

Page 30

งานทําและประกอบอาชีพ
18.4 การศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน
สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ผลการดําเนินการจาก 6 ข้อ ดําเนินการ 5 ข้อ มีคะแนนประเมินเท่ากับ
6
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
-



ในปีการศึกษา 2557 ได้ดําเนินการศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และศึกษาความต้องการ
ของตลาดแรงงานจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายกลุ่ม
งาน

5 x 100 = 83.33 = 4 คะแนน

เหตุที่ทําให้ผิดปกติ
-

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน
-

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
หัวข้อที่ขาด
-

สาเหตุที่ไม่ได้สอน
-

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

มาตรการแก้ไข

มาตรการที่ดําเนินการ
-

วิธีแก้ไข
-
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คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน (ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอน)
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
ผลการประเมินโดยนักศึกษา
(เฉพาะวิชาชีพ)
มี(คะแนนเฉลี่ย)
ไม่มี

แผนการปรับปรุง

ไม่มีการดาเนินการ

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (อาจารย์ใหม่ หมายถึง อาจารย์ใหม่ทุกคน)
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
 มี  ไม่มี
จํานวนอาจารย์ใหม่ …………0……………คน จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ……………0….………คน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ลาดับ ชื่อ - สกุล
1 ดร.อินทิรา
ลิจันทร์พร

เรื่อง
สถานที่จัด
หน่วยงานที่จัด
1. ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย องค์การส่งเสริมกิจการโค ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืช
พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7(
นมแห่งประเทศไทย
เขตร้อนและกึ่งร้อน (มจธ.)
นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์)
(อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก
,ม.บูรพา

วัน เดือน ปี
1-2 ส.ค. 56

2. ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11 นําเสนอ
ผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่อง ผลของ
อุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพของ
ลองกองพร้อมบริโภค

โรงแรมโนโวเทล หัวหิน
ชะอํา บีช รีสอร์ท แอนด์
สปา จ.เพชรบุรี

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว ม.
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน

3. ประชุมปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
กําหนดตัวชี้วัดในการจัดแบ่งกลุ่ม

โรงแรมปริ้นซ์พลาเลช
มหานาค กทม.

กรมการพัฒนาชุมชน

21-เม.ย.-57

4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการผัง
ตัวในสถานประกอบการตามความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

บ.ซีดีไอพี จ.ปทุมธานี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1-31 พ.ค. 57

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

22-23 ส.ค. 56
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ลาดับ ชื่อ - สกุล
2 ดร.พัฒนพงษ์
ทัดทา

เรื่อง
1. อบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ปีก

สถานที่จัด
โรงแรมลพบุรีอินน์
จ.ลพบุรี

หน่วยงานที่จัด
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ปทุมธานี

วัน เดือน ปี
29-ม.ค.-57

2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการผัง
ตัวในสถานประกอบการตามความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

บ.ซีพีเอฟ จํากัด
จ.สระบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

16-30 เม.ย.
57

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

3

ผศ.ดร.รัชตา
ทนวิทูวัตร

3. โครงการ"การประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับจัดทํารายงาน ประกัน
ตนเองระดับรายบุคคล"
1. โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนผลงานวิจัย
ในรูปแบบชุดความรู้"

ห้องประชุมอินทนิล
ชั้น 3
จันทรา รีสอร์ท
จ.นครนายก

2. นําเสนอผลงานทางวิชาการ "ประชุม เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 4 (4thRMUTNC) เรื่อง
Agronomic Characterics, Yield and
Yeield Components of Thai and
Chinese Commercial Field Corn
Hybrids

4

ผศ.ดร.วัลลภ
พรมทอง

27-ม.ค.-57
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2-3 ก.ค.56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลทั้ง 8 แห่ง

15-16 ก.ค.56

17-21 พ.ย.56

3. เข้าร่วมและเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ
(International Conference on
Natural Products for Ariculture)

คณะเกษตร
ม.เกษตรศาสตร์

ภาควิชาโรคพืช คณะ
เกษตร ม.เกษตรศาสตร์

4. โครงการ"การประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับจัดทํารายงานประเมิน
ตนเองระดับรายบุคคล"
1. โครงการ"การประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับจัดทํารายงานประเมิน
ตนเองระดับรายบุคคล"

ห้องประชุมอินทนิล
ชั้น 3
ห้องประชุมอินทนิล
ชั้น 3

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

27-ม.ค.-57

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

27-ม.ค.-57

กองบริหารงานบุคคลมทร.
ธัญบุรี

16-ก.ค.-57

2. สัมมนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"
หลักปฏิบัติราชการที่ดีสําหรับบุคลากร
ของรัฐ"

หอประชุม มทรธัญบุรี

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติการสห ศูนย์ฝึกประสบการณ์
กิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสห วิชาชีพมหาวิทยาลัยราช
กิจศึกษา" รุ่นที่ 1
ภัฏวไลยอลงกรณ์

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยรังสิต และ
มทร.สุวรรณภูมิ

29 มิ.ย.-1ก.ค.
58
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
ไม่มีการปรับปุรงหลักสูตร
ตามรอบที่กําหนดในมาตรฐาน
หลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
ต้องหยุดการรับนักศึกษา และ
หยุดกิจกรรมการเรียนการสอน

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต
ต้องวางแผนล่วงหน้าในการ
ดําเนินการปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 ระบบและกลไก
 สาขาประชุมอาจารย์รวมทั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาการของบประมาณครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างประจําปี
 อาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอขอครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
 ดําเนินการจัดซื้อและใช้ในการจัดการการเรียนการสอน
 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตามสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
 ดําเนินการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
 ผลการดาเนินงาน
 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ดําเนินการซื้อครุภัณฑ์ชดเชยที่เสียหายจากน้ําท่วมในปี 2554 และได้สํารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวัสดุการศึกษา ซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวม 3.25 และมีค่าคะแนนเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของตําราน้อยที่สุด (2.50)
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
- ควรร่วมมือกับภาคเอกชนให้มาก
ขึ้น
- ควรให้ความรู้ด้านการตลาด และ
กฎระเบียบทางการค้าระหว่าง
ประเทศ

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเปิดเสรี
ทางการค้า

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
- จัดวิชาชีพที่มีการเชิญภาคเอกชน
เข้าร่วมให้ความรู้
- จัดวิชาเกี่ยวกับการตลาด และ
กฏระเบียบทางการค้าระหว่าง
ประเทศเป็นวิชาบังคับ
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สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สํารวจ) วันที่สํารวจ เมษายน 2558
ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………………………………………
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ต้องการนักศึกษาที่มีลักษณะมีคุณธรรม มีจิต
จัดการเรียนการสอนแบบ TQF ที่มีวัตถุประสงค์
อาสา
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม และอื่น ๆ ตามลักษณะพึง
ประสงค์ของบัณฑิต
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………………………………
หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดําเนินการ
กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้สําเร็จ
ปรับปรุงหลักสูตร มิถุนายน 2558
ผศ. ดร.อัญชลี สําเร็จตามแผน
สวาสดิ์ธรรม
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี 2558
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
แผนดําเนินการ

กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

เปิดการเรียนการสอน มกราคม 2559
ในภาคการศึกษาที่ 2

ผู้รับผิดชอบ

ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้สําเร็จ

อาจารย์ประจําหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคโนโลยีการผลิตพืช
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 10 กรกฎาคม 2558
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 10 กรกฎาคม 2558
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 10 กรกฎาคม 2558
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี เจริญวัฒนะ (หัวหน้าสาขา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 10 กรกฎาคม 2558
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงรุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 10 กรกฎาคม 2558
เอกสารประกอบรายงาน
1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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