
 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

รหัสหลักสูตร 25480131103056 ระดับปริญญาตรี 
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม0โจ2 

ประจําป3การศึกษา 2559 วันท่ีรายงาน 19 มิถุนายน 2560 
 

หมวดท่ี 1 ข2อมูลท่ัวไป(KPI 1.1) 
 

อาจารย�ประจําหลักสูตร 

* อาจารย�เกษียณอายุราชการ 
 
อาจารย�ผู2สอน 
1. รองศาสตราจารย� ดร. ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
2. รองศาสตราจารย� ดร. สุกิจ  ขันธปราบ 
3. ผู'ช(วยศาสตราจารย� ดร. ทองเลียน  บัวจูม 
4. ผู'ช(วยศาสตราจารย� นายสตัวแพทย� ดร. บัญชา พงศ�พิศาลธรรม 
5. ผู'ช(วยศาสตราจารย� ดร. บัวเรียม  มณีวรรณ� 
6. ผู'ช(วยศาสตราจารย� ดร. ประภากร  ธาราฉาย 

มคอ 2 ป?จจุบัน หมายเหตุ 

1. ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย 1. อ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ ปรับปรุงใหม(โดยการ
เห็นชอบจากท่ีประชุม
กรรมการประจําคณะ  
สมัยสามญัครั้งท่ี 7/2557  
เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 
2557 

2. อ.ไพโรจน�  ศิลม่ัน 2. ผศ.ไพโรจน�  ศิลม่ัน 

3. ผศ.ดร.มานิตย�  เทวรักษ�พิทักษ�* 3. ผศ.ธนนันท� ศุภกิจจานนท� 
4. อ.จํารูญ  มณีวรรณ 4. น.สพ.ภาณุพงศ�  มหาพรหม 

5. ผศ.ธนนันท�  ศุภกิจจานนท� 5. ผศ.น.สพ.ไพโรจน�  พงศ�กิดาการ 

6. น.สพ.ภาณุพงศ�  มหาพรหม 6. อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก  
7. สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ  7. สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ   
8. อ.น.สพ.ไพโรจน�  พงศ�กิดาการ   
9. ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ�   
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7. ผู'ช(วยศาสตราจารย� ดร. ววิัฒน�  พัฒนาวงศ� 
8. ผู'ช(วยศาสตราจารย� ธนนันท�  ศุภกิจจานนท� 
9. ผู'ช(วยศาสตราจารย� นายสตัวแพทย� ไพโรจน�  พงศ�กิดาการ 
10. ผู'ช(วยศาสตราจารย� ไพโรจน�  ศิลม่ัน 
11. อาจารย� สัตวแพทย�หญิง ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ 
12. อาจารย� ดร. จํารูญ  มณีวรรณ 
13. อาจารย� ดร. จุฬากร  ปานะถึก 
14. อาจารย� ดร. ภาคภูมิ  เสาวภาคย�  
15. อาจารย� ดร. มงคล ยะไชย 
16. อาจารย� ดร. วันทมาส  จันทะสินธุ� 
17. อาจารย� ดร. วินัย  โยธินศิริกุล 
18. อาจารย� ดร. สุบรรณ  ฝอยกลาง  
19. อาจารย� ดร. อานนท� ปะเสระกัง 
20. อาจารย� นายสัตวแพทย�ภาณุพงศ�  มหาพรหม 
21. อาจารย�ยุทธนา  สุนันตา 
22. อาจารย�สุรีรัตน�  ถือแก'ว 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับให2เปBนไปตามมาตรฐาน  
ตัวบ0งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตร 

 
หลักสูตรฯ มีอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ จํานวน 7 คน โดยได'รับ
แต(งตั้งให'เปHนอาจารย�ประจําหลักสตูรฯ ตั้งแต(วันท่ี 1 กันยายน – 31 
กรกฎาคม 2559 และขยายระยะเวลาของวาระการดํารงตําแหน(ง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยแม(โจ' เลขท่ี 1299/2559 ลงวันท่ี 15 
ธันวาคม 2559 โดยดํารงตําแหน(งวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 จนถึงวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2564  

2 คุณสมบัติของอาจารย�ประจําหลักสูตร อาจารย�ประจําหลักสตูรทุกท(าน มคุีณวุฒิตามเกณฑ�มาตรฐาน

หลักสตูรกําหนด โดยอาจารย�ประจําหลักสูตรฯมีคณุวุฒิระดับ

ปริญญาเอก จํานวน  3 คนและมตีําแหน(งทางวิชาการระดบัผู'ช(วย

ศาสตราจารย� จํานวน 3 คน ดังน้ี 
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เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
- อาจารย�ท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก จํานวน 3 คน คือ 

  นายจํารูญ มณีวรรณ         Ph.D. (Animal Science)    

  นายจุฬากร  ปานะถึก ปร.ด. (สตัวศาสตร�)    

  นางสาวกฤดา  ชูเกียรติศริ ิ วท.ด. (อายุรศาสตร� สัตวแพทย�) 

- อาจารย�ท่ีมีตําแหน(งทางวิชาการ จํานวน 3 คน คือ 

  นางสาวธนนันท�  ศุภกิจจานนท� ผู'ช(วยศาสตราจารย� 

  นายสัตวแพทย�ไพโรจน� พงศ�กิดาการ ผู'ช(วยศาสตราจารย�    

  นายไพโรจน� ศิลมั่น             ผู'ช(วยศาสตราจารย� 

3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด หลักสูตรยังอยู(ในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยหลักสูตรจะครบรอบการ
ปรับปรุง เพ่ือใช'กับนักศึกษาใหม(ป[การศึกษา 2561 

 
รายงานการกํากับมาตรฐานหลักสูตร  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย�ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน(งต้ังแต(วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหน0ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ป3ท่ีจบ 
1 อาจารย� ดร. จาํรูญ  มณีวรรณ อาจารย� 

 
ปริญญาเอก Ph.D. 

(Animal Science) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร�) 
ทษ.บ. (สัตวศาสตร�) 
 

Ehime University, Japan 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม( 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร 
แม(โจ' 

2557 
 

2543 
2530 

2 ผู'ช(วยศาสตราจารย�ไพโรจน�   
ศิลม่ัน 
 

ผู'ช(วยศาสตราจารย� ปริญญาโท 
 

วท.ม. (เกษตรศาสตร�)
ทษ.บ. (โคนม-โคเน้ือ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม( 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร 
แม(โจ' 

2544 
2533 

3 ผู'ช(วยศาสตราจารย�ธนนันท�    
ศุภกิจจานนท� 
 

ผู'ช(วยศาสตราจารย� ปริญญาโท วท.ม. (สัตวศาสตร�) 
 
วท.บ. (เทคโนโลย ี
การผลิตสัตว�) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล'าเจ'า
คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล'าเจ'า
คุณทหารลาดกระบัง 

2547 
 

2535 

4 นายสัตวแพทย�ภาณุพงศ�  
มหาพรหม 

อาจารย� ปริญญาตรี 
 

สัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 2547 

5 ผู'ช(วยศาสตราจารย� 
นายสัตวแพทย�ไพโรจน�   
พงศ�กิดาการ 

ผู'ช(วยศาสตราจารย� ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 

2529 

6 อาจารย� ดร. จุฬากร  ปานะถกึ 
 
 

อาจารย� ปริญญาเอก 
 

ปร.ด. (สัตวศาสตร�) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยขอนแก(น 
มหาวิทยาลัยขอนแก(น 

2556 
2551 
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7 สัตวแพทย�หญิง ดร. กฤดา   
ชูเกียรติศิริ 
 

อาจารย� 
 

ปริญญาเอก 
 

วท.ด. (อายุรศาสตร� 
สัตวแพทย�) 
วท.ม. 
(อายุรศาสตร�สัตว�ป[ก) 
สพ.บ. 
(สัตวแพทย�ศาสตร�) 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม( 
 

2555 
 

2550 
 

2547 
 

 

การแต(งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� เปHนไปตามหลักเกณฑ�
เพ่ือให'สอดคล'องกับเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีวาระการดํารงตําแหน(งระหว(างวันท่ี 1 
สิงหาคม 2559 จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 (อ'างอิง สศ 1.1.1 คําสั่งแต(งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตร) 
(อ'างอิง สศ 1.1.2 มคอ.2-หน'าอาจารย�ประจําหลักสูตร) 

 
2. คุณสมบัติของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

1. คุณวุฒิและตําแหน0งทางวิชาการ  
อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ  มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน และมีตําแหน(งทางวิชาการระดับ

ผู'ช(วยศาสตราจารย� จํานวน 3 คน 
2. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา   

อาจารย�ประจําหลักสูตร ท้ัง 7 คน จบในสาขาวิชาสัตวศาสตร�  จํานวน 3 คน ได'แก( อาจารย� ดร. 
จํารูญ มณีวรรณ, ผู'ช(วยศาสตราจารย� ธนนันท� ศุภกิจจานนท� และอาจารย� ดร.จุฬากร ปานะถึก และจบใน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร� จํานวน 1 คน ได'แก( ผู'ช(วยศาสตราจารย� ไพโรจน�  ศิลม่ัน และ จบสาขาสัตว
แพทยศาสตร� 3 คน ได'แก( น.สพ.ภาณุพงศ�  มหาพรหม, ผศ.น.สพ.ไพโรจน� พงศ�กิดาการ และ สพ.ญ.ดร.กฤดา 
ชูเกียรติศิริ ซ่ึงมีคุณสมบัติของคุณวุฒิการศึกษาเปHนไปตามท่ีมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 กําหนด
ไว' คือ มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ�กับ สาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปgดสอน  โดยเปHนสาขาท่ีเก่ียวข'องและมี
ผลงานวิจัยทางด'านสัตวศาสตร�และการผลิตสัตว� (อ'างอิง สศ 1.1.3 ประวัติและคุณวุฒิอาจารย�), (อ'างอิง สศ 
1.1.4 มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558) 
 
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� เริ่มเปgดครั้งแรกในป[ พ.ศ. 2537 และมีการ
ปรับปรุงมาโดยตลอด  ล(าสุดมีการปรับปรุงเพ่ือให'เปHนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ได'ผ(านการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงหลักสูตรในปhจจุบันยังอยู(ใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และอยู(ในระหว(างดําเนินการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร ท้ังนี้ หลักสูตรจะครบรอบการ
ปรับปรุงในป[ 2561 เพ่ือให'ใช'กับนักศึกษาใหม(ในป[การศึกษานั้น  
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หมวดท่ี 2 อาจารย� 
2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย�(KPI 4.1) 

คณะฯ มีระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย� โดยมีการวางแผนระยะยาวด'านอัตรากําลังของอาจารย�  

(อ'างอิง สศ 4.1.1 แผนอัตรากําลัง) เพ่ือให'อาจารย�ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษา และมีคุณสมบัติตาม

เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อ'างอิง สศ 4.1.2 เกณฑ�การแต(งต้ัง

อาจารย�ประจําหลักสูตร) มีการแต(งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตรดําเนินการด'วยวิธีการสรรหาจากคณาจารย�ของ

คณะ โดยพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย�ท่ีเปHนไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มีอาจารย�ประจํา

หลักสูตรฯ จํานวน 7 คน  ทําหน'าท่ี กํากับ ดูแล และกําหนดโครงสร'างหลักสูตรให'เปHนไปตามมาตรฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และมีความสอดคล'องกับปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค�ของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ มีวาระการดํารงตําแหน(ง ต้ังแต(วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 จนถึงวันท่ี 

31 กรกฎาคม 2564  โดยคณะฯ มีระบบการรับและแต(งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ และปhจจุบันอาจารย�

ประจําหลักสูตรชุดนี้จะดํารงตําแหน(งจนกว(าจะเสร็จสิ้นรอบการปรับปรุงหลักสูตรในป[ พ.ศ. 2561 (อ'างอิง สศ 

4.1.3 คําสั่งแต(งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ) 
 

หลักสูตรได'ดําเนินการติดตามและตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�

ประจําหลักสูตรท่ีเปHนอาจารย�ใหม(ในช(วง 2-3 ป[ท่ีผ(านมา ให'ตรงตามความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา และติดตาม

การทําตําแหน(งและลาศึกษาต(อ เพ่ือให'มีคุณวุฒิและผลงานวิชาการตามรอบท่ีกําหนดไว'  (อ'างอิง สศ 4.1.4 

รายงานการประชุม-ภาระงานอาจารย�) โดยหลักสูตรได'แจ'งให'อาจารย�ประจําหลักสูตรจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการสอนให'ตรงกับความเชี่ยวชาญ เพ่ือใช'ประกอบการพิจารณาการขอตําแหน(งทางวิชาการและ

หลักสูตรได'ควบคุมอัตราส(วนภาระงานสอนอาจารย�ต(อนักศึกษาให'เปHนไปตามเกณฑ�มาตรฐานกําหนดด'วย 

(อ'างอิง สศ 4.1.5 ค(าFTES)  (อ'างอิง สศ 4.1.6 อัตรากําลัง)  ท้ังนี้ คณะได'มีการกําหนดให'อาจารย�ประจํา

หลักสูตรฯ ทุกคนจัดทําแผน IDP (แผนพัฒนาตนเอง) เพ่ือให'การบริหารพัฒนาคณาจารย�ของคณะฯ ดําเนินไป

อย(างมีประสิทธิภาพ (อ'างอิง สศ 4.1.7 แผนพัฒนาตนเอง)  

ในป[การศึกษา 2559 อาจารย�ประจําหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตร จํานวนท้ังสิ้น 15 ครั้ง (อ'างอิง 
สศ 4.1.8 ปฏิทินการประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตร) เพ่ือให'บริหารจัดการหลักสูตรให'เปHนไปอย(างมี
ประสิทธิภาพ โดยท่ีประชุมมีการกําหนด ติดตามและกํากับเรื่องการจัดการเรียนการสอนและนักศึกษา ความ
เคลื่อนไหวต(างๆ เก่ียวกับหลักสูตร (อ'างอิง สศ 4.1.9 รายงานการประชุม-การจัดการเรียนการสอน) รวมท้ัง
ติดตามการจัดทํา มคอ. 3-4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 5-6 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาของ
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อาจารย�ในทุกภาคการศึกษา และดําเนินการจัดทํา มคอ. 7 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกสิ้นป[
การศึกษา (อ'างอิง สศ 4 1.10 รายงานการประชุม-ติดตาม มคอ.) 

อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ได'มีการประชุมเพ่ือพิจารณาระบบและกลไกการดําเนินงานของหลักสูตรท่ี

ใช'ในการดําเนินงานในป[การศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดในกระบวนการของระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนาอาจารย� ดังนี้ 

ประธานอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ร(วมกับคณะกรรมการประจําคณะฯประชุมเพ่ือวางแผน และ

ดําเนินการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (อ'างอิง สศ 4.1.11 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร) โดยการ 

วิเคราะห�อัตรากําลัง วิเคราะห�งบประมาณ รวมถึงการพัฒนาทางด'านอ่ืน ๆ ของบุคลากร และพิจารณาจัดสรร

งบประมาณสําหรับส(งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ (อ'างอิง สศ 4.1.12 การจัดสรร

งบประมาณสําหรับบุคลากร)  รวมท้ังประชุมเพ่ือพิจารณาการดําเนินงานด'านบริหารและพัฒนาบุคลากรและ

สรุปผลการดําเนินงาน (อ'างอิง สศ 4.1.13 รายงานการประชุมการพัฒนาบุคลากร)   

ท้ังนี้ อาจารย�ประจําหลักสูตร ฯ ได'ส(งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด'านจรรยาบรรณวิชาชีพของ

อาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ผู'สอน ภายใต'กรอบข'อบังคับมหาวิทยาลัยแม(โจ'ว(าด'วยจรรยาบรรณ

ข'าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (อ'างอิง สศ 4.1.14 ข'อบังคับจรรยาบรรณ) และอาจารย�

ประจําหลักสูตรมีการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ในท่ีประชุมอาจารย�ประจํา

หลักสูตรฯ มีการกําหนดภาระงานประกันคุณภาพของอาจารย�ประจําหลักสูตร โดยแบ(งภาระหน'าท่ีกันใหม(ใน

รอบป[การศึกษา 2559 (อ'างอิง สศ 4.1.15 รายงานประชุม-ภาระงานประกันคุณภาพ)  เพ่ือให'อาจารย�ประจํา

หลักสูตรทุกท(านได'มีความรู'ความเข'าใจในประกันคุณภาพมากยิ่งข้ึน และกํากับ ติดตามให'มีการดําเนินงานท่ี

เปHนไปอย(างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงผลการดําเนินงานของหลักสูตรให'มีประสิทธิภาพตามข'อเสนอแนะของ

คณะกรรมการในป[ท่ีผ(านมา  (อ'างอิง สศ 4.1.16 รายงานประชุม-ปรับปรุงตามข'อเสนอแนะ)  

คณะมีการประเมินผลอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ตามแบบข'อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ (Term of Reference :TOR) ป[ละ 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน (อ'างอิง สศ 4.1.17 ข'อตกลงภาระงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ) โดยใช'ผลการประเมินเพ่ือติดตามการบริหารหลักสูตร รวมถึงมคอ. 3-4 
รายละเอียดของรายวิชา และมคอ. 5-6 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาของคณะ ซ่ึงเปHนตัวชี้วัดหนึ่ง
ของความสําเร็จในการปฏิบัติงานและใช'ประกอบในการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนอาจารย�อีกด'วย  

 
 
. 
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การส0งเสริมและพัฒนาอาจารย� 
หลักสูตรฯมีการส(งเสริมกิจกรรมเพ่ือส(งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย�ประจําหลักสูตรด'านการ

เรียนการสอน โดยอาจารย�ประจําหลักสูตรได'เข'าร(วมการอบรมและประชุมสัมมนาต(างๆ ดังนี้  
รายช่ืออาจารย�ประจําหลักสูตร โครงการฝJกอบรม/สัมมนา/ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
วัน/สถานท่ี 

อ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ  
ผศ.ไพโรจน� ศิลม่ัน   
ผศ.ธนนันท�  ศุภกิจจานนท�ผศ.
น.สพ.ไพโรจน�  พงศ�กิดาการ  
น.สพ.ภาณุพงศ�  มหาพรหม  
อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก  
สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ  

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัด
โครงการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู'  " เรื่ อ ง
กฎระเบียบข'อบังคับนักศึกษา" เพ่ือเปHน
การให'ความรู' และแลกเปลี่ยนความรู' ใน
เ รื่ อ ง ของ  กฎ  ร ะ เ บี ยบ  ข' อ บั ง คั บ
นักศึกษา และจรรยาบรรณของอาจารย� 

เ ม่ื อ วั น ท่ี  29  เมษายน 
2560 ณ ห'อง 2201-2 
อาคารศูนย�สัตวศาสตร�
และเทคโนโลยี 

อ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ  
ผศ.ไพโรจน� ศิลม่ัน   
ผศ.ธนนันท�  ศุภกิจจานนท�ผศ.
น.สพ.ไพโรจน�  พงศ�กิดาการ  
น.สพ.ภาณุพงศ�  มหาพรหม  
อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก  
สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนว
ทางการประเ มินและการปรับปรุ ง
กระบวนการ ระดับหลักสูตร ให' กับ
อาจารย�ประจําหลักสูตร คณาจารย�และ
บุคลากรคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
โดยได'รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย�
อุษณีย� คําประกอบ รักษาการแทนรอง
อธิ การบ ดีฝt ายวิ ช าการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม( 
เปHนวิทยากรบรรยาย  

วันท่ี 12 มกราคม 2560 
ณ ห'องประชุม  2201-2 
อาคารศูนย�สัตวศาสตร�
และเทคโนโลยี 

อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก โครงการก'าวแรกสู(อาจารย�มืออาชีพ 
จัดโดยสมาคมเครือข(ายพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย�และองค�กรระดับอุดมศึกษาแห(ง
ประเทศไทย (ควอท) 

เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 
2559 

สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เข'าร(วมสัมมนา The 16th 
Chulalongkorn University 
Veterinary Conference 

เม่ือวันท่ี 21-22 
พฤศจิกายน 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ� 

น.สพ.ไพโรจน� พงศ�กิดาการ โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า ห ลั ก สู ต ร พ บ
ผู'ประกอบการและผู' มีส(วนเ ก่ียวข'อง 
เสวนา ในหั วข' อ  " บัณฑิต ไทยในใจ
ผู'ประกอบการ" โดยได'รับเกียรติจาก 

เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 
2559 เวลา 08.30-14.30 
น. ณ แม(โจ'  กอล�ฟคลับ 
แอนด� รีสอร�ท 
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คุณสุพรชัย เปล(งปลั่ง ผู'ช(วยกรรมการ
ผู'จัดการใหญ( บริษัท เบทาโกรเกษตร
อุ ต ส า หก ร ร ม  จํ า กั ด  ( ภ าค เ ห นื อ
ตอนบน) , คุณไข(มุกข� ศรีโสภา ผู'จัดการ
ฝtายบุคคล บริ ษัท สแตนดาร�ด ทัวร� 
จํากัด และคุณพิษณุ โลหะกฤษณ 
ผู'จัดการท่ัวไป บริษัท เจริญโภคภัณฑ�
อาหาร จํากัด (มหาชน) เปHนตัวแทนจาก
สถานประกอบการ ในการนี้ได'รับเกียรติ
จาก รศ.เพ็ญรัตน� หงษ�วิทยากร รอง
อธิการบดีฝtายวิชาการเปHนประธานเปgด
โครงการ  

 
นอกจากนี้ยังมีการส(งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด'านการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการ มีการ

สนับสนุนการตีพิมพ�ผลงาน การทําหนังสือ ตํารา เพ่ือขอตําแหน(งทางวิชาการด'วย โดยคณะมีงบประมาณ
สนับสนุนการทําวิจัยจากงบประมาณเงินรายได'ของคณะฯ  และเงินสนับสนุนการเผยแพร(ผลงานวิจัย  
นอกจากนี้ คณะได'สนับสนุนด'านการทําวิจัยของอาจารย�ใหม( โดยมีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย 50,000 
บาท (อ'างอิง สศ 4.1.19 การจัดสรรงบประมาณสําหรับบุคลากร) และส(งเสริมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง
ของคณาจารย�ตามแผนพัฒนาบุคคลของคณะ ฯ และคณะมีการจัดสรรงบประมาณในการเพ่ิมพูนความรู' และ
ทักษะให'แก(อาจารย� จํานวน  15,000 บาท/ป[งบประมาณ (อ'างอิง สศ 4.1.20 ประกาศเรื่องการสนับสนุน
ผลงานวิจัยตีพิมพ�เผยแพร() เพ่ือให'อาจารย�ได'พัฒนาตนเองให'มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย(างต(อเนื่อง 
และยังมีส(งเสริมให'อาจารย�พัฒนาตนเองในด'านการสร'างผลงานทางวิชาการอย(างต(อเนื่อง เช(น การฝ{กอบรม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนการตีพิมพ�ผลงาน การทําหนังสือ ตํารา เพ่ือขอตําแหน(งทางวิชาการ 
(อ'างอิง สศ 4.1.21 การนําเสนอผลงานวิจัยตีพิมพ�เผยแพร(), (อ'างอิง สศ 4.1.22 ประกาศงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย)  

เม่ือสิ้นป[การศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได'มีการประชุมเพ่ือประเมินระบบและกลไกการดําเนินงานของ
หลักสูตร โดยอาจารย�ประจําหลักสูตรเห็นว(าระบบและกลไกการดําเนินงานของหลักสูตรยังไม(ครอบคลุมผล
การดําเนินงานของหลักสูตร จึงมีการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรในป[การศึกษา 2559 จาก
ข'อคิดเห็นของป[ 2558 และเตรียมการสําหรับการบริหารหลักสูตรในป[การศึกษา 2560 ต(อไป (อ'างอิง สศ 
4.1.23 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 3/2559) ท้ังนี้หลักสูตรมีการปรับปรุงผลการดําเนินงานในป[ 
2559 ดังนี้ 

- หลักสูตรฯดําเนินการติดตามการพิจารณาเห็นชอบการแต(งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตรจาก สกอ. 
เพ่ือกํากับให'หลักสูตรเปHนไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
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- ปhจจุบันหลักสูตรฯยังอยู(ในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยหลักสูตรฯจะครบรอบการปรับปรุงในป[ 2561 
ท้ังนี้ หลักสูตรฯได'วางแผนการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรต(อไป 

- หลักสูตรฯจะจัดกิจกรรมท่ีเน'นความรู'และทักษะด'านวิชาการให'เพ่ิมข้ึน โดยวิชาชีพเฉพาะทางให'
นักศึกษาชั้นป[สุดท'าย เพ่ือให'สอดคล'องกับความต'องการของผู'ใช'บัณฑิต โดยเพ่ิมกิจกรรมท่ีตรงกับความ
ต'องการของตลาดแรงงาน เพ่ือเข'าสู(การประกอบอาชีพของนักศึกษา 

- หลักสูตรฯได'เพ่ิมกิจกรรมเก่ียวกับด'านการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพให'กับนักศึกษาทุกชั้นป[ โดย
จัดกิจกรรมทุกพุธบ(ายสอง ในอาทิตย�ท่ี 2 ของทุกเดือน โดยให'นักศึกษาได'เลือกเข'าร(วมตามความสนใจ ได'แก( 
กิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนานักศึกษาใน ศตวรรษท่ี 21 เช(น กิจกรรมถ(ายภาพสัตว�, การตัดต(อวีดีโอ, 
กิจกรรมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน, กิจกรรมทักษะทางวิชาการ, กิจกรรมเสริมการ
เรียนการสอน เช(น การติววิชาพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ เปHนต'น  และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน� 

- หลักสูตรฯได'วางแผนการจัดทําแบบประเมินความต'องการจากนักศึกษาใหม(ก(อนการจัดกิจกรรม
การเตรียมความพร'อมสําหรับนักศึกษา โดยจะใช'แบบประเมินสําหรับนักศึกษาใหม( และให'ผู'ปกครองเข'าร(วม
กิจกรรมด'วยในป[การศึกษา 2560 

-หลักสูตรฯมีการดําเนินการทวนสอบฯรายวิชาท่ีเปgดสอน ภาคเรียนท่ี 1/2558 และ 1/2559  
- หลักสูตรจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน เตรียมความพร'อมก(อนเข'าเรียนให'กับนักศึกษา 

โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีเนื้อหายาก เช(น กิจกรรมการติววิชาพ้ืนฐาน วิชาภาษาอังกฤษ และการใช'ศัพท�เฉพาะ
ทางสัตวศาสตร� เปHนต'น 

- หลักสูตรฯได'จัดทําระบบอาจารย�ท่ีปรึกษา โดยให'คําแนะนําในการวางแผนการเรียนโดยอาจารย�ท่ี
ปรึกษาเพ่ือกํากับติดตามให'นักศึกษาจบการศึกษาตามแผนฯ  

- หลักสูตรฯได'ร(วมหารือกับบริษัท/สถานประกอบการเพ่ือจัดกิจกรรมเสริมให'ความรู'ทางด'านวิชาการ
และทักษะเพ่ือพัฒนานักศึกษาให'ตรงตามความต'องการของบริษัท/สถานประกอบการ อีกท้ังเข'าร(วมการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือรับทราบข'อคิดเห็นเก่ียวกับข'อเด(นและข'อด'อยของนักศึกษาสัตวศาสตร� เพ่ือนํามาเปHน
แนวทางในการปรับปรุงและวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมท่ีพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
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2.2  คุณภาพอาจารย�(KPI 4.2) 
1) ร2อยละอาจารย�ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
อาจารย�ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  

อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยแม(โจ' เลขท่ี 1299/2559 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 (อ'างอิง 
สศ 4.2.1 คําสั่งแต(งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�) โดยมีรายชื่อ
ดังต(อไปนี้ 

รายช่ืออาจารย� คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 

1. นายจํารูญ  มณีวรรณ Ph.D.(Animal Science) 

2. นายจุฬากร  ปานะถึก ปร.ด. (สัตวศาสตร�) 

3. นางสาว กฤดา  ชูเกียรติศิริ วท.ด. (อายุรศาสตร�สัตวแพทย�) 

จํานวนอาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
3 คน 

ร'อยละของอาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกต(ออาจารย�ประจําหลักสูตร 42.86 

คะแนนท่ีได' 5 

2) ร2อยละอาจารย�ท่ีมีตําแหน0งทางวิชาการ 
รายช่ืออาจารย� ตําแหน0งทางวิชาการ 

1. นางสาวธนนันท�  ศุภกิจจานนท� ผู'ช(วยศาสตราจารย� 

2. นายไพโรจน� พงศ�กิดาการ ผู'ช(วยศาสตราจารย� 

3. นายไพโรจน� ศิลม่ัน ผู'ช(วยศาสตราจารย� 

จํานวนอาจารย�ท่ีดํารงตําแหน(งทางวิชาการ 3 คน 

ร'อยละของอาจารย�ท่ีดํารงตําแหน(งวิชาการต(ออาจารย�ประจําหลักสูตร 42.86 

คะแนนท่ีได' 3.57 

 
3) ผลงานวิชาการของอาจารย�นับช้ินงานตามป3ปฏิทิน  

ข2อ ข2อมูลพ้ืนฐาน น้ําหนกั  
(A) 

จํานวน
ช้ินงาน 

(B) 

ผลรวม 
ถ0วง

น้ําหนกั 
(AxB) 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.20 7 1.4 

2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

0.40 4 1.6 

3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีไม(อยู(ใน
ฐานข'อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว(าด'วยหลักเกณฑ�การ

0.40 - - 
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ข2อ ข2อมูลพ้ืนฐาน น้ําหนกั  
(A) 

จํานวน
ช้ินงาน 

(B) 

ผลรวม 
ถ0วง

น้ําหนกั 
(AxB) 

พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร(ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต(สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปHนประกาศให'ทราบเปHนการท่ัวไป และแจ'งให' กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต(วันท่ีออกประกาศ 

4 ผลงานได'รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข'อมูล TCI กลุ(มท่ี 2 0.60 - - 
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม(อยู(ในฐานข'อมลู 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว(าด'วยหลักเกณฑ�การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร(ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต(สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปHนประกาศให'ทราบเปHนการท่ัวไป และแจ'งให' กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแต(วันท่ีออกประกาศ  
(ซ่ึงไม(อยู(ใน Beall’s list)  

0.80 - - 

7 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข'อมูล TCI กลุ(มท่ี 1 0.40 - - 
8 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข'อมลู

ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว(าด'วยหลักเกณฑ�การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร(ผลงานทางวิชาการ 2556  

1.00 - - 

9 ผลงานท่ีได'รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
10 ผลงานวิชาการรับใช'สังคมท่ีได'รับการประเมินผ(านเกณฑ�การขอตําแหน(งทางวิชาการแล'ว 1.00 - - 
11 ผลงานวิจัยท่ีหน(วยงานหรือองค�กรระดับชาติว(าจ'างให'ดําเนินการ 1.00 - - 
12 ผลงานค'นพบพันธุ�พืช พันธุ�สัตว� ท่ีค'นพบใหม( และได'รับการจดทะเบียน 1.00 - - 
13 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได'รับการประเมินผ(านเกณฑ�การขอตําแหน(งทางวิชาการแล'ว 1.00 - - 
14 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ(านการพิจารณาตามหลักเกณฑ�การประเมินตําแหน(งทางวิชาการ 

แต(ไม(ได'นํามาขอรับการประเมินตาํแหน(งทางวิชาการ 
1.00 - - 

15 ผลรวมถ(วงนํ้าหนักของผลงานท่ีได'รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร( 3.0 
16 จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตรท้ังหมด 7 
17 ร'อยละของผลงานท่ีได'รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร(ต(ออาจารย�ประจําหลักสูตร 42.86 
18 คะแนนท่ีได' 5 
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ผลการดําเนินการ 

ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู2วิจัย ชื่อวารสาร ค0าถ0วง
นํ้าหนัก 

1 การศึกษาเปรียบเทียบน้ําหนักตัว
และขนาดของร(างกายของลูกแพะ
พันธุ�แบล็คเบงกอลท่ีเกิดจากพ(อ
พันธุ�ท่ีนําเข'า และพ(อพันธุ�ท่ีเกิดใน
ประเทศ 
(อ'างอิง สศ 4.2.2 บทความ_ภาณพุงศ�) 

น.ส.เบญจมาศ  ก'อนแก'ว 
นายอภิชาติ  หม่ันวิชา                   
รศ.ดร.สมปอง  สรวมศิริ                
อ.น.สพ.ภานุพงศ�  มหาพรหม           
ผศ. ไพโรจน�  ศิลม่ัน 

วารสารแก(นเกษตร ป[ท่ี 44 
ฉบับพิเศษ 1 : (2559) 

0.2 

2 การศึกษาสถานการณ�การส(งออก
โคเนื้อและกระบือผ(านสะพาน
มิตรภาพแห(งท่ี 3 จังหวัดนครพนม 
(อ'างอิง สศ 4.2.3 บทความ_จุฬากร) 

อ.ดร.ถนอม  ทาทอง 
อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก 
รศ.ดร.สุทธิพงศ�  อุริยะพงศ�สรรค� 
อ.ชนะชัย  บุญเพ่ิม 

วารสารแก(นเกษตร ป[ท่ี 44 
ฉบับพิเศษ 1 : (2559) 

0.2 

3 การเสริมกากงาดํา (Sesamum 
indicum L.) ในอาหารต(อ
สมรรถนะในการให'ผลผลิตและ
องค�ประกอบซากของไก(กระทง 
(อ'างอิง สศ 4.2.4 บทความ_กฤดา) 

น.ส.อภิรดี  นาคสูงเนิน 
นายจิตรกร  กลาบกลาง 
อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ 
อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก 
 

วารสารแก(นเกษตร ป[ท่ี 44 
ฉบับพิเศษ 1 : (2559) 

0.2 

4 การเสริมผลส'มแขกปtน (Garcinia 
Cambogia Desr.) ในอาหารต(อ
สมรรถนะในการ ให'ผลผลิตและ
องค�ประกอบซากของไก(กระทง 
(อ'างอิง สศ 4.2.5 บทความ_กฤดา) 

นายณัฐวุฒิ  สุทธิพันธ� 
นายสิทธิชัย  ส(งชัย 
อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ 
อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก 
 

วารสารแก(นเกษตร ป[ท่ี 44 
ฉบับพิเศษ 1 : (2559) 

0.2 

5 การเสริมพริกปtน (Capsicum 
frutescens Linn.) ในอาหารต(อ
สมรรถนะในการ ให'ผลผลิต และ
คุณภาพซากของไก(พ้ืนเมืองพันธุ�
ประดู(หางดํา 
(อ'างอิง สศ 4.2.6 บทความ_กฤดา) 

นายตวงสิทธิ์  ยะนิล 
นายนิรันดร�  พลธี 
อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ 
อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก 
 

วารสารแก(นเกษตร ป[ท่ี 44 
ฉบับพิเศษ 1 : (2559) 

0.2 

6 การศึกษาทัศนคติของผู'บริโภคเนื้อ 
ปลา คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ 
และคุณค(าทางในปลานิล ปลาหนัง
ลูกผสม (บึกxสวาย). รุ(น F2 และ

น.ส.อัจฉราวรรณ  อินต�ะโมงค� 
ผศ. ธนนันท�  ศุภกิจจานนท� 
รศ.ดร.เกรียงศักด์ิ  เม(งอําพัน 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งท่ี 5  วันท่ี 
28-29 มกราคม 2559 

0.2 
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ปลาสวาย 
(อ'างอิง สศ 4.2.7 บทความ_ธนนันท�) 

7 Distribution of marbling score 
in culled dairy beef in 
central Thailand 
(อ'างอิง สศ 4.2.8 บทความ_ธนนันท�) 

รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 
ผศ.ธนนันท�  ศุภกิจจานนท� 
นายบัณฑิต กีรติการกุล 
นางสาวจารุนันท� ไชยนาม 
 

The 62nd  International 
Congress of Meat 
Science and Technology 
Meat for Global 
Sustainability 

0.4 

8 ผลการเสริมเปลือกฟhกข'าว 
(Momordica cochinchinensis) 
ในอาหารต(อสมรรถนะ ในการ
เจริญเติบโต ลักษณะซากและ
คุณภาพเนื้อของนกกระทาญ่ีปุtน 
(อ'างอิง สศ 4.2.9 บทความ_จุฬากร) 

อ.ดร.ถนอม  ทาทอง 
อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก 

วารสารแก(นเกษตร ป[ท่ี 44 
ฉบับพิเศษ 2 : (2559) 

0.2 

9 Effect of dipping in Longan 
seed extract ehenolic 
solution on the shelf life and 
meat quality of pork under 
refrigerated storage 
(อ'างอิง สศ 4.2.10 บทความ_จุฬากร) 

อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก 
อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ 
อ.ดร.วันทมาส จันทะสินธุ� 
อ.ดร.ถนอม  ทาทอง 
รศ.ดร.สุทธิพงศ� อุริยะพงศ�สรรค� 
 

The 17th Asian-
Australasian Association 
of Animal Production 
Societies Animal Science 
Congress  22-25 August 
2016 

0.4 

10 PHISICO-CHEMICAL CHANGES 
OF FRESH BEEF FROM 
CROSSBRED BRAHAMN 
HEIFERS DURING STORAGE 
(อ'างอิง สศ 4.2.11 บทความ_จุฬากร) 

อ.ดร.จีรศักด์ิ เพ่ิมฉลาด 
อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก 
รศ.ดร.สุทธิพงศ�  อุริยะพงศ�สรรค� 
อ.ดร.พิทักษ�พล พรเอนก 

The  62nd International 
Congress of Meat 
Science and Technology 
Meat for Global 
Sustainability 

0.4 

11 EFFECT OF DIETARY VITAMIN 
A RESTRICTION AND 
SUNFLOWER OIL 
SUPPLEMENTATION ON 
ADIPOCYTES ACCRETION 
BRAHMAN BEEF CATTLE 
(อ'างอิง สศ 4.2.12 บทความ_จุฬากร) 

อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก 
รศ.ดร.สุทธิพงศ�  อุริยะพงศ�สรรค� 
รศ.ดร.ไชยณรงค�  นาวานุ
เคราะห� 
 

The  62nd International 
Congress of Meat 
Science and Technology 
Meat for Global 
Sustainability 

0.4 

ผลรวมถ0วงน้ําหนัก 3.0 
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2.2 ผลท่ีเกิดกับอาจารย�(KPI 4.3) 
1) อัตราการคงอยู0ของอาจารย� 
อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ได'พิจารณาการคงอยู(ของอาจารย�ประจําหลักสูตร ในการประชุมอาจารย�

ประจําหลักสูตร โดยมีการคงอยู(ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร จํานวน 7 ท(าน โดยมีการคงอยู(ของ
อาจารย�ผู'สอนในหลักสูตร จํานวน 22 ท(าน คิดเปHนร'อยละ 100 โดยไม(มีอาจารย�ผู'สอนลาออกจากหน'าท่ีท่ี
ได'รับมอบหมาย (อ'างอิง สศ 4.3.1 อาจารย�ประจําหลักสูตร) 

 

อัตราการคงอยู0อาจารย�ประจําหลักสูตร 

ลําดับ 2555 
(12 พ.ย. 55-11 พ.ย. 56) 

2556 
(12 พ.ย. 56-31 ส.ค. 57) 

2557-2564 
(1 ส.ค. 59-31 ก.ค. 64) 

หมายเหตุ 

1 ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย อ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ ประธาน 

2 ผศ.ไพโรจน�  ศิลม่ัน ผศ.ไพโรจน�  ศิลม่ัน ผศ.ไพโรจน�  ศิลม่ัน รองประธาน 

3 ผศ.ดร.มานิตย� เทวรักษ�พิทักษ�* ผศ.ดร.มานิตย� เทวรักษ�พิทักษ�* ผศ.ธนนันท� ศุภกิจจานนท� *เกษียณอายุราชการ 

4 อ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ อ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ น.สพ.ภาณุพงศ�  มหาพรหม **เลขานุการ 

5 ผศ.ธนนันท� ศุภกิจจานนท� ผศ.ธนนันท� ศุภกิจจานนท� ผศ.น.สพ.ไพโรจน� พงศ�กิดาการ  

6 น.สพ.ภาณุพงศ�  มหาพรหม น.สพ.ภาณุพงศ�  มหาพรหม อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก  

7 สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ  สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ  สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ**   

8 ผศ.น.สพ.ไพโรจน�  พงศ�กิดาการ ผศ.น.สพ.ไพโรจน� พงศ�กิดาการ   

9 ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ�** ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ�**   

  
ความพึงพอใจของอาจารย�ผู2สอน 

อาจารย�ประจําหลักสูตรได'มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย�ผู'รับผิดชอบหลักสูตรต(อการ
บริหารงานหลักสูตร ประจําป[การศึกษา 2559 จากแบบสอบถามของอาจารย�ประจําหลักสูตร ในหัวข'อ
ประเมินดังนี้ (อ'างอิง สศ 4.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจต(อหลักสูตร) 

1. มีการกําหนดภาระความรับผิดชอบในการดําเนินงานของหลักสูตรต(ออาจารย�ผู'รับผิดชอบหลักสูตร
อย(างชัดเจน มีความพึงพอใจอยู(ในระดับดี และ พอใช' ร'อยละ 50 

2. ภาระงานท่ีได'รับมอบหมายในการดําเนินงานของหลักสูตรมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู(ใน
ระดับพอใช' ร'อยละ 50 โดยมีข'อเสนอแนะว(าภาระงานมากเกินไป บางอย(างอาจจะไม(ใช(หลักสูตรเปHน
ผู'รับผิดชอบ 

3. อาจารย�ผู'รับผิดชอบหลักสูตรได'รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพท่ีเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู(
ในระดับดี ร'อยละ 83.3 

4. มีสิ่งสนับสนุนให'อาจารย�ผู'รับผิดชอบหลักสูตรได'พัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพท่ีเหมาะสม มีความพึง
พอใจอยู(ในระดับดี และ พอใช' ร'อยละ 50 

5. หลักสูตรได'ส(งเสริมให'อาจารย�ผู'รับผิดชอบหลักสูตรได'มีความรู'ความเข'าใจถึงเกณฑ�มาตรฐานของ
หลักสูตร มีความพึงพอใจอยู(ในระดับดี ร'อยละ 66.7 
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6. มีสิ่งสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรอย(างเพียงพอและเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู(ในระดับ 
พอใช' ร'อยละ 50 

7. การติดต(อ ประสานงานต(าง ๆ เช(น การนัดหมายการประชุม มีความพึงพอใจอยู(ในระดับพอใช' 
ร'อยละ 50 มีข'อเสนอแนะว(าควรมีแผนในการประชุมระยะยาว 

8. หลักสูตรมีช(องทางเพ่ือให'อาจารย�ผู'รับผิดชอบหลักสูตรได'แจ'งถึงปhญหาหรือรับข'อเสนอแนะในการ
พัฒนาหลักสูตร มีความพึงพอใจอยู(ในระดับดี ร'อยละ 83.3 

9. ความพึงพอใจโดยภาพรวมต(อการดําเนินงานหลักสูตรมีความพึงพอใจอยู(ในระดับดี ร'อยละ 50 
โดยมีปhญหาของการดําเนินงานของหลักสูตรหรือข'อเสนอแนะโดยรวม จากผู'ประเมินดังนี้ 
- ภาระงานทางอาจารย�ประจําหลักสูตรมีหลายด'าน หลายทาง จึงทําให'ประสิทธิภาพการทํางาน

อาจจะไม(สมบูรณ� 
นอกจากนี้ยังได'นําผลประเมินป[ 2559 ท่ีมีการปรับปรุง มาเปรียบเทียบผลการประเมินในบางข'อท่ีมี

หัวข'อการประเมินเหมือนกันของป[ 2558 ดังนี้ 
หัวข2อประเมิน 2558 2559 ผลการประเมินตนเอง 

1 .  มีการ กําหนดภาระความรับผิ ดชอบในการ
ดําเนินงานของหลักสูตรต(ออาจารย�ผู' รับผิดชอบ
หลักสูตรอย(างชัดเจน  

3.44 2.5 ลดลง 

2. มีสิ่งสนับสนุนให'อาจารย�ผู'รับผิดชอบหลักสูตรได'
พัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพท่ีเหมาะสม   

3.78 2.5 ลดลง 

3. หลักสูตรมีช(องทางเพ่ือให'อาจารย�ผู'รับผิดชอบ
หลักสูตรได'แจ'งถึงปhญหาหรือรับข'อเสนอแนะในการ
พัฒนาหลักสูตร  

3.56 4.17 เพ่ิมข้ึน 

4. ความพึงพอใจโดยภาพรวมต(อการดําเนินงาน
หลักสูตร 

3.89 2.5 ลดลง 

 ซ่ึงอาจารย�ประจําหลักสูตรจะได'ประเมินผลตามหัวข'อประเมินท่ีเหมือนกันในป[ 2558-2559 พบว(า
หัวข'อ หลักสูตรมีช(องทางเพ่ือให'อาจารย�ผู'รับผิดชอบหลักสูตรได'แจ'งถึงปhญหาหรือรับข'อเสนอแนะในการ
พัฒนาหลักสูตร ซ่ึงมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน ส(วนหัวข'ออ่ืนๆมีผลการดําเนินงานท่ีลดลง ดังนั้น ในป[การศึกษา
ต(อไป จะต'องมีการกําหนดภาระความรับผิดชอบในการดําเนินงานของหลักสูตรต(ออาจารย�ผู'รับผิดชอบ
หลักสูตรให'ชัดจนกว(านี้ เพ่ือให'มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และวางแผนการเพ่ิมสิ่งสนับสนุนต(อการพัฒนาทาง
วิชาการ/วิชาชีพให'มากข้ึนด'วย  

อนึ่ง ผู'ประเมินในป[ 2558 ใช'ข'อมูลผู'ทําการประเมินจากคณาจารย�ของคณะฯ ส(วนป[ 2559 ใช'ข'อมูล
การประเมินเพียงอาจารย�ประจําหลักสูตรเท(านั้น ท้ังนี้ หลักสูตรจะมีการวางแผนการประเมินผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรให'ครอบคลุมมากยิ่งข้ึนในป[การศึกษา 2560 
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ข2อมูลนักศึกษา (คน)   
ป3การศึกษาท่ีรับเข2า 

(ต้ังแต0ป3การศึกษาท่ีเร่ิมใช2
หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู0 (จํานวนจริง)  
ในแต0ละป3การศึกษา 

2555 ร2อยละ 2556 ร2อยละ 2557 ร2อยละ 2558 ร2อยละ 2559 ร2อยละ 
สัตวศาสตร� หลักสูตร 4 ป3            

2555 (รับเข'า 132 คน) 127 96.21 114 86.36 112 84.85 46 34.84 9 6.82 

2556 (รับเข'า 118 คน) - - 115 97.46 110 93.22 106 89.83 20 16.9 

2557 (รับเข'า 127 คน) - - - - 127 100.00 113 88.98 110 86.61 

2558 (รับเข'า 129 คน) - - - - - - 121 93.80 120 93.02 

2559 (รับเข'า 132 คน) - - - - - - - - 130 98.48 

สัตวศาสตร� หลักสูตร 4 ป3  
               เทียบเข2าเรียน 

 
            

สัตวศาสตร� (สัตว�ป[ก)           

2555 (รับเข'า 30 คน) 30 100.00 26 86.67 20 66.67 6 20.00 3 10.00 

2556 (รับเข'า 18 คน) - - 18 100.00 17 94.44 17 94.44 4 22.22 

2557 (รับเข'า 16 คน) - - - - 16 100.00 12 75.00 9 56.25 

2558 (รับเข'า 25 คน) - - - - - - 25 100.00 24 96.00 

2559 (รับเข'า 18 คน) - - - - - - - - 18 100.00 

สัตวศาสตร� (การผลิตสุกร)           

2555 (รับเข'า 29 คน) 19 65.52 18 62.07 9 31.03 1 3.45 0 0.00 

2556 (รับเข'า 24 คน) - - 24 100.00 16 66.67 12 50.00 1 4.17 

2557 (รับเข'า 18 คน) - - - - 17 94.44 11 61.11 9 50.00 

2558 (รับเข'า 21 คน) - - - - - - 21 100.00 18 85.71 

2559 (รับเข'า 24 คน) - - - - - - - - 24 100.00 

สัตวศาสตร� (โคนมและโคเน้ือ)           

2555 (รับเข'า 26 คน) 26 100.00 24 92.31 20 76.92 5 19.23 1 3.85 

2556 (รับเข'า 30 คน) - - 30 100.00 28 93.33 15 50.00 5 16.67 

2557 (รับเข'า 23 คน) - - - - 23 100.00 15 65.22 10 43.48 

2558 (รับเข'า 25 คน) - - - - - - 25 100.00 23 92.00 

2559 (รับเข'า 26 คน) - - - - - - - - 24 92.31 

  
จากตารางแสดงข'อมูลนักศึกษา พบว(า อัตราการรับเข'านักศึกษา ป[ 2559 สูงกว(าป[ 2558 ยกเว'น

หลักสูตร 4 ป[ เทียบเข'าเรียน สาขาสัตว�ป[กซ่ึงมีจํานวนรับเข'าท่ีลดลง เนื่องจาก 1) มีโครงการความร(วมมือทวิ
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ภาคีระหว(างบริษัทเบทาโกรกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีต(างๆ 2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีต(างๆ ได'
มีการเปgดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเอง 

ท้ังนี้ อาจารย�ประจําหลักสูตรได'สรุปปhจจัยท่ีมีผลกระทบต(ออัตราการคงอยู(ของนักศึกษาด'วย ซ่ึงมี
หลายประการ ดังนี้ 

1. การย'ายสาขาและลาออกของนักศึกษาเนื่องจากสอบเข'าใหม( หรือย'ายท่ีเรียนไปคณะหรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

2. การพ'นสภาพนักศึกษาจากการท่ีนักศึกษามีผลการเรียนตํ่ากว(าเกณฑ�ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
3. การออกไปประกอบอาชีพต(างๆ เช(น รับราชการทหาร หรือประกอบธุรกิจของครอบครัว 
4. การลาออกเนื่องจากมีปhญหาสภาพทางการเงินไม(พร'อม, ปhญหาทางครอบครัว 

 โดยอาจารย�ประจําหลักสูตรได'ดําเนินการเรื่อง ระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาให'มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพ่ือ
แก'ไขปhญหาในเรื่องของอัตราการคงอยู(ของนักศึกษาด'วยในป[การศึกษา 2559 นี้ 
 
3.1 การรับนักศึกษา(KPI 3.1) 

1) การรับนักศึกษา 

หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการรับนักศึกษาตามกระบวนการการรับและคัดเลือกนักศึกษา โดยในทุกป[
การศึกษา อาจารย�ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� จะมีการดําเนินการทบทวนแผน
จํานวนรับนักศึกษา พร'อมท้ังกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา วิธีการคัดเลือก/สอบคัดเลือก และพิจารณา
คณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกและสอบสัมภาษณ�นักเรียน/นักศึกษาเข'าศึกษาต(อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 
ป[ และหลักสูตร 4 ป[เทียบเข'าเรียน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� ร(วมกับทาง
มหาวิทยาลัยในการเปgดรับสมัครนักศึกษาใหม(เพ่ือเข'าศึกษาต(อในระดับปริญญาตรี ตามกําหนดการรับสมัคร
นักศึกษาใหม(   (อ'างอิง สศ 3.1.1 ยืนยันแผนสํานักบริหารฯ) (อ'างอิง สศ 3.1.2 การแต(งต้ังกรรมการฯ) 
(อ'างอิง สศ 3.1.3 กําหนดการรับสมัคร)  

อาจารย�ประจําหลักสูตรได'ดําเนินการตามกระบวนการรับนักศึกษา ตามคุณสมบัติของผู'เข'าศึกษาดังนี้ 
หลักสูตร 4 ป[ 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท(า 
2. คุณสมบัติของผู'มีสิทธิ์สมัครเข'าศึกษาจะต'องสําเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย กลุ(มสาระการเรียนรู'

วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� หรือผ(านการคัดเลือกตามเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
หรือ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการเกษตร หรือผ(านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ�
ของมหาวิทยาลัย การรับเข'าศึกษาตลอดจนวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีเปHนไปตามข'อบังคับของมหาวิทยาลัยแม(โจ'ว(า
ด'วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และระเบียบอ่ืนๆของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข'องโดยอนุโลมโดยกําหนดประเภทการ
รับนักศึกษา 
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หลักสูตร 4 ป[ เทียบเข'าเรียน 
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

(ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเท(า โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย ไม(ตํ่ากว(า 2.00 และต'องศึกษาใน
สาขาวิชาท่ีกําหนดไว'ในคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาเอก 

ระบบการรับนักศึกษาใหม(ได'มีระบบการรับผ(านช(องทางหลัก 4 ช(องทาง ได'แก( 
1. ระบบรับตรง ผ(านโควต'ามหาวิทยาลัยเชียงใหม( 
หลักสูตรฯได'เข'าร(วมโครงการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม( ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือเพ่ิมช(องทาง

ในการรับสมัครนักศึกษา เพ่ือให'ได'จํานวนนักศึกษาเปHนไปตามแผนท่ีกําหนดไว' โดยมีวิธีการคัดเลือกโดยสอบ
ข'อเขียนและสัมภาษณ� 

2. ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยแม(โจ' 
นักศึกษาหลักสูตร 4 ป[ ต'องมีผลการเรียนเฉลี่ยเม่ือสมัครเข'าศึกษาต(อในคณะสัตวศาสตร�และ

เทคโนโลยี ต้ังแต( 2.50 ข้ึนไป และนักศึกษา หลักสูตร 4 ป[ เทียบเข'าเรียน ต'องมีผลการเรียนเฉลี่ยเม่ือสมัคร
เข'าศึกษาต(อในคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ต้ังแต( 2.00 ข้ึนไป 

3. ระบบแอดมิดชั่น (ระบบกลางของสมาคมอธิการบดีแห(งประเทศไทย หรือ สอท.) 
นักศึกษาจะต'องสอบแข(งขันพร'อมกันท่ัวประเทศ โดยคัดเลือกนักศึกษาจากการสอบและการคิด

คะแนน GAT/PAT รวมกับผลการเรียนเฉลี่ย 
4. ระบบรับตรงโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยแม(โจ' 
นักศึกษาเข'าศึกษาต(อในประเภทนี้ จะมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว'เช(น มี

ความสามารถพิเศษ, โครงการความร(วมมือพิเศษกับโรงเรียน วิทยาลัย หน(วยงานราชการหรือเอกชน, เปHนบุตร
เกษตรกร บุคลากร หรือศิษย�เก(า เปHนต'น  

อาจารย�ประจําหลักสูตรมีการทบทวนแผนการรับนักศึกษาและแจ'งกลับยังมหาวิทยาลัย พร'อมท้ัง
จัดทําปhญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการรับนักศึกษา (อ'างอิง สศ 3.1.4 ปhญหาอุปสรรคส(งมหาวิทยาลัย) รวมท้ัง
วางแผนเชิงรุกในการหานักศึกษาใหม(ของหน(วยงานด'วย จะมีการแจ'งเพ่ือทราบในท่ีประชุมอาจารย�ประจํา
หลักสูตร เพ่ือติดตามจํานวนนักศึกษาท่ีได'รับคัดเลือกเข'าศึกษาต(อแต(ละประเภทท่ีเข'ารายงานตัวและยืนยัน
ผ(านระบบ ทุกรอบการประชุม โดยหลักสูตรรับทราบจํานวนนักศึกษาท่ีมาตามช(องทางต(างๆ และประเมิน
แผนการรับเดิมโดยเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาท่ีได'เทียบกับท่ีประกาศรับ 

ซ่ึงจากระบบการรับนักศึกษาผ(านช(องทางดังกล(าว 4 ช(องทาง พบว(า จํานวนนักศึกษาในป[ 2558 ท่ีมา
จากการรับจากระบบรับตรง ผ(าน โควตา ม.ช. และระบบรับตรงโครงการพิเศษ ไม(ได'ตามเป�าหมายท่ีกําหนดไว'  
(ดังตารางแสดงการเปรียบเทียบจํานวนการรับนักศึกษาป[ 2558-2559) เนื่องจากนักศึกษาท่ีได'คณะสัตว
ศาสตร�ฯผ(านทางโควต'า มช. ไม(มารายงานตัวครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว' ส(วนระบบรับตรงโครงการพิเศษมีคน
มาสมัครน'อย 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบจํานวนการรับนักศึกษาป[ 2558-2559 
หลักสูตร 4 ป[ 

ระบบการรับนักศึกษา เปTาหมาย (คน) ป3 2558 ป3 2559 
ระบบรับตรง ผ(าน โควตา ม.ช. 38 14 14 
รับตรง 38 79 57 
ระบบรับตรงโครงการพิเศษ 
(ศิษย�เก(า,บุตรเกษตรกร,โรงเรียน) 

11 4 25 

ระบบแอดมิดชั่น 38 30 31 
ทดลองเรียน  2 5 

รวม 125 129 132 
 
หลักสูตร 4 ป[ เทียบเข'าเรียน 

ระบบการรับนักศึกษา เปTาหมาย (คน) ป3 2558 ป3 2559 
รับตรงสาขาสัตว�ป[ก 25 25 18 
รับตรงสาขาการผลิตสุกร 25 20 24 
รับตรงสาขาโคนมและโคเนื้อ 25 22 24 
ทดลองเรียน  4 2 

รวม  71 68 
 

หลักสูตรได'มีการปรับปรุงกระบวนการการรับนักศึกษา โดยมีการประชุมก(อนการรับนักศึกษาในป[ 
2559 (อ'างอิง สศ 3.1.5 รายงานการประชุม-การรับนักศึกษาใหม() ซ่ึงจากปhญหาการได'จํานวนนักศึกษาในบาง
ช(องทางท่ีไม(เปHนไปตามเป�า และไม(สามารถปรับลดเป�าหมายจํานวนนักศึกษาจากโควตา มช.ลงได' ประกอบกับ
จํานวนนักศึกษาท่ีสมัครเข'าเรียนต(อในระบบโครงการพิเศษมีจํานวนลดลง ท่ีประชุมจึงเสนอให'มีการเพ่ิม
จํานวนนักศึกษาในช(องทางอ่ืนมากข้ึน  เช(น จากโควต'ารับตรง และรับตรงโครงการพิเศษ โดยเฉพาะโควตา
เรียนดีจากโรงเรียนในโครงการ โควตาบุตรเกษตรกร โดยการเพ่ิมการประชาสัมพันธ�หลักสูตรไปตามโรงเรียน
ต(างๆในเขตภาคเหนือ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีท่ัวประเทศ (อ'างอิง สศ 3.1.6 การประชาสัมพันธ�
หลักสูตร) พร'อมแจ'งวันเวลาท่ีรับสมัคร โดยการส(งเอกสารไปทางงานแนะแนวของสถานศึกษา และมีการ
ประชาสัมพันธ�หลักสูตรในงานท่ีมหาวิทยาลัยจัด การประชาสัมพันธ�ในเว็บไซด�และเฟซบุ�คของคณะ นอกจากนี้
ยังมีการให'โควต'าสถานศึกษาต(างๆเพ่ิมข้ึน  

โดยจากผลการปรับปรุงกระบวนการพบว(า จํานวนนักศึกษา ท่ีได'จากระบบรับตรงโครงการพิเศษ มี
เพ่ิมมากข้ึนในป[ 2559 ซ่ึงทําให'มีจํานวนนักศึกษาเข'าศึกษาต(อตามเป�าหมายท่ีวางไว' นอกจากการพิจารณา
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จากจํานวนรับนักศึกษาแล'ว  พบว(าจากการปรับปรุงกระบวนการทําให'นักศึกษาท่ีเปHนบุตรเกษตรกรผู'เลี้ยงปศุ-
สัตว�ได'มีโอกาสเข'าศึกษาต(อผ(านระบบรับตรงโครงการพิเศษเพ่ิมมากข้ึน และสามารถคัดนักเรียนท่ีมีผลการ
เรียนดีโดยสถานศึกษาเปHนผู'กลั่นกรอง ทําให'ได'นักศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและนักศึกษามีความสนใจเรียน
ด'านปศุสัตว�โดยเฉพาะ  
 
    2) การเตรียมความพร2อมก0อนเข2าศึกษา 

  หลักสูตรได'มีแผนการจัดกิจกรรมให'กับนักศึกษาท่ีเข'าใหม( ได'แก( โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ซ่ึงจะ
เปHนการแนะนําคณะ คณาจารย� กิจกรรมนักศึกษา และความรู'เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการแต(งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาใหม( ซ่ึงจะคอยให'คําชี้แนะเรื่องการ
เรียน และการใช'ชีวิตในมหาวิทยาลัย  
  จากรายงานจํานวนคงอยู(ของนักศึกษาในป[ 2558 โดยเฉพาะนักศึกษาหลักสูตร 4 ป[ ซ่ึงมีนักศึกษา
หายไปจากระบบ 6.2% (รับเข'า 129 คน และคงเหลือภายหลัง 1 ป[การศึกษา 121 คน) ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
การย'ายสาขา หรือการลาออกเพ่ือไปเรียนท่ีอ่ืน ท้ังจากความไม(ชอบในสาขาท่ีเรียน ปhญหาด'านการใช'ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ปhญหาครอบครัว เปHนต'น นอกจากนี้ปhญหาเรื่องแนวโน'มการจบการศึกษาล(าช'าของ
นักศึกษาหลักสูตร 4 ป[เทียบเข'าเรียนท่ีมากข้ึน ซ่ึงส(งผลมาจากการท่ีนักศึกษามีผลการเรียนตํ่า และการวาง
แผนการเรียนท่ีผิดพลาด  การไม(เข'าพบอาจารย�ท่ีปรึกษาทําให'อาจารย�ท่ีปรึกษาไม(สามารถแก'ไขปhญหาของ
นักศึกษาได'ทัน  

ดังนั้น คณะกรรมการหลักสูตร จึงได'มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร'อมสําหรับนักศึกษาใหม( โดยการกําหนดแผนและจัดทําปฏิทินกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหม( ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรมสําหรับเตรียมความพร'อมก(อนเข'าศึกษาของนักศึกษาใหม( โดยได'จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร'อมนักศึกษาชั้นป[ท่ี 1 ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 ก(อนการจัดโครงการปฐมนิเทศของคณะ เพ่ือ
แนะนําอาจารย�แต(ละสาขา และความเชี่ยวชาญ เตรียมความพร'อมในความรู'พ้ืนฐานท่ีจําเปHนในการเรียน
ทางด'านสัตวศาสตร� การลงทะเบียนเรียน การวางแผนการเรียน เง่ือนไขในการจบการศึกษา การเก็บคะแนน
กิจกรรมนักศึกษา แผนการเรียนวิชาพ้ืนฐาน และวิชาท่ีมีความต(อเนื่องกัน โดยครอบคลุมหัวข'อท่ีจําเปHน
สําหรับการเรียนตลอดระยะเวลาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย�ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� เปHนผู'ให'ความรู' (อ'างอิง สศ 3.1.7  เตรียมความพร'อมนักศึกษาใหม() ก(อนการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร'อม หลักสูตรได'มีการประเมินหัวข'อกิจกรรม และความต'องการเพ่ิมเติมจากนักศึกษาท่ี
ผ(านการเข'าร(วมกิจกรรมแล'ว เพ่ือนํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมเตรียมความพร'อม และจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร'อมให'แก(นักศึกษาใหม(ทุกป[ โดยมีการประเมินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงเนื้อหาและหัวข'อท่ีจําเปHนสําหรับ
นักศึกษาทุกป[ (อ'างอิง สศ 3.1.8 แบบประเมินเตรียมความพร'อมนักศึกษาใหม() นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม( ป[การศึกษา 2559 ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 โดยได'แนะนําภาพรวมของคณะ   
การใช'ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะฯ  ระบบทรานสคริปกิจกรรม   และความรู'
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให'แก(นักศึกษาใหม(ด'วย (อ'างอิง สศ 3.1.9 โครงการปฐมนิเทศ) 
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นอกจากนี้ ในระหว(างป[การศึกษา 2559 หลักสูตรยังจัดกิจกรรมเตรียมความพร'อมให'นักศึกษาโดยจัด

กิจกรรมติวเพ่ิมเติมในบางรายวิชาท่ีเปHนวิชาท่ีเนื้อหายาก และจําเปHนต(อการเรียนวิชาเฉพาะในคณะต(อไป เช(น 
ภาษาอังกฤษ เคมี ชีวเคมี ซ่ึงหัวข'อติวจะได'มาจากการประเมินคะแนนสอบของนักศึกษา และการสอบถาม
นักศึกษาถึงหัวข'อท่ีอยากให'หลักสูตรมีการติวเพ่ิมเติม โดยให'อาจารย�ท่ีมีความรู' และรุ(นพ่ีท่ีมีผลการเรียนดีใน
วิชานั้นช(วยติว  

อาจารย�ประจําหลักสูตรได'สรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร'อมให'นักศึกษาใหม( พบว(า นักศึกษา
มีความพึงพอใจต(อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร'อมในระดับมากท่ีสุด (อ'างอิง สศ 3.1.10 แบบสํารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาต(อกิจกรรมเตรียมความพร'อม) และสํารวจการนําความรู'จากกิจกรรมไปใช'ภายหลังจาก
อบรม 1 ป[พบว(านักศึกษามีความพึงพอใจต(อหัวข'อท่ีจัดกิจกรรมและสามารถนําไปใช'ประโยชน�ได'   (อ'างอิง 
สศ 3.1.11 แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต(อกิจกรรมเตรียมความพร'อมภายหลัง 1 ป[) นอกจากนี้
ภายในป[การศึกษานั้นพบว(านักศึกษาชั้นป[ท่ี 1 มีจํานวนนักศึกษาท่ีหายไประหว(างป[การศึกษาลดลง ส(วน
หลักสูตร 4 ป[เทียบเข'าเรียนมีจํานวนนักศึกษา พ'นสภาพลดลงและลงทะเบียนแผนการเรียนผิดพลาดลดลง 
(อ'างอิง สศ 3.1.12 สถิติของสํานักบริหารฯ)   
 
3.2 การส0งเสริมและพัฒนานักศึกษา (KPI 3.2) 

อาจารย�ประจําหลักสูตรได'มีการแต(งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาแก(นักศึกษาใหม(ทุกป[การศึกษา (อ'างอิง สศ 
3.2.1 คําสั่งแต(งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษา) และดําเนินการปรับปรุงระบบการเข'าพบอาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือให'เกิด
ประสิทธิผลในการให'คําแนะนําปรึกษาแก(นักศึกษาและติดตามผลการเรียน ติดตามสถานะนักศึกษา และ
วางแผนการเรียนให'กับนักศึกษาท่ีมีปhญหาในบางกรณี และได'มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมการจัดทํา
ปฏิทินพบอาจารย�ท่ี และแจ'งกําหนดการตามปฏิทินให'อาจารย�และนักศึกษาได'รับทราบล(วงหน'าเพ่ือยืนยันการ
นัดหมาย ทําให'นักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาสําหรับเข'าพบอาจารย�ท่ีปรึกษา เรื่อง การลงทะเบียน การเรียน 
ผลการเรียน หรือให'คําปรึกษาปhญหาต(างๆแก(นักศึกษาเพ่ือช(วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปhญหาทางการเรียนหรือ
ต'องการความช(วยเหลือด'านต(างๆ เพ่ือให'การดําเนินการด'านการให'คําปรึกษาและแนะแนวแก(นักศึกษาของ
หลักสูตรฯมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  โดยอาจารย�มีช(องทางอ่ืนๆสําหรับการติดต(อกับนักศึกษาของตนเองด'วย 
เช(น การติดต(อผ(านระบบงานทะเบียน, อีเมล� หรือกลุ(มในสังคมออนไลน�  เปHนต'น  

จากปhญหาท่ีพบว(านักศึกษาบางส(วนมีผลการเรียนตํ่า การวางแผนการเรียนผิดพลาดทําให'จบช'า มี
นักศึกษาท่ีรีไทร�เนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม( ถึง มีนักศึกษาลาออกในป[แรกเนื่องจากปhญหาการใช'ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ฯลฯ ซ่ึงอาจารย�ท่ีปรึกษาไม(สามารถแก'ไขได'ทันเนื่องจากนักศึกษาไม(เข'าพบและขอคําปรึกษา
จากอาจารย�ท่ีปรึกษา นอกจากนี้ยังพบว(านักศึกษาป[สามท่ีเลือกสาขาไปแล'วได'สาขาไม(ตรงกับอาจารย�ท่ี
ปรึกษา ทําให'การให'คําปรึกษาทําได'ไม(เต็มท่ี (อ'างอิง สศ 3.2.2 รายงานการประชุมอาจารย�ท่ีปรึกษา) 
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นอกจากนี้ในการประชุมยังได'มีการติดตามและพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาแต(ละสาขาวิชาใน
ทุกภาคการศึกษา หรือเม่ือนักศึกษามีผลการเรียนท่ีผิดปกติ ผลการเรียนตํ่า หรือปhญหาอ่ืนๆ เช(น สาเหตุการ
ลาออกกลางคัน ความเสี่ยงท่ีจะการสําเร็จการศึกษาล(าช'า เปHนต'น  

ดังนั้น เพ่ือให'เกิดผลท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน หลักสูตรจึงได'พิจารณาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการให'คําปรึกษาและการแนะแนว  (อ'างอิง สศ 3.2.3 ปฏิทินหลักสูตรฯ) โดยได'ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเข'าพบอาจารย�ท่ีปรึกษาโดยทําสมุดประจําตัวนักศึกษาทุกคนซ่ึงมีข'อมูลส(วนตัว การเรียน การขอ
ทุน ปhญหาและการให'คําปรึกษา และประวัติงานวินัย และกําหนดวันเวลาท่ีแน(นอนในการเข'าพบอาจารย�ท่ี
ปรึกษา (ทุกวันพุธบ(ายสองสัปดาห�ท่ี 2 ของเดือน) โดยประกาศปฏิทินการเข'าพบอาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีบอร�ด
บริเวณทางข้ึนตึก แจ'งผ(านจดหมายเวียน เฟซบุ�ค และกลุ(มไลน� โดยมีการทําจดหมายตอบรับการเข'าร(วม
กิจกรรมจากอาจารย�ท่ีปรึกษาแต(ละท(าน แจ'งสถานท่ีเข'าพบ และจัดอาจารย�ท่ีเข'าพบแทน เม่ืออาจารย�ท่ี
ปรึกษาไม(ว(าง ซ่ึงอาจารย�ท่ีปรึกษาจะมีการวิเคราะห�ข'อมูลนักศึกษาแต(ละคน และมีการแลกเปลี่ยนข'อมูล
ระหว(างอาจารย�แต(ละท(านในกิจกรรม KM หรือ coffee hour ของคณะเพ่ือร(วมกันเสนอการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ช(วยเหลือหรือส(งเสริมนักศึกษาให'แก(หลักสูตรไปประชุมเพ่ือวางแผนดําเนินการ ส(วนนักศึกษาป[สามมีการ
เปลี่ยนอาจารย�ท่ีปรึกษาให'ตรงกับสาขาท่ีนักศึกษาเรียน ซ่ึงอาจารย�ท่ีปรึกษาใหม(จะได'รับทราบข'อมูลนักศึกษา
จากสมุดประจําตัวจากอาจารย�ท่ีปรึกษาเดิม (อ'างอิง สศ 3.2.4 เล(มคู(มืออาจารย�ท่ีปรึกษา)  

จากกิจกรรมดังกล(าวทําให'ลดปhญหาจํานวนนักศึกษาท่ีรีไทร�ลงได' และลดการลงทะเบียนท่ีผิดพลาด 
การลาออกเนื่องจากปhญหาการใช'ชีวิตในมหาวิทยาลัย และยังช(วยให'หลักสูตรวางแผนการจัดกิจกรรมท่ีตรง
ตามความต'องการของ นักศึกษาได'มากข้ึน เช(น กิจกรรมติวในรายวิชาท่ีนักศึกษามีการติด F มาก การจัด
กิจกรรมเตรียมความพร'อมสําหรับนักศึกษาใหม( ฯลฯ (อ'างอิง สศ 3.2.5 สถิติของสํานักบริหารฯ)  

โดยหลักสูตรฯมีแผนรูปแบบกิจกรรมเข'าพบอาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีแน(นอนท้ังการกําหนดวันเวลา การ
เก็บข'อมูลนักศึกษา การวิเคราะห�ปhญหา การแลกเปลี่ยนข'อมูลกัน และการวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาร(วมกัน 

นอกจากนี้ หลักสูตรฯยังมีการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาต(อการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมพบอาจารย�ท่ีปรึกษาต(อไปด'วย (อ'างอิง สศ 3.2.6 แบบประเมินการเข'าพบอาจารย�ท่ี
ปรึกษา)  

 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร2างทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 
หลักสูตรมีความมุ(งหวังท่ีจะพัฒนาบัณฑิตท่ีมีความรู'ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาด'านสัตวศาสตร� และ

มีความรู'ความสามารถตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท้ัง 5 ด'าน จึงมีการจัดกิจกรรมให'แก(นักศึกษาของ
คณะฯ ได'แก( กิจกรรมปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ ปhจฉิมนิเทศ และมีการบรรยายจากผู'ทรงคุณวุฒิในหัวข'อต(างๆ 
ซ่ึงจากการประเมินรูปแบบ และหัวข'อการจัดกิจกรรมพบว(า นักศึกษาบางส(วนยังให'ความร(วมมือในการเข'า
ร(วมน'อย และบางส(วนไม(สนใจฟhง ซ่ึงอาจเกิดจากการจัดกิจกรรมในช(วงเวลาท่ีมีการเรียนการสอน หรือหัวข'อ
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บรรยายไม(น(าสนใจเท(าท่ีควร หรือเน'นการจัดกิจกรรมในรูปแบบบรรยายมากเกินไป ซ่ึงส(งผลให'ไม(สามารถนํา
ผลการเข'าร(วมกิจกรรมไปใช'พัฒนาตนเองได'  (อ'างอิง สศ 3.2.7 ผลการประเมินกิจกรรม 59)  

ภายหลังจากการประเมิน และวิเคราะห�รูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมีการ
จัดชั่วโมงสําหรับให'คณะและมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาในวันพุธเวลา 14.00-17.00 น. 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ จึงมีการปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรม โดยกําหนดหลักเกณฑ�ในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรไว' 4 ข'อหลัก ได'แก(  

1) เวลาในการจัดกิจกรรม จะพยายามใช'ชั่วโมงกิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดให'คณะคือวันพุธท่ีสอง 
และสามของเดือน และนอกจากนี้หลักสูตรยังมีการทําหนังสือบันทึกข'อความถึงอาจารย�ผู'สอนทุกท(านใน
คณะฯ และแจ'งเวียนหนังสือให'ทุกคณะได'รับทราบกําหนดการจัดกิจกรรมของหลักสูตร เพ่ือไม(ได'มีกิจกรรม
อ่ืนๆมาซํ้าซ'อนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร โดยนักศึกษาจะสามารถเข'าร(วมได'อย(างเต็มท่ี (อ'างอิง สศ 3.2.8 
รายงานประชุมแก'ปhญหาการจัดกิจกรรม) 

2) การประชาสัมพันธ�กิจกรรมให'นักศึกษารับทราบและเข'าร(วม โดยมีการแจ'งเตือนการเข'าร(วม
กิจกรรมในเฟซบุ�ค ปฏิทินกิจกรรมประกาศท่ีบอร�ดบริเวณทางข้ึนตึก กลุ(มไลน� และหนังสือแจ'งเวียน ซ่ึงจะ
จัดทําปฏิทินล(วงหน'าเปHนรายเทอม  

3) หัวข'อการจัดกิจกรรม โดยนอกเหนือจากกิจกรรมเดิมท่ีจัดประจําแล'ว ทางหลักสูตรจะมีการสํารวจ
หัวข'อท่ีนักศึกษามีความต'องการให'หลักสูตรจัดโดยสํารวจผ(านกิจกรรมพบอาจารย�ท่ีปรึกษา และหลักสูตรยัง
พิจารณาหัวข'อกิจกรรมท่ีจะช(วยส(งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร'างทักษะการเรียนรู'ใน
ศตวรรษท่ี 21 ด'วย  

4) รูปแบบการจัดกิจกรรม หลักสูตรได'มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากการฟhง
บรรยายเพียงอย(างเดียว โดยเพ่ิมเปHนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให'นักศึกษาได'พัฒนาทักษะในด'านต(างๆ  

โดยก(อนจัดกิจกรรม อาจารย�ประจําหลักสูตร มีการประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการจัดโครงการ/
กิจกรรมด'านการเรียนการสอน หลักสูตร ตามงบประมาณท่ีได'รับของป[งบประมาณ 2560 (อ'างอิง สศ 3.2.9 
รายงานการประชุม-งบประมาณ 60) เพ่ือเตรียมการพัฒนาและการเสริมสร'างความรู'สําหรับนักศึกษา  โดย
หลักสูตรฯมีแผนและปฏิทินการจัดโครงการ/กิจกรรมให'สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร�และเป�าประสงค�ของ
มหาวิทยาลัยและประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให'โครงการสนองยุทธศาสตร� ส(งผลต(อการพัฒนาคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค�ของหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร'างทักษะการเรียนรู'ในศตวรรษท่ี 21 (3R,7C) 
ท่ีเก่ียวกับ 1) กลุ(มวิชาหลัก (core subjects) 2) กลุ(มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) 3) กลุ(ม
ทักษะการเรียนรู'และนวัตกรรม (learning and innovation skills) และ 4) กลุ(มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (information, media and technology skills) โดยจะมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมในท่ี
ประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรหลังจากแต(ละกิจกรรมเสร็จสิ้นแล'ว เพ่ือปรับปรุง หาแนวทาง และมี
ข'อเสนอแนะสําหรับการจัดกิจกรรมสําหรับครั้งต(อไป โดยกิจกรรมท่ีได'ดําเนินการแล'วในรอบการรายงานผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพสามารถแบ(งกลุ(มตามทักษะได'ดังนี้ 
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1) กิจกรรมในกลุ(มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด'วยความสามารถในการ
ปรับตัวและยืดหยุ(น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู'ได'ด'วยตนเอง (initiative 
and self-direction) ปฏิสัมพันธ�ทางสังคมและข'ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) 
ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเปHนผู'นําและ
รับผิดชอบต(อสังคม (leadership and social responsibility) มีกิจกรรมดังนี้ 

  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข'อ “สัตวศาสตร�จิตอาสา พัฒนา
วิชาชีพ” ให'กับนักศึกษาของคณะฯ ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 โดยมีพิชิตพงษ� ไชยโยชน� นักวิชาการ
ศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย แม(โจ' เปHนวิทยากรบรรยาย (อ'างอิง สศ 
3.2.10 สัตวศาสตร�จิตอาสา พัฒนาวิชาชีพ) 

 กิจกรรมสัตวศาสตร�พัฒนาวิชาชีพ โดย สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ, อ.ดร.อานนท� ปะเสระกัง และ
นายอภิชาติ หม่ันวิชา นํานักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี จํานวน 56 คน จัดทํา
กิจกรรม ณ โครงการหลวงวัดจันทร� โดยให'บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ'า, ฉีดวัคซีนป�องกันโรคปากเท'าเป��อยโค
และกระบือ และถ(ายพยาธิให'กับปศุสัตว�ของชาวบ'าน ในระหว(างวันท่ี 13 - 15 มกราคม 2560 ณ ตําบลวัด
จันทร� อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม( (อ'างอิง สศ 3.2.11 สัตวศาสตร�พัฒนาวิชาชีพ) 

กิจกรรมสัตวศาสตร�จิตอาสา จัดข้ึนวันท่ี 18 มกราคม 2560 โดยมีนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร�ฯ ทุก
ชั้นป[เข'าร(วมกิจกรรมอาสาพัฒนา โดยพัฒนาปรับภูมิทัศน� และเก็บขยะบริเวณอาคารศูนย�คณะสัตวศาสตร�  
ฟาร�มของคณะฯ บริเวณรอบๆคณะ และอ(างเก็บน้ําห'วยโจ' ตามท่ีได'รับมอบหมายแต(ละชั้นป[ (อ'างอิง สศ 
3.2.12 สัตวศาสตร�จิตอาสา) 

โครงการมัชฌิมนิเทศ เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2560 จัดสําหรับนักศึกษา ชั้นป[ท่ี 1-2 เพ่ือเตรียมความ
พร'อมให'กับนักศึกษา ตามโปรแกรมการศึกษาสําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
(หลักสูตร  4  ป[)  ซ่ึงนักศึกษาจําเปHนต'องเลือกสาขาวิชาเอกท่ีเหมาะสมกับตนเองก(อนข้ึนชั้นป[ท่ี 3  โดยคุณ
สิทธิพร บุรณนัฏ (ผู'จัดการสหกรณ�เครือข(ายโคเนื้อ จํากัด) มาบรรยายพิเศษในเรื่อง ความรู'ทางวิชาชีพ
ทางด'านสัตวศาสตร� และความต'องการของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว�ในประเทศไทย (อ'างอิง สศ 3.2.13 
มัชฌิมนิเทศ) 

กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การฝ{กงานและเตรียมตัวทํางาน จัดข้ึนในวันท่ี 15 มีนาคม 2560 ให'กับ
นักศึกษาชั้นป[ท่ี 3, 4 และ 4 ป[ เทียบเข'าเรียน โดยได'รับเกียรติจากคุณเฉลิมชัย บุญนวชัย ผู'จัดการฝtายบุคคล 
บริษัท P&F agro industry เปHนวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห'องประชุมใหญ( อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยี (อ'างอิง สศ 3.2.14 การฝ{กงานและเตรียมตัวทํางาน) 

กิจกรรมอบรม เรื่อง การเตรียมตัวและการวางเป�าหมายในอนาคต จัดข้ึนในวันท่ี 15 มีนาคม 2560 
ให'กับนักศึกษาชั้นป[ท่ี 2 โดยได'รับเกียรติจากคุณรุ(งอรุณ การรัตน� ผู'บริหารบริษัท Silver farm Group เปHน
วิทยากรบรรยาย ณ ห'องประชุม 2201-2 อาคารศูนย� สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี (อ'างอิง สศ 3.2.15 การ
เตรียมตัวและการวางเป�าหมายในอนาคต) 
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กิจกรรมอบรมฉีดวัคซีนป�องกัน โรคพิษสุนัขบ'า จัดข้ึนในวันท่ี 15 มีนาคม 2560 ให'กับนักศึกษาชั้นป[ท่ี 
1, 3 และ 4 ป[ เทียบเข'าเรียน โดยได'รับเกียรติจากทีมงานปศุสัตว�อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม( เปHน
วิทยากรบรรยาย ณ ห'อง 1413 อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ซ่ึงกิจกรรมนี้มีโครงการแปงบ'านสร'าง
เมืองรองรับกิจกรรมต(อไป โดยจะนํานักศึกษาลงพ้ืนท่ีทําวัคซีนป�องกันโรคพิษสุนัขบ'าในเขตมหาวิทยาลัยแม(โจ' 
และพ้ืนท่ีตําบลปtาไผ(ในภาคเรียนท่ี 1/2560 ต(อไป (อ'างอิง สศ 3.2.16 อบรมฉีดวัคซีนป�องกัน โรคพิษสุนัขบ'า) 

กิจกรรม “Carrier Road Show” เพ่ือแนะนําและประชาสัมพันธ�ธุรกิจในเครือของบริษัทเครือเบทา
โกร จัดข้ึนในวันท่ี 22 มีนาคม 2560 โดยจัดให'กับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร�ฯ ณ ห'องประชุมใหญ( อาคารศูนย�
สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี (อ'างอิง สศ 3.2.17 กิจกรรม “Carrier Road Show”) 

 
2) กิจกรรมในกลุ(มทักษะการเรียนรู'และนวัตกรรม ได'แก( 1) การคิดเชิงวิพากษ�และการแก'ปhญหา 

(critical thinking and problem solving) 2) นวัตกรรมและการสร'างสรรค� (innovation and creativity) 
3) การสื่อสารและความร(วมมือกัน (communication and collaboration) มีกิจกรรมดังนี้ 

โครงการสหกิจศึกษา และการฝ{กงาน โดยจัดกิจกรรมแก(นักศึกษา คือ กิจกรรมการนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา จัดระหว(างวันท่ี 5-7 มกราคม 2560 เพ่ือส(งเสริมให'นักศึกษาได'ฝ{กการนําเสนอผลงาน  
และเปgดโอกาสในการถ(ายทอดประสบการณ�ของตนเอง หลังจากกลับจากการฝ{กปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ
การฝ{กงานต(างประเทศ โดยคณะได'เชิญหน(วยงานหรือสถานประกอบการท่ีมีความร(วมมือในการรับนักศึกษา
ฝ{กสหกิจศึกษาเข'าร(วมรับฟhงการนําเสนอผลการปฏิบัติงานและงานวิจัยของนักศึกษา โดยนักศึกษามีการ
นําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของตนเองด'วย (อ'างอิง สศ 3.2.18 นําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจ) 

และในส(วนของวิชาพัฒนาบุคลิกภาพได'จัดกิจกรรม ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 โดยเครือเบทาโกร 
จัดอบรมหลักสูตร Sale Development Program ให'กับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี โดยมีคุณ
นพพร ยุทธศิลป� ผู'จัดการอาวุโสแผนกขาย บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) พร'อมทีมงานเปHนวิทยากร
บรรยาย (อ'างอิง สศ 3.2.19 หลักสูตร Sale Development Program) 

กิจกรรมอบรมเรื่อง “เข'าใจและเท(าทัน เสริมภูมิคุ'มกันท'องไม(พร'อมในวัยเรียน” จัดในวันท่ี 8 
กุมภาพันธ� 2560 โดยได'รับเกียรติจาก คุณอลิตตา แก'วบุรี หัวหน'าทีมงานฝ{กอบรมจากมูลนิธิเอ็มพลัส 
เชียงใหม( (สสส.) พร'อมทีมงาน เปHนวิทยากรบรรยายให'ความรู' ณ ห'องเรียน 1412 อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยี (อ'างอิง สศ 3.2.20 กิจกรรม สสส.) 

โครงการปhจฉิมนิเทศ เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2560 จัดให'กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีกําลังจะสําเร็จ
การศึกษา ในป[การศึกษา 2559 โดยได'รับเกียรติจากคุณนิตยา งามสง(า ผู'อํานวยการ College Relation และ
ทีมงานจากเครือบริษัทเบทาโกร บรรยายเรื่อง “The 7 Habits อุปนิสัย 7 ประการท่ีพึงมี” (อ'างอิง สศ 
3.2.21 ปhจฉิมนิเทศ) 
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3) กิจกรรมในกลุ(มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology 
skills) ประกอบด'วย การรู'สารสนเทศ (information literacy) การรู'สื่อ (media literacy) และ การรู' ICT 
(ICT literacy) ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆอีกด'วย ดังนี้ 

กิจกรรมฝ{กอบรมการใช' Learning Management System ในวันท่ี 7 กันยายน 2559 เพ่ือเปHนการ
พัฒนาการเรียนการสอนด'านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให'กับคณาจารย�และ
นักศึกษาของคณะสัตวศาสตร�ฯ โดยมี นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล และนายอนุชา กันยา จากศูนย�เทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม(โจ' เปHนวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห'องประชุม 2201-2 อาคารศูนย�สัตวศาสตร�
และเทคโนโลยี (อ'างอิง สศ 3.2.22 กิจกรรม LMS) 

กิจกรรมฝ{กอบรมเรื่อง “เทคนิคการถ(ายภาพสัตว�” ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2560 โดยได'รับเกียรติจาก
อาจารย�จรัลศักด์ิ ลอยมี อาจารย�จากคณะวิจิตรศิลป� มหาวิทยาลัยเชียงใหม( เปHนวิทยากรบรรยายให'ความรู'ให'
นักศึกษา ณ ห'อง 1413 อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี (อ'างอิง สศ 3.2.23 เทคนิคการถ(ายภาพสัตว�) 

โดยในภาคเรียนท่ี 2/2559 นักศึกษาให'ความสนใจเข'าร(วมกิจกรรมมากข้ึน โดยดูจากจํานวนนักศึกษา
ท่ีเข'าร(วมกิจกรรมและผลการประเมิน เนื่องจากมีการกําหนดวันเวลาท่ีแน(นอน มีหัวข'อท่ีนักศึกษาสนใจและ
นําไปใช'ได' และการได'สะสมชั่วโมงกิจกรรม นอกจากนี้จากผลการฝ{กอบรมเชิงปฏิบัติทําให'นักศึกษาสามารถ
นําไปปฏิบัติงานได'จริง เช(นการลงไปทํางานในพ้ืนท่ีในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร� และหลักสูตรฯมี
แผนการจัดกิจกรรมท่ีแน(นอนโดยการกําหนดวันเวลาท่ีจัดกิจกรรมเพ่ือให'นักศึกษาทุกคนได'เข'าร(วม มีการ
สํารวจหัวข'อกิจกรรมท่ีนักศึกษาสนใจเพ่ือจัดเพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีคณะจัดให' 

 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา(KPI 3.3) 

1) อัตราการคงอยู0 
ปhจจุบันหลักสูตร มีนักศึกษาระหว(างป[ 2555 ถึงสิ้นป[การศึกษา 2559 จํานวนท้ังสิ้น  657 คน ดังนี้ 
 

ป3การศึกษาท่ีรับเข2า ประเภท 2555 2556 2557 2558 2559 

หลักสูตร 4 ป3 

2555 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า 132 - - - - 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - 64 37 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( 127 114 112 46 9 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป 5 13 2 2 1 

2556 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า - 118 - - - 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - - 52 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( - 115 110 106 20 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - 3 5 4 1 

2557 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า - - 127 - - 
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ป3การศึกษาท่ีรับเข2า ประเภท 2555 2556 2557 2558 2559 

จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( - - 127 113 110 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - 14 3 

2558 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า - - - 129 - 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( - - - 121 120 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - 8 1 

 2559 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า - - - - 132 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( - - - - 130 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - 2 

หลักสูตร 4 ป3 เทียบเข2าเรียน 
สาขาสตัวป[ก 

2555 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า 30 - - - - 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - 14 3 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( 30 26 20 6 3 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - 4 6 - - 

2556 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า - 18 - - - 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - - 13 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( - 18 17 17 4 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - 1 - - 

2557 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า - - 16 - - 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - - 3 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( - - 16 12 9 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - 4 - 

2558 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า - - - 25 - 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( - - - 25 24 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - 1 

2559 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า - - - - 18 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( - - - - 18 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - - 

สาขาการผลติสุกร 
2555 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า 29 - - - - 
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ป3การศึกษาท่ีรับเข2า ประเภท 2555 2556 2557 2558 2559 

จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - 8 8 - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( 19 18 9 1 - 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป 10 1 - - - 

2556 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า - 24 - - - 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา -  - 4 11 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( - 24 16 12 1 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - 8 - - 

2557 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า - - 16 - - 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - - 3 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( - - 16 12 9 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - 4 - 

2558 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า - - - 21 - 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( - - - 21 18 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - 3 

2559 
 
 
 
 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า - - - - 24 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( - - - - 24 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - - 

สาขาโคนมและโคเน้ือ 

2555 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า 26 - - - - 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - 4 15 4 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( 26 24 20 5 1 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - 2 - - - 

2556 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า - 30 - - - 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - 13 102 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( - 30 28 15 5 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - 2 - - 

2557 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า - - 23 - - 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - - 5 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( - - 23 15 10 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - 8 - 

2558 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า - - - 25 - 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - - - 



29 
 

ป3การศึกษาท่ีรับเข2า ประเภท 2555 2556 2557 2558 2559 

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( - - - 25 23 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - - 

2559 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข'า - - - - 26 
จํานวนผู'สําเร็จการศึกษา - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู( - - - - 24 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - 2 

 หมายเหต:ุ  จํานวนนักศึกษาท่ีหายไปรวมรักษาสภาพและพักการเรยีน 
 

อาจารย�ประจําหลักสูตรมีการตรวจสอบจํานวนและความถูกต'องของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในแต(
ละภาคการศึกษาและป[การศึกษา โดยได'ตรวจสอบและพิจารณาการเห็นชอบนักศึกษาสําเร็จการศึกษาทุกรอบ
ระยะการอนุมัติจบของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และรายงานต(อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุก
รอบการประชุมด'วย (อ'างอิง สศ 3.3.1 การสําเร็จการศึกษา) 

นอกจากนี้ คณะมีการช(องทางการรับข'อร'องเรียนของนักศึกษา ผ(านทางกล(องความคิดเห็นของคณะฯ 
ระบบงานทะเบียน และสายตรงคณบดี  โดยจะพิจารณาข'อร'องเรียนของนักศึกษาในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแก'ไขปhญหาตามข'อร'องเรียนท่ีพบ  และจะแจ'งกลับมา
ยังท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรต(อไป เพ่ือหาสาเหตุจากการเกิดข'อร'องเรียน  

โดยในป[การศึกษา 2559 อาจารย�ประจําหลักสูตรได'เพ่ิมช(องทางรับข'อร'องเรียนผ(านตู'รับความคิดเห็น
ของหลักสูตร โดยมีตู'รับข'อร'องเรียนเพ่ิมท่ีชั้น 3 และ 4 นอกจากตู'รับความคิดเห็นของคณะท่ีชั้น 1 ณ อาคาร
เรียนศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี (อ'างอิง สศ 3.3.2 ช(องทางการติดต(อนักศึกษาเพ่ิมเติม) 

การจัดการข2อร2องเรียน 
หลักสูตรได'รับเรื่องร'องเรียนในรายวิชาสัมมนาสุกรท่ีนักศึกษามีการติด I ในรายวิชาหลายคนทําให'ไม(

จบตามเกณฑ� ซ่ึงกรรมการหลักสูตรได'ดําเนินการประชุมและมอบหมายให'อาจารย�ผู'สอนได'แก'ไขปhญหาโดย
การจัดให'มีการข้ึนนําเสนอสัมมนาเพ่ือออกเกรดให'ทันกับช(วงเวลาท่ีกําหนด และมีการปรับรูปแบบการสัมมนา
ในเทอมต(อไปเพ่ือให'นักศึกษาได'ข้ึนนําเสนอและออกเกรดตามเวลาซ่ึงลดปhญหาการจบช'าของนักศึกษาสาขา
สุกรได' (อ'างอิง สศ 3.3.3 รายงานการประชุมเรื่องข'อร'องเรียน) 
 ท้ังนี้ หลักสูตรได'มีการสํารวจความพึงพอใจในการจัดการข'อร'องเรียนของหลักสูตร โดยนักศึกษาให'
ความพึงพอใจในภาพรวม อยู(ในระดับดี เท(ากับ 4.50 (อ'างอิง สศ 3.3.4 แบบประเมินการจัดการข'อร'องเรียน) 
 โดยมีข'อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรมีการแจ'งผลการจัดการข'อร'องเรียนของหลักสูตรฯท่ีได'ดําเนินการแล'ว ผ(านกระดาน
ประชาสัมพันธ�หรือสื่อให'อาจารย�และนักศึกษาได'รับทราบท่ัวกันด'วย 
 2. ควรมีการจัดต้ังกลุ(มเพ่ือแจ'งข'อร'องเรียนทางเฟสบุ�คหรือไลน�เพ่ิมเติมเปHนกลุ(มโดยเฉพาะ 
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อาจารย�ประจําหลักสูตรได'พิจารณาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นป[สุดท'าย คณะสัตวศาสตร�
และเทคโนโลยี ท่ีมีความพึงพอใจต(อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม(โจ' ในภาพรวมอยู(ในระดับมาก มี
ค(าเฉลี่ยเท(ากับ 3.56  โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ 
หลักสูตร 4 ป[ มีความพึงพอใจต(อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม(โจ' อยู(ในระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 3.50, 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� วิชาเอกสัตว�ป[ก หลักสูตร 4 ป[ มีความพึงพอใจต(อคุณภาพ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม(โจ' อยู(ในระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 3.57, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร� วิชาเอกการผลิตสุกร หลักสูตร 4 ป[ มีความพึงพอใจต(อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม(โจ' อยู(ใน
ระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 3.65 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� วิชาเอกอาหารสัตว� 
หลักสูตร 4 ป[ มีความพึงพอใจต(อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม(โจ' อยู(ในระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 3.50 
 
ตัวบ0งช้ี 2.2 การได2งานทําหรือผลงานวิจัยของผู2สําเร็จการศึกษา 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป3(ข2อมูลนักศึกษาป3การศึกษา 2558)(KPI 2.2) 

ข2อมูลพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินป3การศึกษา 2558 
(ข2อมูลป3การศึกษา 2557) 

ผลการประเมินป3การศึกษา 2559 
 (ข2อมูลป3การศึกษา 2558) 

จํานวน ร2อยละ จํานวน ร2อยละ 

1. จํานวนบัณฑิตท้ังหมด 151 100 179 100 

2. จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ 144 95.36 170 94.97 

3. จํานวนบัณฑิตท่ีได'งานทําหลังสําเร็จการศึกษา 
(ไม(นับรวมผู'ประกอบอาชีพอิสระ) 

    

- ตรงสาขาท่ีเรียน 91 60.26 120 70.59 
- ไม(ตรงสาขาท่ีเรียน 22 14.57 21 12.35 

4. จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 4 2.65 8 4.71 

5. จํานวนผู'สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําก(อนเข'าศึกษา 9 5.96 9 5.29 

6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต(อ 9 5.96 1 0.59 

7. จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท 2 1.32 - - 

8. จํานวนบัณฑิตท่ีเกณฑ�ทหาร - - - - 

ร'อยละบัณฑิตท่ีได'งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป[  84.96 82.50 

คะแนนท่ีได'   4.25 4.13 

 
การวิเคราะห�ผลท่ีได2 

จากการวิเคราะห�แนวโน'มของการมีงานทําของบัณฑิต ป[ 2558 เทียบกับ ป[ 2559 พบว(าบัณฑิตได'
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป[ มากข้ึน ส(วนมากยังคงได'งานทําตรงสาขาท่ีเรียน อาจเนื่องจาก
บัณฑิตได'รับโอกาสจากการสมัครงานกับบริษัท โดยบริษัทต(างๆเข'ามารับสมัครงานและคัดเลือกนักศึกษาไว'
เพ่ือเข'าร(วมโครงการต(างๆก(อนนักศึกษาจบการศึกษามากข้ึน นักศึกษามีโอกาสได'เลือกงานท่ีเหมาะสมกับ
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ตนเองท่ีสุดและบริษัทต(างได'คัดเลือกบุคคลเข'าทํางานท่ีตรงกับความต'องการของสถานประกอบการด'วย ดังนั้น 
จึงควรเห็นความสําคัญของความร(วมมือกับบริษัทหรือสถานประกอบการมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมเครือข(ายและ
ช(องทางการฝ{กปฏิบัติงานวิชาชีพสัตวศาสตร� การฝ{กสหกิจศึกษา และสมัครงานสําหรับนักศึกษา และเปHน
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต(อไป (เอกสาร สศ 2.2.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป[) 

 
ความพึงพอใจของผู�ประกอบการ (ใช�ข�อมูลในป�การศึกษา 2558) (KPI 2.1)  

คุณลักษณะ 
ผลการประเมินป�การศึกษา 2558  

(ข�อมลูป�การศึกษา2557) 

ผลการประเมินป�การศึกษา 2559 

 (ข�อมลูป�การศึกษา2558) 

1. ด�านคุณธรรม จริยธรรม   

 -ค�าคะแนนเฉลีย่ 3.94 3.97 

 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก 

 -ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 -ค�าร�อยละของคะแนน 78.8 79.4 

2. ด�านความรู�   

 -ค�าคะแนนเฉลีย่ 3.64 3.75 

 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก 

 -ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 -ค�าร�อยละของคะแนน 72.8 75 

3. ด�านทักษะทางป4ญญา   

 -ค�าคะแนนเฉลีย่ 3.62 3.66 

 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก 

 -ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 -ค�าร�อยละของคะแนน 72.4 73.2 

4. ด�านทักษะความสัมพันธ6ระหว�างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

  

 -ค�าคะแนนเฉลีย่ 3.91 3.80 

 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก 

 -ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 -ค�าร�อยละของคะแนน 78.2 76 

5. ด�านการวิเคราะห6เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ

การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 -ค�าคะแนนเฉลีย่ 3.86 3.69 

 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก 

 -ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 -ค�าร�อยละของคะแนน 77.2 73.8 

ผลรวมของค�าคะแนนรวมทุกด�าน  120.06 184.18 



32 
 

จํานวนบัณฑิตท่ีได�รับการประเมิน 32 48 

คะแนนท่ีได� (ผลรวมค�าคะแนนทุกด�าน หารด�วย 

จํานวนบัณฑิตท่ีได�รับการประเมิน) 

3.75 3.84 

ระดับความพึงพอใจ * มาก มาก 

 
การวิเคราะห�ผลท่ีได2 

จากการวิเคราะห�ผลการประเมินความพึงพอใจของผู'ประกอบการ ป[การศึกษา 2559 (ใช'ข'อมูลในป[
การศึกษา 2558) พบว(า ภาพรวมความพึงพอใจของผู'ประกอบการอยู(ในระดับมาก เท(ากับ 3.84 หรือร'อยละ 
76.8  โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมมากข้ึนกว(าป[ก(อน และเม่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค� TQF ป[การศึกษา 2559 เทียบกับป[การศึกษา 2558 พบว(า ด'านคุณธรรม จริยธรรม, ด'านความรู' 
และด'านปhญญา มีระดับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ส(วนด'านทักษะความสัมพันธ�ระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ
และด'านการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดับความพึงพอใจท่ีลดลง 
ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนควรเน'นให'นักศึกษาได'ฝ{กการทํางานร(วมกัน และการมีส(วนร(วมในกิจกรรม
และการเรียนการสอน และเน'นกิจกรรมท่ีใช'สื่อและสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการเรียนการสอน ให'มากข้ึนกว(า
นี้อีก 
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หมวดท่ี 4  
ข2อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข2อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
สรุปผลรายวิชาท่ีเปVดสอนในภาค/ป3การศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ป3การศึกษา 2559  

รหัส  ชื่อวิชา 

ร2อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I 
/ 

OP ไม(ระบุ 

ลงทะเ
บียน 

สอบ
ผ0าน 

สศ 200 โภชนศาสตร�สัตว�เบ้ืองต'น 9 14 22 21 17 22 5 4   1   115 111 
สศ 240 หลักการเล้ียงสัตว� 1 2 9 15 44 31 17 3       122 119 
สศ 241 การผลิตสัตว�ป[ก 7 12 32 35 29 22 10         147 147 
สศ 242 การผลิตโคและกระบือ 2 4 3 4 5 9          27 27 

สศ 243 การผลิตสุกร 8 6 17 31 29 19 10 15       135 120 
สศ 244 การผลิตกระต(าย 3 4 3                 10 10 
สศ 307 ยาและสารเสริมอาหารในการ

ผลิตสัตว�   1 1 1 5 11 11 4       34 30 
สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ

สัตว�เล้ียง 1   3 4 5 11 4 7 4   39 32 
สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ

สัตว�เล้ียง   2 2 4 3 7 15 8 4   45 37 
สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ

สัตว�เล้ียง   1 2 4 6 8 12 10 4   47 43 
สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลอง

และการวิเคราะห�งานวิจัยทาง
สัตว�   12 27 29 17 17 8   1     111 111 

สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณ�สัตว�ป[ก 5 13 7 13 11 1           50 50 
สศ 353 การจัดการอาหารสัตว�   1 2   1             4 4 
สศ 354 การจัดการและอนุรักษ�นกใน

ธรรมชาติ 25 9 8           1     43 43 
สศ 356 โรงเรือนและอุปกรณ�สัตว�เล้ียง 3 3 10 12 11 11 4     1   55 55 
สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร�มสัตว�ป[ก 32                     32 32 
สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร�มโคนมและ

โคเน้ือ 24                     24 24 
สศ 391 การปฏิบัติงานฟาร�มโคนมและ

โคเน้ือ 28                     28 28 
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รหัส  ชื่อวิชา 

ร2อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I 
/ 

OP ไม(ระบุ 

ลงทะเ
บียน 

สอบ
ผ0าน 

สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร�มสุกร  23                     23 23 
สศ 392 การปฏิบัติงานฟาร�มสุกร  30                     30 30 
สศ 393 การปฏิบัติงานห'องปฏิบัติการ

วิเคราะห�อาหารสัตว� 12 4 3                 19 19 
สศ 401 โภชนศาสตร�และการให'อาหาร

สัตว�ป[ก 4 1 1 1 1   4 2       14 12 
สศ 401 โภชนศาสตร�และการให'อาหาร

สัตว�ป[ก         1             1 1 
สศ 407 พืชอาหารสัตว�และการจัดการ

แปลงหญ'า 1 1 1 5 6 4 6     4   28 24 
สศ 407 พืชอาหารสัตว�และการจัดการ

แปลงหญ'า 1   2 5 6 3 1     3   21 18 
สศ 410 การสืบพันธุ�และผสมเทียมใน

สัตว�เล้ียง 1     1 4 1           7 7 
สศ 410 การสืบพันธุ�และผสมเทียมใน

สัตว�เล้ียง       3 2   1         6 6 
สศ 411 การสืบพันธุ�และผสมเทียมใน

สัตว�เล้ียง         1 1           2 2 
สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว� 5 5 6 5 7 7 8 5   4   52 48 
สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว�                   1   1 0 
สศ 412 การเจริญเติบโตของสัตว� 16 10 3 1   1       2   33 31 
สศ 430  การปรับปรุงพันธุ�สัตว� 2 3   4 5 8 4     6   32 26 
สศ 440 การเล้ียงสัตว�ป[กเฉพาะอย(าง 16 10 3 1   1       1   32 31 
สศ 443 การเล้ียงและอนุรักษ�ไก(

พ้ืนเมือง 17 15 8                 40 40 
สศ 444 การผลิตไก(เพ่ือการค'า 14 8 1             1   24 23 
สศ 446 การเล้ียงสุนัข 19 11 4 7 2 3 2 1 1     50 49 
สศ 452 การจัดการฟาร�มโคนม 1 1 3 5 4         8   22 14 
สศ 453 การจัดการฟาร�มโคเน้ือ     1   4 1 3 2   6   17 9 
สศ 457 การจัดการโรงฆ(าและ

ผลิตภัณฑ� 6             1       7 6 
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ�สัตว�   1 4 1 3 3 2 1 1 1   17 14 
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รหัส  ชื่อวิชา 

ร2อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I 
/ 

OP ไม(ระบุ 

ลงทะเ
บียน 

สอบ
ผ0าน 

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ�สัตว�     1 5 3 4 3 3 6 5   30 16 
สศ 471 โรคและการสุขาภิบาลสัตว�ป[ก 3 1 1 2 6 6 1 1       21 20 
สศ 474 ยาและการใช'ยาในสัตว� 5 1 14 36 35 15   2       108 106 
สศ 474 ยาและการใช'ยาในสัตว�       2               2 2 
สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว� 3 2 18 14 8     2       47 45 
สศ 486 การประกวดและตัดสินโค-

กระบือ 2 4 15 5 10 3 2         41 41 
สศ 492 สัมมนา 3 2 4 4 3 4 1 12 3 1   37 11 
สศ 492 สัมมนา     1   1   1 7 7 9   26 3 
สศ 492 สัมมนา 1 5 2   1     1   2   12 9 
สศ 497 สหกิจศึกษา                    72   72 0 
สศ 498 การเรียนรู'อิสระ 1/2559 1                    36 36 
สศ 498 การเรียนรู'อิสระ 2/2558-

3/2558 2 1 1              4   4 0 
สศ 499 การศึกษา หรือฝ{กงาน หรือ

ฝ{กอบรมต(างประเทศ                   4    4 0 
สศ 499 สัมมนา           1   2       3 1 

หมายเหตุ: นักศึกษาสอบผ(าน ไม(รวมนักศึกษา ติด I/OP, W และไม(ระบุ 

ภาคเรียนท่ี 2 ป3การศึกษา 2559 

รหัส  ชื่อวิชา 

ร2อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I 
/ 

OP ไม(ระบุ 

ลงทะเ
บียน 

สอบ
ผ0าน 

สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว� (ปกติ) 2 9 13 26 28 22 19 1 6     126 119 
สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว� (สมทบ)     4 8 13 13 6 4       48 44 
สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว� (สมทบ)       2               2 2 
สศ 242 การผลิตโคและกระบือ 5 4 16 30 31 20 12 4       122 118 
สศ290 การปฎิบัติงานฟาร�ม 123                     123 123 
สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตร�สัตว� 19 1       1           21 21 
สศ 301 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว�     2 6 3 5 4         20 20 
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รหัส  ชื่อวิชา 

ร2อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I 
/ 

OP ไม(ระบุ 

ลงทะเ
บียน 

สอบ
ผ0าน 

สศ 302 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว�         2 1 3         6 6 
สศ 303 อาหารสตัว�และการควบคุม

คุณภาพ                   31   31  
สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ

สัตว�เลี้ยง 1   2 4 4 4 9 7       31 24 
สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ

สัตว�เลี้ยง     3 6 9 7 1 3 1     30 26 
สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ

สัตว�เลี้ยง     2 5 4 4 7 6       28 22 
สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ

สัตว�เลี้ยง     2 2 4 7 4 1       20 19 
สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการ

วิเคราะห�งานวจิัยทางสัตว� 2 1 2 12 12 9 6     2   46 44 
สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการ

วิเคราะห�งานวจิัยทางสัตว�       4 5 1 3     3   16 13 
สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณ�ในการ

เลี้ยงสุกร                   30   30  
สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณ�ในการ

เลี้ยงสุกร                   35   35  
สศ 390 การปฏิบัติงานฟาร�มสัตว�ป[ก 18                     18 18 
สศ400  อาหารและการให'อาหารสตัว� 1   10 6 5             22 22 
สศ401 โภชนศาสตร�และการให'

อาหารสตัว�ป[ก     7 6 5 8 7         33 33 
สศ 402  โภชนศาสตร�และการให'

อาหารโค   1 4 7 3 3 9   1 2   30 27 
สศ 402  โภชนศาสตร�และการให'

อาหารโค   1 7 11 3 3           25 25 
สศ 403 อาหารและการให'อาหารสุกร                   14   14  
สศ 403 อาหารและการให'อาหารสุกร                   28   28  
สศ 404 อาหารสตัว�นํ้าและการ

เพาะเลี้ยง 4 7 6 1               18 18 
สศ 407 พืชอาหารสัตว�และการ

จัดการแปลงหญ'า     3 10 6     1   5   25 25 
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รหัส  ชื่อวิชา 

ร2อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I 
/ 

OP ไม(ระบุ 

ลงทะเ
บียน 

สอบ
ผ0าน 

สศ 410 การสืบพันธุ�และผสมเทียมใน
สัตว�เลี้ยง   2 10 9 6   1     1   29 28 

สศ 410 การสืบพันธุ�และผสมเทียมใน
สัตว�เลี้ยง 1 1 1 5 8 10 5     2   33 31 

สศ 411 การเจรญิเติบโตของสตัว� 12 5 8 3 6 1           35 35 
สศ 412 พฤติกรรมของสตัว�เลีย้ง 29 10 5 1               45 45 
สศ 413 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ

สัตว�ป[ก 
3 3 3 18 14 7 2     1   

51 50 
สศ 414 การให'นม 4 8 15 6 7 2   1   3   46 42 
สศ 420 คอมพิวเตอร�เพ่ือการปศุสตัว� 30 8 5 1 1             41 41 
สศ 421 การใช'คอมพิวเตอร�ทางโภชน

ศาสตร�สตัว� 1 4 2 3 3   1         14 14 
สศ 430  การปรับปรุงพันธุ�สัตว� 6 11 26 21 19 15 8 1   6   113 106 
สศ 440 การเลีย้งสัตว�ป[กเฉพาะอย(าง 1 4 3 3               11 11 
สศ 443 การเล้ียงและการอนรุักษ�ไก(พ้ืนเมือง 19 14 15                 48 48 
สศ 451 การจัดการฟาร�มสัตว�ป[ก 6 3 3 8 5 20 6 4       56 52 
สศ 452 การจัดการฟาร�มโคนม 4 5 6 6 4             25 25 
สศ 453 การจัดการฟาร�มเน้ือ 6 8 10 1 1 1       1   28 27 
สศ 453 การจัดการฟาร�มเน้ือ       1               1 1 
สศ 454 การจัดการฟาร�มสุกร                   30   30  
สศ 454 การจัดการฟาร�มสุกร                   40   40  
สศ 456 การฟhกไข(และการจัดการโรงฟhก 1 2 11 10 14 9 2         49 49 
สศ 457 การจัดการโรงฆ(าและ

ผลิตภณัฑ� 29 14 9                 52 52 
สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหารสตัว� 7 3 7 2 1             20 20 
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ�สัตว� 1 1 2 7 2 11 5 5       34 34 
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ�สัตว�   2 6 3 9 8 1 1       30 29 
สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ�สัตว� 1   2 2 9 5 4 4 1     28 23 
สศ 463 เน้ือและผลติภณัฑ�เน้ือ 19 8 3                 30 30 
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รหัส  ชื่อวิชา 

ร2อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I 
/ 

OP ไม(ระบุ 

ลงทะเ
บียน 

สอบ
ผ0าน 

สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตว�ป[ก 1 6 4 8 8 4 2 1       34 33 
สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตว�ป[ก       1               1 1 
สศ 472 โรคและการสุขาภิบาลโค-

กระบือ 1   2 1 5 6 7 1       23 22 
สศ 472 โรคและการสุขาภิบาลโค-

กระบือ 2 4 3 3 5 1 2         20 20 
สศ 473 โรคและการสุขาภิบาลสุกร 8 8 6 7 9 3 7         48 48 
สศ 474 ยาและการใช'ยาในสัตว� 3 3 3 15 15 5 4         48 48 
สศ 482 การตลาดปศุสัตว� 12 11 8 1         3 3   38 32 
สศ 492 สัมมนา 4 9 3 7 6   2 6 1     38 37 
สศ 492 สัมมนา                 1 34   35  
สศ 492 สัมมนา 19 4   1 3     1       28 27 
สศ 492 สัมมนา 3 1 1 3 2 2 2     3   17 14 
สศ 498 เรียนรู'อิสระ 2-58 - 2-59 8 2                   10 10 

หมายเหตุ: นักศึกษาสอบผ(าน ไม(รวมนักศึกษา ติด I/OP, W และไม(ระบุ 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร(KPI 5.1) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  มีกําหนดการเปgด
สอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ป[การศึกษา 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
พ.ศ. 2548 และเริ่มเปgดใช'มาต้ังแต(ป[การศึกษา 2537 โดยออกแบบหลักสูตรให'สอดคล'องกับปรัชญา เพ่ือ
พัฒนาองค�ความรู'ในรูปแบบการเรียนรู'ภาคทฤษฎีควบคู(กับการปฏิบัติเพ่ือผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพให'มี
ทักษะใฝtรู' สู'งาน คิดเปHน และมีความเปHนผู'นําท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ได'วางรากฐานการเรียนให'อยู(ในกรอบ
ของวิชาชีพทางวิทยาศาสตร� ทางเทคโนโลยีด'านการเกษตร และทางด'านสัตวศาสตร�อย(างครบถ'วนเหมือน
มหาวิทยาลัยอ่ืน  แต(ในส(วนท่ีแตกต(างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ คือ ความถนัดและความสามารถเฉพาะทาง
วิชาชีพ เช(น สัตว�ป[ก, โคนมและโคเนื้อ, การผลิตสุกร หรืออาหารสัตว� ซ่ึงเปHนเอกลักษณ�พิเศษ จึงเปHนการเพ่ิม
โอกาสให'บัณฑิตมีความรู'ความสามารถตรงตามความต'องการของตลาดแรงงานในปhจจุบัน (อ'างอิง สศ 5.1.1 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�) 
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วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
1) มุ(งผลิตบัณฑิตให'มีความรอบรู'ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถนําความรู'ไปประยุกต�ใช'ในการ

ประกอบอาชีพในสาขาวิชาสัตวศาสตร� และสาขาวิชาต(าง ๆ ท่ีเก่ียวข'องและให'บริการวิชาการแก(ชุมชนและ
ท'องถ่ิน 

2) เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ให'มีความสามารถ และเข'าใจระบบการผลิตทางการผลิตสัตว� เพ่ือให'ได'
ผลผลิตสูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยู( 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให'มีความเปHนผู'นําท่ีมีท้ังความรู' คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกต(อสังคม 
 

รอบของการปรับปรุงหลักสูตรท่ีใช'ในปhจจุบันคือ หลักสูตรปรับปรุงป[ 2556 มีการปรับปรุงหลักสูตรให'
ทันสมัยตามความก'าวหน'าของในทางทางสัตวศาสตร�เพ่ิมเติมจากหลักสูตรเดิมในป[ 2548 ดังนี้  

1. ด'านโครงสร'างของหลักสูตรได'มีการปรับลดจํานวนหน(วยกิตรวมของหลักสูตรจาก 138 หน(วยกิต 
เหลือ 135 หน(วยกิต โดยมีการยกเลิกรายวิขาในหมวดวิชาแกนจํานวน 1 รายวิชา 

2. มีการเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให'นักศึกษามีรายวิชาท่ีสามารถเลือกเรียนให'มากข้ึน ให'
ตรงกับความสนใจของนักศึกษาและการนําไปใช'ประโยชน� 

3. ได'เพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวข'องกับการจัดการธุรกิจด'านปศุสัตว�เพ่ิมมากข้ึน ตรงตามความต'องการของ
ผู'ใช'บัณฑิตและบัณฑิตท่ีต'องการประกอบอาชีพอิสระ ได'แก( สศ 444 การผลิตไก(เพ่ือการค'า, สศ 483 การ
บริหารธุรกิจและการตลาดของสัตว�ป[ก, สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว� 

4. ได'มีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให'มีความทันสมัยต(อศาสตร�ในแต(ละรายวิชา (อ'างอิง สศ 5.1.2  
ตารางเล(มหลักสูตรป[ 2556) 

กรรมการหลักสูตรฯ ได'ประชุมเพ่ือพิจารณาเพ่ือเสนอชื่อคณะกรรมการในการปรับปรุงและวิพากษ�
หลักสูตร โดยประกอบด'วยกรรมการหลักสูตร ผู'ใช'บัณฑิต ศิษย�เก(า นักศึกษาและผู'ทรงคุณวุฒิภายนอก เสนอ
ต(อกรรมการคณะเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมและแต(งต้ังกรรมการท่ีทําหน'าท่ีในการปรับปรุงหลักสูตรและ
วิพากษ�หลักสูตร  

กรรมการปรับปรุงหลักสูตรกําหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร และทําการปรับปรุงหลักสูตรโดย
อาศัยของมูลจากแหล(งต(าง ๆ โดยเฉพาะอย(างยิ่ง ข'อมูลความพึงพอใจของผู'มีส(วนได'ส(วนเสียของหลักสูตร 
(Stakeholders satisfaction) โดยคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ได'ดําเนินการแต(งต้ังคณะทํางานจัดทํา
เนื้อหาหลักสูตรตาม Outcome Based Education (อ'างอิง สศ 5.1.3  คําสั่งแต(งต้ังคณะกรรมการ OBE) ซ่ึง
ในเบ้ืองต'นคณะทํางานฯ ได'ดําเนินการออกแบบสอบถามในด'านความต'องการของผู'มีส(วนได'ส(วนเสียของ
หลักสูตร เพ่ือทําการสํารวจข'อมูลท่ีจําเปHนต(อการปรับปรุงหลักสูตรในด'านต(าง ๆ ส(งไปตามผู'ใช'บัณฑิตท้ังใน
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงศิษย�เก(าท่ีดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข'องกับปศุสัตว�ด'วยตนเองคําสั่งแต(งต้ังคณะกรรมการ 
OBE (อ'างอิง สศ 5.1.4  แบบฟอร�มสํารวจผู'ใช'บัณฑิต) พร'อมท้ังนําแบบสอบถามดังกล(าวสัมภาษณ�กับสถาน
ประกอบการในการนิเทศสหกิจศึกษาของนักศึกษาเพ่ือเปHนข'อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร  
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หลักสูตรถึงรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรในป[ 2561 ซ่ึงได'ปรับปรุงมาจากหลักสูตรป[ 2556 
ตามกลไกท่ีมหาวิทยาลัยและ สกอ. กําหนด โดยกระบวนการในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรเน'นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ให'มีความรู'ความเชี่ยวชาญเฉพาะด'าน เช(น ด'านการผลิต

สัตว�ป[ก การผลิตสุกร การผลิตโคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว�  ดังนั้น อาจารย�ประจําหลักสูตรจึงพิจารณา
การเปgดรายวิชาเอกเลือกและเลือกเสรีของผู'สอนในแต(ละภาคการศึกษา โดยให'นักศึกษาได'เลือกเรียนตาม
ความถนัดและความเหมาะสม เช(น การตลาด การส(งเสริมการขาย การตกแต(งเนื้อสัตว�และผลิตภัณฑ� และมี
การกําหนดรายวิชาให'มีเนื้อหาท่ีทันสมัย สอดคล'องกับความก'าวหน'าทางวิชาการ มีการนําความรู'และ
ประสบการณ�จากผลงานวิจัยมาใช'ในการพัฒนาการเรียนการสอน  

มีการปรับปรุงของรายวิชาในหลักสูตรในมีความทันสมัยในรอบของการใช'หลักสูตรปรับปรุงป[ 2556 
โดยหลักกสูตรได'ตระหนักถึงความสําคัญของการประกวดและตัดสินสัตว� จากการท่ีคณะสัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยีได'ดําเนินการจัดการประกวดควายล'านนาในงานเกษตรแห(งชาติ ป[ 2558 ทางหลักสูตรได'เห็น
ความสําคัญและได'ผลักดันให'มีการเปgดการเรียนการสอนในรายวิชาการเปgดรายวิชาการประกวดและตัดสินโค
กระบือ โดยให'อาจารย�ท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ�ได'ดําเนินการจัดทํา มคอ.3 และกรรมการหลักสูตร
ได'ดําเนินการพิจารณาหัวข'อในการจัดการเรียนการสอน ก(อนเปgดภาคเรียน (อ'างอิง สศ 5.1.5 มคอ. 3 วิชา สศ 
486 การประกวดและตัดสินโคกระบือ) 

 (เอกสารอ'างอิง รายงานการประชุมท่ีพิจารณาการเปgดรายวิชาการประกวดและตัดสินโคกระบือ) 
รายวิชาการอนุรักษ�นกในธรรมชาติ รายวิชาพฤติกรรมสัตว� ซ่ึงได'ดําเนินการเปgดรายวิชาในกลุ(มวิชาเอกเลือกให'
นักศึกษาได'เลือกเรียนตามความสนใจ 

นอกจากนี้การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายวิชา
ในบางประเด็นให'สอดคล'องกับสถานการณ�ปhจจุบัน โดยได'รับข'อมูลจากสถานประกอบการต(าง ๆ ท่ี
คณะกรรมการนิเทศสหกิจศึกษาได'รับทราบ และเสนอต(อกรรมการหลักสูตร รวมถึงอาจารย�ท่ีสอนในรายวิชา 
ได'แก( รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ�สัตว� ได'มีการปรับปรุงหัวข'อในการสอนให'มีความทันสมัยต(อการ
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เปลี่ยนแปลงทางวิชาการและตามความสําคัญท่ีผู'ใช'บัณฑิตให'ข'อมูล ซ่ึงจากการนิเทศนักศึกษาสหกิจอาจารย�
ผู'สอนในรายวิชาดังกล(าวได'รับฟhงข'อเสนอแนะในด'านของการมุ(งเน'นในหัวข'อในการสอนบางประเด็นและสิ่งท่ี
อยากให'เพ่ิมตามในสาระของรายวิชา จึงได'มีการปรับเปลี่ยนหัวข'อให'สอดคล'องกับสถานการณ�ปhจจุบัน โดย
หลักสูตรมีส(วนร(วมในการดําเนินการพิจารณา มคอ.3 (อ'างอิง สศ 5.1.6  มคอ.3 สศ460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ�
สัตว� 58-59) 

 
4.2 การวางระบบผู2สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน(KPI 5.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ในป[การศึกษา 2559 หลักสูตรได'วางระบบผู'สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยประชุม

พิจารณากําหนดผู'สอนและรายวิชาท่ีเปgดสอนของแต(ละภาคการศึกษา อาจารย�ประจําหลักสูตรจะแจ'งอาจารย�
ผู'สอนทุกท(านพิจารณาภาระงานอาจารย�ผู'สอนและรายวิชาท่ีจะเปgดสอนก(อนเริ่มป[การศึกษาใหม( รวมท้ังแจ'ง
ให'อาจารย�ผู'สอนแจ'งความจํานงเปgดรายวิชาเอกเลือก/เลือกเสรี สําหรับภาคเรียนใหม( โดยนํารายวิชาท้ังหมด
เข'าท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเห็นชอบรายวิชาท่ีจะเปgดสอน  

สําหรับอาจารย�ใหม(ท่ีเพ่ิงทําการสอนในป[การศึกษา 2558-2559 หลักสูตรจะทําการสํารวจข'อมูล
ความเชี่ยวชาญของอาจารย�ใหม(จากแบบสอบถามข'อมูล ก(อนประชุมการพิจารณาความเชี่ยวชาญจาก
วิทยานิพนธ�ท่ีได'ทําด'วย มีการประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดรายวิชาให'ตามความเหมาะสม รวมท้ังกําหนดภาระ
งานสอนให'สอนร(วมกับอาจารย�ท(านเดิมท่ีสอนอยู(แล'ว และมีการพิจารณาถึงการวางแผนในการกําหนดผู'สอน
เพ่ือทดแทนอาจารย�ท่ีจะเกษียณอายุราชการและอาจารย�ท่ีลาศึกษาต(อด'วย หลังจากอาจารย�ประจําหลักสูตร
พิจารณารายวิชาท่ีจะเปgดสอนท้ังหมดเรียบร'อยแล'ว จะแจ'งกลับให'อาจารย�ผู'สอนทุกท(านตรวจสอบความ
ถูกต'องและเหมาะสมของรายวิชาท่ีจะเปgดสอนอีกครั้งหนึ่ง  และประธานฯจะมีการรายงานในท่ีประชุม
คณะกรรมการคณะฯเพ่ือพิจารณาเห็นชอบรายวิชาท่ีจะเปgดสอน และหลักสูตรฯจะดําเนินการแจ'งเปgดรายวิชา 
กลุ(ม และจํานวนผู'เรียน ในระบบของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ รวมท้ังพิจารณาการจัดตารางเรียนให'มี
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ความเหมาะสม และแจ'งให'อาจารย�ผู'สอนตรวจสอบครั้งสุดท'ายก(อนเปgดภาคเรียนอีกครั้งในช(วงลงทะเบียน
เรียน (อ'างอิง สศ 5.2.1 รายงานการประชุม-กําหนดภาระงานผู'สอน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากนี้  หลักสูตรได'มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห�ปhจจัยท่ีส(งผลต(อการวางระบบผู'สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในป[การศึกษา 2559 นี้ด'วย เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา
อีกครั้งในป[การศึกษา 2560 จึงต'องเตรียมการและวางแผนระบบผู'สอนสําหรับรายวิชาท่ีจะเปgดสอนให'
เหมาะสมและเรียบร'อย จัดเตรียมอาจารย�ผู'สอนสําหรับรายวิชาท่ีอาจารย�จะเกษียณอายุและลาศึกษาต(อ
ล(วงหน'า และวางระบบพ่ีเลี้ยงในรายวิชาท่ีเปลี่ยนแปลงอาจารย�ผู'สอน โดยมีอาจารย�ผู'สอนใหม(เข'าไปร(วมสอน
อยู(ในรายวิชานั้นๆ เพ่ือจะได'ทราบจุดมุ(งหมายและวัตถุประสงค�ของรายวิชา ลักษณะและการดําเนินการใน
รายวิชา รวมท้ังแนวทางและแผนการสอนในรายวิชาด'วย 

ท้ังนี้ หลักสูตรฯได'กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู' มคอ.3 และ มคอ.4 และ
ติดตามความก'าวหน'าในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ. 4 ของอาจารย�ผู'รับผิดชอบรายวิชา ผ(านอาจารย�ประจํา
หลักสูตรฯเปHนเรื่องสืบเนื่องทุกรอบการประชุม โดยก(อนเปgดภาคการศึกษาจะมีการกําหนดรายวิชาท่ีจะเปgด
สอนในภาคการศึกษาต(อไป  อาจารย�ประจําหลักสูตรจะแจ'งในท่ีประชุมให'รองคณบดีฝtายวิชาการหรือประธาน
หลักสูตร ทําบันทึกข'อความติดตาม เพ่ือให'อาจารย�ผู'รับผิดชอบรายวิชาท่ีจะเปgดสอนในภาคการศึกษาต(อไป
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาพร'อมแจ'งกําหนดเวลาจัดส(งให'อาจารย�ผู'รับผิดชอบรายวิชาจัดส(ง มคอ. 3 
ดําเนินการโหลดลงระบบของสําหรับบริหารและพัฒนาวิชาการและส(งไฟล�ท่ีงานบริการการศึกษา ท้ังนี้ 
หลักสูตรฯ จะทําหนังสือแจ'งให'อาจารย�ผู'รับผิดชอบรายวิชาจัดส(งเอกสารก(อนเปgดภาคการศึกษา 30 วัน โดย
มอบหมายให'งานบริการการศึกษาจัดทํา Check list ตรวจสอบการจัดส(งการรวบรวมและแจ'งความก'าวหน'า
ในการดําเนินการในท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรและประธานอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ซ่ึงเปHนกรรมการ
ในคณะกรรมการคณะฯ จะแจ'งในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯต(อไป  เพ่ือควบคุมให'การบริหาร
หลักสูตรเปHนไปตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด (อ'างอิง สศ 5.2.2 บันทึกข'อความติดตาม มคอ.) 
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หลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน'นการบูรณาการพันธกิจต(างๆท้ังสามด'านกับการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี โดยมีการนํางานวิจัยมาบูรณาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

รายวิชา สศ 407 พืชอาหารสัตว�และการจัดการแปลงหญ'า ได'มีการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ิมเติมจากบทเรียนในภาคทฤษฎี โดยให'นักศึกษาได'ดําเนินการแบ(งแปลงปลูกพืชอาหารสัตว�
ออกเปHนกลุ(ม ๆ โดยทดลองให'ได'รับสภาวะต(าง ๆ ท่ีแตกต(างกันเพ่ือศึกษาถึงความสามารถในการให'ผลผลิต
ของพืชอาหารสัตว� (อ'างอิง สศ 5.2.3 สศ 407 พืชอาหารสัตว�และการจัดการแปลงหญ'า)  

มีการนํางานบริการวิชาการมาบูรณาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
รายวิชา สศ 451 การจัดการฟาร�มสัตว�ป[ก อาจารย�ผู'สอนได'บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยนํา

ประสบการณ�จากการออกพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมการเลี้ยงไก(มาถ(ายทอดให'นักศึกษา เพ่ือนักศึกษาได'ศึกษาถึงการ
สุขาภิบาล การฟhกไข( และวิธีการคัดไข(ให'กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการส(งเสริมการเลี้ยงไก(กระดูกดํา โดย
มหาวิทยาลัยแม(โจ'ร(วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ณ บ'านกุง, บ'านหนองไผ(, บ'านตะเคียน, บ'านขอนแก(น, บ'านเกาะ
แก'ว, บ'านฮ็อง, บ'านกระเบ้ือง, บ'านโคกไทรงาม, บ'านสะกาด, บ'านกันโจรง และบ'านหนองโดน จ.สุรินทร� 
(อ'างอิง สศ 5.2.4 สศ 451 การจัดการฟาร�มสัตว�ป[ก) 

รายวิชา สศ 401 โภชนศาสตร�และการให'อาหารสัตว�ป[ก มีภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีนํามาบูรณาการเข'ากับการ
เรียนการสอน เช(น นํานักศึกษาเข'าร(วมโครงการส(งเสริมการใช'หอยเชอรี่เปHนอาหารสัตว� (อ'างอิง สศ 5.2.5 
มคอ. 3 วิชา สศ 401 โภชนศาสตร�และการให'อาหารสัตว�ป[ก) และให'นักศึกษาช(วยงานและได'ลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงาน ณ บ'านโคกไทร อ. สังขะ, บ'านขอนแก(น และบ'านกุง อ. สําโรงทาบ จ.สุรินทร� และ
ให'ความรู'และเผยแพร(งานวิจัยแก(เกษตรกรและผู'สนใจท่ัวไป 

และมีการดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว� โดยมีการนํานักศึกษา
ออกไปทัศนศึกษาดูงานเก่ียวกับด'านการผลิตอาหารสัตว� การจัดการอาหารสัตว�และเทคโนโลยีอาหารสัตว� ณ 
บริษัทไบโอเจนฟ[ดมิว (อ'างอิง สศ 5.2.6 กิจกรรมการศึกษาดูงานระดับปริญญาตรี)  

โดยนักศึกษาได'รับประสบการณ�และศึกษาความรู'ใหม(ๆนอกเหนือจากในห'องเรียน นําความรู'และ
ประสบการณ�ท่ีได'รับมาปรับใช' ได'ความคิดสร'างสรรค�ใหม(ๆ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชามากข้ึน 

มีภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีนํามาบูรณาการเข'ากับการเรียนการสอนในงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
รายวิชา สศ 242 การผลิตโคและกระบือ  
กิจกรรมทําขวัญควาย เพ่ือเปHนการระลึกถึงบุญคุณของควายท่ีใช'ในการเรียนการสอนและการวิจัยของ

คณะ และขอขมาในการกระทําต(าง ๆเพ่ือใช'ในการศึกษา (อ'างอิง สศ 5.2.7 กิจกรรมการทําขวัญควาย) 
รายวิชา สศ 498 การเรียนรู'อิสระ 
กิจกรรมการทําบุญสัตว�ทดลอง โดยการจัดกิจกรรมได'ตระหนักถึงคุณค(า และการใช'ประโยชน�จาก

สัตว� การผลิตสัตว�ป[กเพ่ือการเรียนและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน (อ'างอิง สศ 5.2.8 กิจกรรมการ
ทําบุญสัตว�ทดลอง)  

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพระหว(างเรียนเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ�การเรียนรู'แก(นักศึกษา (อ'างอิง สศ 5.2.9 กิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ) ได'แก( 
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กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การผลิตไก(กระดูกดําพันธุ�ไทยชินครบวงจร” ในวันท่ี 19 มีนาคม 2560 
โดยจัดให'กับนักศึกษาท่ีเรียนในวิชา สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว� โดยมี คุณชินรัตน� เมืองขุนทด เจ'าของฟาร�ม 
รัตนวรรณฟาร�ม ไก(กระดูกดํา เปHนวิทยากรบรรยาย 

การจัดเสวนาปศุสัตว�อินทรีย� ในงานตามรอยพ(อ “กษัตริย�เกษตร” ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2560 โดย
ได'รับเกียรติจาก คุณเอกนรินทร� มะโนลา ผู'จัดการฝtายผลิต บริษัท ฮิลล�ไทรย� ออร�แกนิคส� จํากัด เปHนวิทยากร
บรรยายเรื่อง “ถ(ายทอดประสบการณ�การเลี้ยงไก(ไข(อินทรีย�”, ผศ. ดร.บัวเรียม มณีวรรณ� เปHนวิทยากร
บรรยายเรื่อง “สถานการณ�ปศุสัตว�อินทรีย�”, คุณชญาน�วัต สว(างแจ'ง เจ'าของฟาร�มบ'านบุญบูรณ� เปHนวิทยากร
บรรยายเรื่อง “ถ(ายทอดประสบการณ�การเลี้ยงแพะนมอินทรีย�”, คุณสิทธา จงศิริการค'า เจ'าของฟาร�มไก(ไข(ใน
สวน, ผู'เชี่ยวชาญทางด'านการผลิตโคนมอินทรีย� จากองค�การส(งสริมกิจการโคนมแห(งประเทศไทย (อสค.), คุณ
รัฐภัทร� ศรีจันทร�กลัด ผู'อํานวยการมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย� เปHนผู'ร(วมเสวนาเรื่อง “เลี้ยงสัตว�แบบ
อินทรีย�...เลี้ยงอย(างไร..ดี...ให'มีรายได'” โดยมี ดร.ตะวัน ห(างสูงเนิน เปHนผู'ดําเนินรายการเสวนา ณ ห'องประชุม
ใหญ( อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

การประกวดมหกรรมการแข(งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งท่ี 11 ชิงถ'วยพระราชทานสมเด็จพระเจ'าลูกเธอ
เจ'าฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ� อัครราชกุมารี ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ� 2560 คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือเผยแพร(กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม(โจ' การอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม และส(งเสริมให'มีการเลี้ยง
นกเขาชวาเปHนอาชีพ ตลอดจนเปHนการส(งเสริมการท(องเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม( และจังหวัดใกล'เคียง ณ 
สนามแข(งขันคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย�รชฎ เชื้อวิโรจน� รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม(โจ' 
เปHนประธานในพิธีเปgด 

กิจกรรมการฝ{กอบรมการผสมเทียมโค รุ(นท่ี 2 เพ่ือให'ความรู'กับเกษตรกรและผู'ท่ีสนใจโดยท่ัวไป 
ระหว(างวันท่ี 16 - 18 ธันวาคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการ สัตว�ป[กและสุกร คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
โดยมี นายสัตวแพทย�ศร ธีปกรณ� ผู'อํานวยการศูนย�ผลิตน้ําเชื้อโค โครงการหลวงอินทนนท� กรมปศุสัตว�, คุณ
สิทธิชัย แก'วสุวรรณ� นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กําแพงแสน, 
คุณอภิวัฒน� สงวน เจ'าพนักงานกรมปศุสัตว�, คุณศิริพงศ� คงชุ(ม ปราชญ�ชาวบ'านด'านการเลี้ยงโค และ ผศ.ดร.
วิวัฒน� พัฒนาวงศ� เปHนวิทยากรบรรยาย 

โครงการอบรม “การปลูกพืชวัตถุดิบอาหารสัตว�อินทรีย�” ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 คณะสัตว
ศาสตร�และเทคโนโลยี ได'จัดให'กับเครือข(ายเกษตรกรผู'ปลูกพืชอาหารสัตว�อินทรีย�, หน(วยงานราชการ, 
หน(วยงานเอกชนท่ีเก่ียวข'องกับการผลิตอาหารสัตว�อินทรีย�, นักเรียน, นักศึกษา, นักวิชาการ และศิษย�เก(า โดย
มี ดร.ตะวัน ห(างสูงเนิน บรรยายในหัวข'อ “หลักการปลูกพืชอินทรีย�”, อาจารย� ดร.ปhทมา หาญนอก บรรยาย
ในหัวข'อ “หลักการปลูกข'าวโพดอาหารสัตว�อินทรีย�” คุณพรพรรณ สุทธิแย'ม นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
พิเศษ สังกัดศูนย�วิจัยพืชไร(เชียงใหม( บรรยายในหัวข'อ “การปลูกถ่ัวเหลืองในระบบอินทรีย�” และจัดเสวนา 
เรื่อง “การผลิตข'าวโพดเลี้ยงสัตว�และถ่ัวเหลืองอินทรีย�” โดยมีตัวแทนเกษตรกรผู'ปลูกจริง เปHนผู'ร(วมเสาวนา 
และ รศ.ดร. จักรพงษ� พวงงามชื่น เปHนผู'ดําเนินรายการ ณ ตําบลน้ําเลา อําเภอร'องกวาง จังหวัดแพร(  



45 
 

โดยจากการกิจกรรม นักศึกษาได'รับความรู'ซ่ึงมีโอกาสได'รับประสบการณ�โดยตรงจากผู'ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความรู'ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง นักศึกษาได'พัฒนากระบวนการเรียนรู' ประสบการณ�
นอกห'องเรียน และมีส(วนร(วมในการส(งเสริมจากผู'ทรงคุณวุฒิภายนอกมากข้ึน เพ่ือเปHนแนวทางในการพัฒนา
ด'านการเรียนของตนเอง ได'ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว' 

นอกจากนี้ อาจารย�ประจําหลักสูตรยังได'เปHนวิทยากรให'แก(หน(วยงานภายนอก (อ'างอิง สศ 5.2.10 
วิทยากรภายนอก) ดังนี้ 

รายช่ืออาจารย�ประจําหลักสูตร โครงการฝJกอบรม/สัมมนา/ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

วัน/สถานท่ี 

อาจารย� ดร.จํารูญ มณีวรรณ 
น.สพ.ภาณุพงศ� มหาพรหม 

โครงการอบรมการเลี้ยงสุกร วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

อาจารย� ดร.จํารูญ มณีวรรณ การฝ{กอบรมปฏิบัติการสํารวจและจัดทํา
ฐานทรัพยากรท'องถ่ิน 

วันท่ี 31 มกราคม-3 
กุมภาพันธ� 2560 

สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ อบรมเชิงปฏิบัติการและรณรงค�การทํา
วัคซีนป�องกันโรคในสัตว� 

วั น ท่ี  13 -15  มกร าคม 
2560 

ผู'ช(วยศาสตราจารย� ไพโรจน� ศิลม่ัน การบริหารจัดการฟาร�มโคนมคุณภาพ
และกระบวนการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ 

วันท่ี 21 กุมภาพันธ� 2560 
 

มีรายวิชาท่ีมีการใช'สื่อเพ่ือการเรียนรู'ประกอบการสอน ป[การศึกษา 2559 ในหลายวิชาดังนี้  
ลําดับ รายวิชา ผู'สอน ช่ือไฟล� ประเภทไฟล� 

1  สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณ�ใน
การเลีย้งสุกร 
 

อาจารย� ดร.จํารญู 
มณีวรรณ 
 

สศ352 โรงเรือนและ
อุปกรณ�ในการเลี้ยงสุกร 

Power point 

2 สศ 413 กายวิภาคและสรรีวิทยา
ของสัตว�ป[ก 

น.สพ.ภาณุพงศ� 
มหาพรหม 

สศ 413 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว�ป[ก 

Power point 

3 สศ 474 ยาและการใช'ยาในสัตว� ผศ.ดร.บัญชา พงศ�พิศาล
ธรรม 

กลุ(มวิชา สศ 474 ยาและ
การใช'ยาในสัตว� 

โซเชียลเน็ตเวิร�ค 
(กลุ(มเฟสบุ�ค) 

4 สศ 430 การปรับปรุงพันธุ�สตัว� ผศ.ดร.บัญชา พงศ�พิศาล
ธรรม 

Biotech and animal 
breeding สศ430 การ
ปรับปรุงพันธุ�สัตว� 

Power point 

5 สศ 454 การจัดการฟาร�มสุกร อาจารย� ดร.จํารญู 
มณีวรรณ 

สศ 454 การจัดการ
ฟาร�มสุกร 

Power point  

6 สศ 243 การผลติสุกร อาจารย� ดร.วันทมาส  
จันทะสิทธุ� 

สศ 243 การผลติสุกร PDF file 

7 สศ 446 การเลี้ยงสุนัข ผศ.น.สพ.ไพโรจน� พงศ�
กิดาการ 

สศ 446 การเลี้ยงสุนัข Power point 
และโซเชียล
เน็ตเวิร�ค 
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8 สศ 472 โรคและการสุขาภิบาลโค-
กระบือ 

ผศ.น.สพ.ไพโรจน� พงศ�
กิดาการ 

กลุ(มวิชา สศ 472 โรค
และการสุขาภิบาลโค-
กระบือ 

Power point 
และโซเชียล
เน็ตเวิร�ค (กลุ(ม
เฟสบุ�ค) 

9 สศ 413 พฤติกรรมของสัตว� ผศ.น.สพ.ไพโรจน� พงศ�
กิดาการ 

ระบบของพฤติกรรม สศ 
413 พฤติกรรมของสตัว� 

Power point 
และโซเชียล
เน็ตเวิร�ค 

10 สศ 409 พืชอาหารสัตว�และการ
จัดการแปลงหญ'า 

ผศ.ไพโรจน� ศิลมั่น สศ 409 พืชอาหารสัตว�
และการจัดการแปลง
หญ'า 

Power point 

11 สศ 402 โภชนศาสตร�และการให'
อาหารโค  

อาจารย� ดร.อานนท�  
ปะเสระกัง 

สศ 402 โภชนศาสตร�
และการให'อาหารโค 

Power point 

12 สศ 453 การจัดการฟาร�มโคเน้ือ อาจารย� ดร.อานนท�  
ปะเสระกัง 

สศ 453 การจัดการ
ฟาร�มโคเน้ือ 

Power point 

13 สศ 454 การจัดการฟาร�มสุกร อาจารย� ดร.จํารญู 
มณีวรรณ 

สศ 454 การจัดการ
ฟาร�มสุกร 

Power point 

14 สศ 486 การประกวดและตัดสินโค-
กระบือ 

อาจารย� ดร.อานนท�  
ปะเสระกัง 

การตัดสินโค-กระบือ คลิป VDO 

15 สศ 302 การควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว� 

อ.สุรีรตัน� ถือแก'ว เพจวิชา สศ 302 การ
ควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว� 

โซเชียลเน็ตเวิร�ค 
(เพจเฟสบุ�ค) 

16 สศ 415 การให'นม อาจารย� ดร.อานนท�  
ปะเสระกัง 

สศ 415 การให'นม Power point 

17 สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณ�ในการ
เลี้ยงสุกร 

อ.ดร.มงคล ยะไชย กลุ(มวิชา สศ 352 
โรงเรือนและอุปกรณ�ใน
การเลีย้งสุกร 

โซเชียลเน็ตเวิร�ค 
(กลุ(มเฟสบุ�ค) 

18  สศ 446 เน้ือและผลิตภณัฑ�เน้ือ อาจารย� ดร.จุฬากร 
ปานะถึก 

ผลิตภณัฑ�เน้ือ Power point 

19 สศ 440 การเลี้ยงสตัว�ป[กเฉพาะ
อย(าง 
 

อาจารย�ยุทธนา สุนันตา chicken production 
สศ 440 การเลี้ยงสตัว�ป[ก
เฉพาะอย(าง 

Power point 

20 สศ 452 การจัดการฟาร�มโคนม อาจารย� ดร.อานนท�  
ปะเสระกัง 

Feed resources  
สศ 452 การจัดการ
ฟาร�มโคนม 

Power point 

21 สศ 445 การเลี้ยงม'า ผศ.น.สพ.ไพโรจน� พงศ�
กิดาการ 

สศ 445 การเลี้ยงม'า Power point 
และโซเชียล
เน็ตเวิร�ค 
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22 สศ 421 การใช'คอมพิวเตอร�ทาง
โภชนศาสตร�สัตว� 

อาจารย� ดร.มงคล ยะไชย Feed Formulation  
สศ 421 การใช'
คอมพิวเตอร�ทาง 
โภชนศาสตร�สัตว� 

Power point 

23 สศ 497 สหกิจศึกษา ผศ.ดร.บัวเรยีม มณีวรรณ� สศ 497 สหกิจศึกษา Power point 
24 สศ 498  การเรียนรู'อิสระ คณะกรรมการสหกิจ

ศึกษา 
บริหารบุคคล สศ 498  
การเรยีนรู'อิสระ 

Power point 

 
 

5.2 การประเมินผู2เรียน(KPI 5.3) 
อาจารย�ผู'สอนมีการประเมินผลการเรียนรู'ของนักศึกษาโดยประเมินตามสภาพจริง เช(น ข'อสอบแบบ

ปรนัย อัตนัย การบ'าน รายงานท่ีได'รับมอบหมาย เปHนต'น โดยหลังจากสิ้นภาคการศึกษาอาจารย�ผู'สอนจะ
ประเมินออกมาเปHนผลคะแนนหรือเกรดให'นักศึกษา   

มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร'อมทางการเรียนให'แก(นักศึกษา เช(น โปรแกรมการสอบวัดระดับ
ความรู'ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และโปรแกรมการสอบวัดระดับเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา  โดยให'
นักศึกษาชั้นป[ท่ี 1 ทําความสอบวัดความรู'พ้ืนฐานเพ่ือวัดศักยภาพของนักศึกษา (อ'างอิง สศ 5.3.1 การสอบวัด
ระดับความรู') 

อาจารย�ผู'สอนจะประเมินออกมาเปHนผลคะแนนในแต(ละรายวิชาและมีการตรวจสอบผลการเรียนรู'
ของนักศึกษา ท้ัง 5 ด'าน ในรายวิชาของตนเองว(าเปHนไปตามท่ีกําหนดไว'ในหลักสูตรหรือไม( เพ่ือจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ. 5 และนําส(งผลคะแนนเพ่ือพิจารณาเห็นชอบในท่ีประชุมอาจารย�ประจํา
หลักสูตรฯ  ก(อนนําเสนอให'กับคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ และส(งให'กับสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนและประกาศผลให'กับนักศึกษาทราบผ(านทาง www.reg.mju.ac.th 
ต(อไป (อ'างอิง สศ 5.3.2 รายงานประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตร) 

หลักสูตรมีการติดตามการส(งผลคะแนนของอาจารย�ผู'รับผิดชอบรายวิชา ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในแต(ละภาคการศึกษา และนําเข'าท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ  เพ่ือพิจารณาผลคะแนนของนักศึกษา 
ก(อนส(งให'กับคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ และส(งให'กับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ดําเนินการต(อไป 

สําหรับรายวิชาท่ีค'างส(งผลคะแนน นักศึกษาต(อกลุ(มมีจํานวนมาก หรือนักศึกษายังนําเสนองานหรือ
ทํารายงานไม(เสร็จสมบูรณ� ให'ทําบันทึกข'อความและรายงานชี้แจงเหตุผลต(อท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตร  
(อ'างอิง สศ 5.3.3 รายงานการประชุม-สรุปผลคะแนน) 

ท้ังนี้ อาจารย�ประจําหลักสูตรมีการตรวจสอบจากสรุปผลคะแนนประจําภาคเรียนในท่ีประชุมอาจารย�
ประจําหลักสูตร และพิจารณาดําเนินการทวนสอบรายวิชาเพ่ือหาสาเหตุของความผิดปกติในรายวิชา ภาค
เรียนท่ี 1/2559 ทุกรายวิชา โดยอาจารย�ประจําหลักสูตรมีการแจ'งรายวิชาท่ีต'องการจะทวนสอบให'



48 
 

คณะกรรมการทวนสอบได'รับทราบเพ่ือพิจารณาแจ'งให'อาจารย�ผู'สอนดําเนินการต(อไป (อ'างอิง สศ 5.3.4
รายงานการประชุม-วิชาทวนสอบ) 

แนวทางการดําเนินการทวนสอบมีแต(งต้ังชุดอนุกรรมการทวนสอบซ่ึงในแต(ละชุดอนุกรรมการ
ประกอบไปด'วยประธานอนุกรรมการทวนสอบ กรรมการ และเลขานุการ เพ่ือดําเนินการทวนสอบในรายวิชา
ต(าง ๆ ตามความเหมาะสมของความรู'ในสาขาวิชานั้น ๆ ในการดําเนินการทวนสอบในป[ 2558 กรรมการทวน
สอบฯ ได'มีการประสานงานกับอาจารย�ผู'สอนในรายวิชาท่ีจะดําเนินการทวนสอบ เพ่ือขอเอกสารประกอบการ
ทวนสอบได'แก( มคอ.3 มคอ.5 เกณฑ�คะแนน งานท่ีมอบหมายของรายวิชา รวมถึงข'อสอบท่ีใช'ในการวัดและ
ประเมินผล แต(อย(างไรก็ตามพบว(า อาจารย�ผู'สอนในบางรายวิชามีความกังวลเกรงว(าข'อสอบจะรั่วไหล ดังนั้น
ในการดําเนินการทวนสอบในป[การศึกษา 2559 ได'มีการปรับปรุงกระบวนการทวนสอบโดยการพิจารณา
เฉพาะในส(วนของ มคอ.3 และ มคอ.5 ซ่ึงอาจารย�ผู'สอนในแต(ละรายวิชาได'ทําการลงข'อมูลในเว็บไซด�ของ
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ แต(อย(างไรก็ตามหากคณะอนุกรรมการทวนสอบยังขาดข'อมูลในบางประเด็น
จะสามารถขอข'อมูลเพ่ิมเติมในภายหลังได' เม่ือสิ้นสุดกระบวนการทวนสอบของชุดอนุกรรมการทวนสอบ จะ
นําข'อมูลสรุปเพ่ือร(วมประชุมในกรรมการทวนสอบฯ อีกครั้ง เพ่ือพิจารณาถึงการจัดทํารายงานสรุปผลการทวน
สอบเพ่ือแจ'งในกับอาจารย�ผู'สอนในรายวิชาต(อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการทวนสอบฯ แต(งต้ังคณะอนุกรรมการทวนสอบ เพ่ือดําเนินการทวนสอบโดย

ดําเนินการพิจารณาตามเกณฑ�ท่ีกรรมการทวนสอบได'ดําเนินการร(างแบบประเมิน (อ'างอิง สศ 5.3.5 รายงาน
การประชุมการทวนสอบ) เม่ือเสร็จสิ้นในการดําเนินการทวนสอบของอนุกรรมการแต(ละชุดแล'ว จะนําข'อมูล
ผลของการทวนสอบเพ่ือพิจารณาและจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพ่ือรายงานต(ออาจารย�ผู'รับผิดชอบ
รายวิชาเพ่ือเปHนแนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในป[การศึกษาถัดไป  

นอกจากนี้หลักสูตร มีการกําหนดให'อาจารย�ผู'รับผิดชอบรายวิชาท่ีเปgดสอนในภาคการศึกษานั้น 
ดําเนินการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5-6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
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ท่ีเปgดสอน อาจารย�ประจําหลักสูตรมีระบบและกลไกในการติดตามความก'าวหน'าในการจัดทํา มคอ. 5 ของ
อาจารย�ผู'รับผิดชอบรายวิชา จากระบบของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยได'ดําเนินการติดตามและ
จัดทํา check list ตรวจสอบรายวิชาค'างส(ง เพ่ือรายงานในท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรทุกรอบการ
ประชุม และเม่ือดําเนินการติดตามแล'ว จะนําผลการดําเนินงานดังกล(าว เสนอผ(านอาจารย�ประจําหลักสูตร 
และนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะต(อไป 

  

  ในป[การศึกษา 2559 หลักสูตร มีการประเมินผลการเรียนรู'ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มีการดําเนินงานตามตัวบ(งชี้ผลการดําเนินงานและบรรลุเป�าหมายท้ังหมดจํานวน 12 ตัวบ(งชี้ 
ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ โดยรวมคิดเปHนร'อยละ 91.67  
 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(KPI 5.4)  

 ดัชนีบ0งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

1) อาจารย�ประจําหลักสูตรอย(างน'อยร'อยละ 80 มีส(วน

ร(วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร 

ในป[การศึกษา 2559 อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ 
มีการประชุมท้ังหมดจํานวน 11 ครั้ง โดยมี
อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ เข'าร(วมประชุมเกิน
กว(าร'อยละ 80 เพ่ือดําเนินงานหลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี

สอดคล'องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห(งชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ'ามี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร� ได'ดําเนินการจัดทําเล(มหลักสูตรฯ ตาม
แบบ มคอ.2  ท่ีสอดคล'องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห(งชาติ 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ�ภาคสนาม (ถ'ามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อย(างน'อยก(อนการเปgดสอนในแต(ละ

ภาคการศึกษาให'ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร  กําหนดและติดตามให'อาจารย�
ผู' รั บ ผิ ด ช อ บ ร า ย วิ ช า จั ด ทํ า  ม ค อ . 3 -4 
รายละเอียดของรายวิชา  ซ่ึงในภาคการศึกษาท่ี 
1/2559 คิดเปHนร'อยละ 100 และภาคการศึกษา
ท่ี 2/2559  คิดเปHนร'อยละ 100 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ�

ภาคสนาม (ถ'ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปgดสอน

หลักสูตร  กําหนดและติดตามให'อาจารย�
ผู'รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.5-6 รายงานผล
การ ดํ า เนิ น งานของรายวิ ช า   ซ่ึ ง ในภาค
การศึกษาท่ี 1/2559 คิดเปHนร'อยละ 100  และ
ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 คิดเปHนร'อยละ 100 
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 ดัชนีบ0งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

ให'ครบทุกรายวิชา 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดป[การศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดทํา มคอ.7 รายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรฯ ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดป[การศึกษา 2559 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู'ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 (ถ'ามี) อย(างน'อยร'อยละ 25 ของรายวิชา 

ท่ีเปgดสอนในแต(ละป[การศึกษา 

พิจารณาทวนสอบรายวิชาภาคเรียนท่ี 2/2558 
และ 1/2559 โดยคณะกรรมการทวนสอบ และ
รายงานผลกลับยังหลักสูตร 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ�การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู' จาก

ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 

ป[ท่ีแล'ว  

อาจารย�ประจําหลักสูตรมีการปรับปรุงระบบ
และกลไก รวมท้ังกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนใหม(ในป[การศึกษา 2559 จากข'อคิดเห็นใน
ป[ 2558 

8) อาจารย�ใหม( (ถ'ามี) ทุกคน ได'รับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําด'านการจัดการเรียนการสอน 

- 

9) อาจารย�ประจําหลักสูตรทุกคนได'รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย(างน'อยป[ละหนึ่งครั้ง 

อาจารย�ประจําหลักสูตร จํานวน 7 คน ได'รับ
การพัฒนาทางวิชาการ อย(างน'อยป[ละ 1 ครั้ง 
โดยได'เข'าร(วมกิจกรรม/อบรม/สัมมนาทาง
วิชาการท่ีเปHนประโยชน�ต(อการเรียนการสอน  

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ'ามี) 

ได'รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม(น'อย

กว(าร'อยละ 50 ต(อป[ 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนของ
หลักสูตร จํานวน 1 คน ได'รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ร'อยละ 100 ต(อป[ 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป[สุดท'าย/บัณฑิต

ใหม(ท่ีมีต(อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม(น'อยกว(า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรฯ มีการประเมินระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาชั้นป[สุดท'าย โดยได'รับคะแนน
เฉลี่ย 3.72 จากคะแนนเต็ม 5 
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 ดัชนีบ0งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

12) ระดับความพึงพอใจของผู'ใช'บัณฑิตท่ีมีต(อบัณฑิต

ใหม( เฉลี่ยไม(น'อยกว(า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผู'ใช'บัณฑิตท่ีมีต(อ
บัณฑิตใหม( อยู(ในระดับมาก โดยได'รับคะแนน
เฉลี่ย 3.84 จากคะแนนเต็ม 5  

13) มีการประเมินความรู'ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ภาษาต(างประเทศ 

นักศึกษาใหม(ได'ทําการทดสอบความรู'ทาง

สารสนเทศและภาษาต(างประเทศจากทาง

มหาวิทยาลัย  

รวมตัวบ(งชี้ในป[นี้ 12 

จํานวนตัวบ(งชี้ในป[นี้ท่ีได'ดําเนินการ/เปHนไปตามเกณฑ� 11/เปBนไปตามเกณฑ� 

ร'อยละของตัวบ(งชี้ท่ีดําเนินการผ(านต(อตัวบ(งชี้ท้ังหมดในป[นี้ 91.67 

 

การวิเคราะห�รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม0ปกติ  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให2ผิดปกติ มาตรการแก2ไข 

ไม(มี      

      

รายวิชาท่ีไม0ได2เปVดสอนในป3การศึกษา  
รายวิชาท่ีไม(เปgดสอนในป[การศึกษานี้ ไม(มี 
รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม0ครบในป3การศึกษา 
รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม(ในป[การศึกษานี้ ไม(มี 

 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาท่ีเปVดสอนในป3ท่ีรายงาน 
 อาจารย�ผู'สอนได'มีทําแผนการปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนแยกแต(ละ
รายวิชา ลงใน มคอ. 5 ซ่ึงสามารถสรุปรายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผล
การประเมิน ได'ดังรายวิชาต(อไปนี้ 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม0มี 

สศ 243 การผลิตสุกร 1/2559 �  ปรับปรุงเน้ือหาและการประเมินผลนักศึกษา
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงผู'สอนหน่ึงในสาม
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ของวิชา 
สศ 310 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว�เล้ียง 

2/2559 �  ปรับปรุงวิธีการประเมินผลจากการเรียนของ
นักศึกษา โดยเพิ่งจํานวนคร้ังในการทดสอบ
และวัดผลของนักศึกษา  

สศ 301 การควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว� 

2/2559 �  ปรับปรุงเน้ือหาและการประเมินผลนักศึกษา
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงผู'สอน 

สศ 400 อาหารและการให'
อาหารสัตว� 

2/2559 �  ปรับปรุงเน้ือหาและการประเมินผลนักศึกษา
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงผู'สอนหน่ึงในสาม
ของวิชา 

สศ 402 โภชนศาสตร�และการ
ให'อาหารโค 

2/2559 �  ปรับปรุงเน้ือหาและการประเมินผลนักศึกษา
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงผู'สอน 

สศ 420 คอมพิวเตอร�เพื่อการ
ปศุสัตว� 

2/2559 �  ปรับปรุงเน้ือหาและการประเมินผลนักศึกษา
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงผู'สอน 
คร่ึงหน่ึงของรายวิชา 

สศ 452 การจัดการฟาร�มโค
นม 

2/2559 �  ปรับปรุงเน้ือหาและการประเมินผลนักศึกษา
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงผู'สอนในส(วนของ
การสอนหลังการสอบกลางภาคเรียนท่ี 
2/2559 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอน 
อาจารย�ประจําหลักสูตรได'พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของรายวิชาใน

หลักสูตรฯ จากสํานักงานบริหารและพัฒนา ซ่ึงในภาพรวมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณะสัตวศาสตร�

และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ป[การศึกษา 2559 อยู(ในระดับดี โดยภาคเรียนท่ี 1/2559 เท(ากับ 4.35 โดย

ได'คะแนนในเรื่องจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนท่ีกําหนด

ไว', ผู'สอนมีมนุษยสัมพันธ� และให'คําปรึกษาแก(นักศึกษาอย(างเปHนกันเอง มีความเหมาะสมและเท(าเทียมกัน, 

อาจารย�ตรงต(อเวลา เข'าและเลิกสอนตามกําหนด มากท่ีสุดเท(ากับ 4.37 และภาคเรียนท่ี 2/2559 เท(ากับ 

4.40 โดยได'คะแนนในเรื่องอาจารย�ตรงต(อเวลา เข'าและเลิกสอนตามกําหนด มากท่ีสุดเท(ากับ 4.43 (อ'างอิง 

สศ 5.3.6 ผลการประเมินภาพรวมประสิทธิภาพการเรียนการสอน)   

เม่ือเทียบกับป[การศึกษา 2558  ในภาคเรียนท่ี 1/2558 เท(ากับ  4.25 และในภาคเรียนท่ี 2/2558 

เท(ากับ 4.25 อยู(ในระดับดี  ซ่ึงค(าเฉลี่ยป[ 2559 สูงกว(า ป[ 2558 จะเห็นได'ว(าหลักสูตรมีการบริหารจัดการ

หลักสูตรท่ีดีข้ึนในเรื่องของประสิทธิภาพการสอนในภาพรวม  

นอกจากนี้ อาจารย�ประจําหลักสูตรยังได'พิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นป[สุดท'าย คณะสัตว

ศาสตร�และเทคโนโลยี ท่ีมีความพึงพอใจต(อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม(โจ' ในภาพรวมอยู(ในระดับ

มาก มีค(าเฉลี่ยเท(ากับ 3.56   
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โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ หลักสูตร 4 ป[ มีความ

พึงพอใจต(อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม(โจ' อยู(ในระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 3.50, หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� วิชาเอกสัตว�ป[ก หลักสูตร 4 ป[ มีความพึงพอใจต(อคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม(โจ' อยู(ในระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 3.57, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 

วิชาเอกการผลิตสุกร หลักสูตร 4 ป[ มีความพึงพอใจต(อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม(โจ' อยู(ในระดับ

มาก มีค(าเฉลี่ย 3.65 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� วิชาเอกอาหารสัตว� หลักสูตร 4 

ป[ มีความพึงพอใจต(อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม(โจ' อยู(ในระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 3.50 (อ'างอิง สศ 

5.3.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นป[สุดท'ายต(อหลักสูตร)   

และผลการสํารวจพบว(า บัณฑิตใหม(คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจต(อคุณภาพ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม(โจ' ในภาพรวมอยู(ในระดับดี มีค(าเฉลี่ยเท(ากับ 3.88 

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� วิชาเอกสัตว�ป[ก หลักสูตร 4 ป[ มหาวิทยาลัยแม(

โจ' มีความพึงพอใจต(อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม(โจ' อยู(ในระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 4.00, หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� วิชาเอกการผลิตสุกร หลักสูตร 4 ป[ มหาวิทยาลัยแม(โจ' มีความพึง

พอใจต(อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม(โจ' อยู(ในระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 3.92, หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� วิชาเอกอาหารสัตว� หลักสูตร 4 ป[ มหาวิทยาลัย แม(โจ' มีความพึงพอใจต(อ

คุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม(โจ' อยู(ในระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 3.82 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร� วิชาเอกโคนมโคเนื้อ หลักสูตร 4 ป[ มหาวิทยาลัยแม(โจ' มีความพึงพอใจต(อคุณภาพ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม(โจ' อยู(ในระดับมาก มีค(าเฉลี่ย 3.79 (อ'างอิง สศ 5.3.8 ผลการประเมินความพึง

พอใจของบัณฑิตใหม(ต(อหลักสูตร)   
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ประสิทธิผลของกลยุทธ�การสอน 
ทําแบบสอบถามและประเมินจากแบบสอบถาม     

มาตรฐานผลการเรียนรู2 
สรุปข2อคิดเห็นของผู2สอน และข2อมูลปTอนกลับจากแหล0ง

ต0าง ๆ 
แนวทางแก2ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาขาดวินัย  การตรงต(อเวลา และความรับผดิชอบ
ในตนเอง 
 

-ปลูกฝhงความรับผดิชอบ วินัยและ
การตรงต(อเวลา โดยการให'
นักศึกษาจัดทํารายงานเพ่ิมเตมิ
เพ่ือสร'างความรับผดิชอบแก(
ตนเองข้ึน 

ความรู' นักศึกษายังไม(สามารถอธิบายหลกัการและทฤษฏีท่ีสําคัญ
ในเน้ือหาวิชาท่ีศึกษา นักศึกษายังมีทักษะและความรู'
ทางด'านสัตวศาสตร�ไม(เพียงพอ ขาดการบูรณาการเน้ือหา
ในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาท่ีเก่ียวข'อง  
 

-เพ่ิมเติมกิจกรรมและการเรียน
การสอนให'นักศึกษา เช(น กิจกรรม
ส(งเสริมวิชาการ 
-เน'นกิจกรรมและการเรียนการ
สอนให'นักศึกษาฝ{กปฏิบัติเพ่ือให'
เกิดทักษะมากข้ึนและเพ่ิมทักษะ
การเรยีนรู' เช(น กิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพสัตวศาสตร� 

ทักษะทางปhญญา นักศึกษายังไม(สามารถทําการวิเคราะห� สังเคราะห� เพ่ือ
แก'ไขปhญหา และขาดทักษะความสัมพันธ�ระหว(างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

-เน'นกิจกรรมและการเรียนการ
สอนท่ีมีการใช'ความคิด วิเคราะห�
ของนักศึกษาเพ่ือนําไปประยุกต�ใช'
ในการปฏิบัติงาน เช(น จัดกิจกรรม
เพ่ิมพูนความรู'ทางวิชาการ และ
พัฒนาวิชาชีพทางสัตวศาสตร� 

ด'านทักษะความสัมพันธ�
ระหว(างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

นักศึกษายังขาดความรับผิดชอบในงานท่ีได'รับมอบหมาย
และขาดความสามารถในการปรับตัวในการทํางานร(วมกับ
ผู'อ่ืน และขาดภาวะการเปHนผู'นํา  

-เน'นให'นักศึกษาได'ฝ{กการทํางาน
ร(วมกัน ความรับผิดชอบและการมี
ส(วนร(วมในกิจกรรมและการเรยีน
การสอน 

ด'านทักษะในการวิเคราะห�
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษายังขาดทักษะในสื่อสารท่ีเหมาะสม และขาด
ทักษะใช'เทคโนโลยสีารสนเทศในการรวบรวมข'อมูล 
ติดต(อสื่อสาร จัดการและนําเสนอข'อมูลได' 
 

-เน'นกิจกรรมท่ีแนะนําการใช'สื่อ
และสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการ
เรียนการสอน และการค'นคว'า
และนําเสนอ เช(นกิจกรรมเตรียม
ความพร'อมสําหรับนักศึกษา ซ่ึงมี
การเพ่ิมทักษะในด'านการใช'
เทคโนโลยีสารสนเทศอย(าง
เหมาะสม การค'นคว'างานวิจัยและ
กรณีศึกษา 
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การปฐมนิเทศอาจารย�ใหม0 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  มี � ไม(มี � 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมท่ีจัดหรือเข2าร0วม 

จํานวน  
สรุปข2อคิดเห็น และประโยชน� 

ท่ีผู2เข2าร0วมกิจกรรมได2รับ 
อาจารย� 

บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

1.ประชุมสมัมนาวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ
2.สัมมนาสัตวบาล/สัตวศาสตร�แห(ง
ประเทศไทย  
3.กิจกรรมการจัดการความรู'ของ
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลย ี
เรื่อง “การเขียนข'อเสนอ
โครงการวิจัย : เขียนอย(างไรให'ได'
ทุน” 
4.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับการจัดทําหลักสูตร (มคอ.
2) และการตรวจหลักสูตร (มคอ.2) 
เพ่ือให'เปHนไปตามเกณฑ�มาตรฐาน
หลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558 
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง แนวทางการประเมินและการ
ปรับปรุงกระบวนการ ระดับ
หลักสตูร  
6. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“บริหารหลักสตูรให'เข'าสู( AUN-
QA” 
7. อบรมการใช'งาน smart 
classroom อาคารเรียนรวม 80 ป[ 
8.กิจกรรมถ(ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการให'บุคลากรของคณะฯ 

2 
 
3 
 
6 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
3 
 

 
2 
 
6 

 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

1.สามารถนําความรู'ท่ีได'มาใช'ประยุกต�ใน
การสอนหรือการทําวิจัยของตนเอง 
2.ผู' เข'าร(วมกิจกรรมมีส(วนร(วมในการ
ส(งเสริมการบริหารการศึกษา ได'รับความรู'
แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ� โ ด ย ต ร ง จ า ก
ผู'ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ 
3.สามารถแก'ไขปhญหาและจัดการในเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนและกลยุทธ� 
เทคนิคการสอนได' 
4.อาจารย�ประจําหลักสูตรได'รับความรู'
เ พ่ื อ เปHนแนวทาง จัด ทํารายละเ อียด
หลักสูตรและหลกัสูตรรายวิชาหมวดศึกษา
ท่ั ว ไ ป ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
อุดมศึกษาแห(งชาติต(อไป 
5.เข'าใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
การใช'ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน  
6.สามารถนําไปประยุกต�ใช'ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน และผลิต
ผลงานวิจัยในอนาคต 
7.ผู'เข'าร(วมกิจกรรมมสี(วนร(วมในการ
ส(งเสริมการบริหารการศึกษา ซ่ึงได'รับ
ความรู'และประสบการณ�โดยตรงจาก
ผู'ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในระดับสูง 
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หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 
5.1 การบริหารหลักสูตร   

ป?ญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของป?ญหาต0อสัมฤทธผิล 

ตามวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

แนวทางการปTองกันและ 

แก2ไขป?ญหาในอนาคต 

การจัดส(ง มคอ.3-6  
 

ความเสีย่งต(อการท่ีหลักสตูรไม(ผ(านตาม
เกณฑ�มาตรฐาน 

ติดตามการจัดส(งตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
และประกาศผู'ท่ีค'างส(งให'ได'รับทราบ 

จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตรไม(สมดลุ
กับภาระงาน 

การบริหารหลักสูตรไม(เตม็ประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากไม(มเีวลาทํางานในหน'าท่ีรับผิดชอบ
ได'ครบถ'วน มีท้ังงานสอน งานบริหาร
หลักสตูร และงานวิจัย เปHนต'น 

อาจารย�ประจําหลักสตูรพิจารณาทบทวนแบ(ง
ภาระงานให'ชัดเจนยิ่งข้ึน 

จํานวนนักศึกษา หลักสตูร 4 ป[ เทียบเข'า
เรียน ลดลง 

จํานวนนักศึกษาไม(เปHนไปตามแผนท่ี 
กําหนดไว' 
 

หลักสตูรฯมีการวางแผนการประชาสัมพันธ�เพ่ือ
รับนักศึกษาเพ่ิมข้ึนให'ได'ตามแผนท่ีกําหนด 
และจัดทําหลักสูตรใหม( (ทษ.บ.) เพ่ือรองรับ
ตลาดการแข(งขันนักศึกษาใหม( 

ความพร'อมของห'องเรียน ห'องปฏบัิติการ
และฟาร�ม 

อุปกรณ�ท่ีใช'ในการเรยีนการสอนยงัไม(
เพียงพอต(อจํานวนนักศึกษา และใช'ได'ไม(เต็ม
ประสิทธิภาพ 
 

คณะฯพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเตมิหรือเพ่ือการ
ปรับปรุง 

นักศึกษายังขาดทักษะการปฏิบัติงานทาง
สัตวศาสตร� 

ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
สัตวศาสตร�สหกิจศึกษาและการทํางาน
ทางด'านสัตวศาสตร� 

-เพ่ิมเน้ือหาการฝ{กทักษะและเตรยีมความ
พร'อมก(อนออกปฏิบัติงานให'แก(นักศึกษา 
-ปรับปรุงรายวิชาให'ทันสมัย และสอดคล'องกับ
ความต'องการของผู'ใช'บัณฑิตและตลาดแรงงาน
มากข้ึน 
-ปรึกษาหารือกับหน(วยงานภายนอก เช(นสถาน
ประกอบการท่ีนักศึกษาฝ{กงานหรอืทํางาน เพ่ือ
ขอข'อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส(วนท่ี
ต'องมีการปรับปรุงและแก'ไข 

หมายเหตุ: การดําเนินงานหรือมตเิห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสตูรไม(เปHนไปตามท่ีวางไว'  เน่ืองจากยังขาดอํานาจการตัดสินใจอย(าง
เบ็ดเสร็จในบางเรื่องซ่ึงต'องผ(านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเปHนหลักในการบริหารงาน 
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5.2 สนับสนุนการเรียนรู2 (KPI 6.1) 
คณะฯ มีความพร'อมทางด'านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'ด'านกายภาพ เช(น  อุปกรณ� เทคโนโลยี สิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต(อการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑ�และสิ่งก(อสร'าง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

การวิจัย บริการวิชาการ และการทําปhญหาพิเศษของนักศึกษา โดยมีห'องปฏิบัติการต(างๆ เช(น  ห'องปฏิบัติการ

อาหารสัตว�  ห'องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ�,  ห'องปฏิบัติการผสมเทียม, ห'องปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ�  

เพ่ือใช'ในการเรียนการสอน และการวิจัย (อ'างอิง สศ 6.1.1 ห'องปฏิบัติการ) และคณะฯมีห'องสมุดหรือแหล(ง

ค'นคว'าข'อมูลทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  โดยคณะฯ ได'จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดหา

หนังสือ ตําราและวารสารท้ังในรูปของเอกสาร (hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส� เพ่ือให'นักศึกษา  มีโอกาส

เข'าถึงแหล(งค'นคว'าทางวิชาการ โดยห'องสมุดกลางได'เข'าให'คําแนะนําเพ่ือการสั่งซ้ือและจัดหาหนังสือเพ่ือ

ประกอบการสอนของอาจารย�และหนังสือเรียนของนักศึกษาด'วย (อ'างอิง สศ 6.1.2 การให'คําแนะนํา

สํานักหอสมุด)  และคณะจัดให'มีอุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯ จัดให'มีเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับ

คณาจารย�และนักศึกษาในการสืบค'นข'อมูลสารสนเทศ พร'อมท้ังมีอุปกรณ�การส(งสัญญาณอินเตอร�เน็ตไร'สายไว'

บริการนักศึกษาในทุกชั้นในอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการในคณะฯ  (อ'างอิง สศ 6.1.3 อุปกรณ�การส(ง

สัญญาณอินเตอร�เน็ตไร'สาย ) และมีฟาร�มเลี้ยงสัตว� และสัตว�ทดลองท่ีสามารถใช'ในการวิจัย และการปhญหา

พิเศษของนักศึกษาอย(างเพียงพอ (อ'างอิง สศ 6.1.4 ฟาร�มปศุสัตว�)  นอกจากนี้ยังมีการจัดห'องเรียนแบบต(างๆ

สําหรับนักศึกษา เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียน, ทํากิจกรรม, การติว หรือการทํางานกลุ(ม (อ'างอิง สศ 

6.1.5 ห'องเรียน)  และจัดลานกิจกรรมบริเวณด'านหน'าอาคาร โซนบี (อ'างอิง สศ 6.1.6 รูปภาพอาคารศูนย�

สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี โซนบี) เพ่ือให'นักศึกษาได'มีสถานท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู'และทํางานร(วมกัน  

นอกจากอุปกรณ� และสิ่งอํานวยความสะดวกต(างๆท่ีคณะฯมีให'แล'ว คณะฯ ยังมีระบบการจัดการสิ่ง
สนับสนุน คือ ทุกป[การศึกษา คณะฯ จะมีการขอข'อมูลความต'องการของอาจารย�ประจําหลักสูตรในด'าน
ครุภัณฑ�และสิ่งก(อสร'าง เพ่ือบรรจุในแผนความต'องการในการของบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ�และสิ่งก(อสร'าง 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร  (อ'างอิง สศ 6.1.7 แบบสํารวจความต'องการครุภัณฑ�)  

ซ่ึงจากการวิเคราะห�ปhญหาท่ีหลักสูตรไม(ได'รับการจัดสรรครุภัณฑ�ตามท่ีขอในป[การศึกษาท่ีผ(านมา

พบว(า เกิดจากปhญหางบประมาณสําหรับจัดซ้ือครุภัณฑ�และสิ่งก(อสร'างลดลง และยังต'องมีการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ�และสิ่งก(อสร'างสําหรับพัฒนาในส(วนอ่ืนของคณะ เช(น ฟาร�ม ห'องปฏิบัติการ 

ฯลฯ จึงทําให'ครุภัณฑ�และอุปกรณ�การเรียนการสอนท่ีขอไม(ได'รับการจัดสรรอย(างเพียงพอ  

โดยในป[การศึกษา 2559 นี้ หลักสูตรฯยังได'รับการอนุมัติครุภัณฑ�ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

เพ่ิมเปHนบางรายการ (อ'างอิงข'อมูลงานพัสดุคณะฯจากแบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ'าง 

ป[งบประมาณ พ.ศ. 2560) ดังนี้ 
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ครุภัณฑ�สําหรับใช'ในห'องปฏิบัติการเพ่ือจัดการเรียนการสอน ได'แก( เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม

ในสภาพจริงพร'อมระบบตรวจสอบ ใช'สําหรับและวิเคราะห�ผล (Real-time PCR),  เครื่องวัดค(า ph สําหรับ

เนื้อสัตว� 

ครุภัณฑ�สําหรับใช'ในห'องเรียน ห'องสํานักงาน และสําหรับอาจารย� เพ่ือเตรียมการสอนและจัดการ

เรียนการสอน ได'แก( เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ, ไมโครโฟนไร'สายแบบ

หนีบปกเสื้อ และเครื่องถ(ายเอกสารดิจิตัลมัลติฟhงก�ชั่น 

และหลักสูตรยังดําเนินการแก'ปhญหาการจัดการสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยการอาศัย

ความร(วมมือกับหน(วยงานภายนอกท่ีมีความร(วมมือกับคณะฯ นํานักศึกษาไปศึกษาดูงานในฟาร�มหรือสถาน

ประกอบการภายนอก เช(น การศึกษาดูงาน ณ โรงชําแหละสุกรเบทาโกร โดยนักศึกษาได'ความรู'และ

ประสบการณ�เก่ียวกับผลิตภัณฑ�เนื้อสัตว� ในรายวิชา สศ 460 เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ�สัตว�, การศึกษาดูงาน 

ณ บริษัท เชียงใหม(เฟรชมิลค� จํากัด โดยนักศึกษาได'รับความรู'และประสบการณ� ด'านการจัดการฟาร�มโคนม

และการผลิตน้ํานมเพ่ือแปรรูป ในรายวิชา สศ 414 การให'นม เนื่องจากบริษัทเอกชนและหน(วยงานภายนอกมี

ความพร'อมและอํานวยความสะดวกด'านเครื่องมือและสิ่งสนับสนุนสําหรับให'อาจารย�จัดการเรียนการสอนนอก

ห'องเรียน (อ'างอิง สศ 6.1.8 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน) นอกจากนี้ ยังอาศัยความร(วมมือจากใน

มหาวิทยาลัยในการขอใช'ห'องเรียนแบบ smart classroom ณ อาคารเรียนรวม 80 ป[เพ่ือจัดการเรียนการ

สอน 

อาจารย�ประจําหลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจต(อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'ของหลักสูตร ป[

การศึกษา 2559 โดยมีค(าคะแนนรวมเท(ากับ 3.69 ดังหัวข'อต(อไปนี้ (อ'างอิง สศ 6.1.9 แบบประเมินความพึง

พอใจของหลักสูตรต(อสิ่งสนับสนุน) 

1. การกําหนดนโยบายและแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'ด'านวิชาการ เท(ากับ 3.71 

2. การประสานงานจัดหา/จัดซ้ือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู' กับหน(วยงานภายในระดับคณะและ

มหาวิทยาลัย   เท(ากับ 3.42 

3. การเตรียมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'ด'านวิชาการให'พอเพียงกับนักศึกษา เท(ากับ 3.85 

4. การดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'ด'านวิชาการให'มีความพร'อมในการใช'งาน เท(ากับ 3.85 

5. การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'ด'านวิชาการเปHนไปตามนโยบาย เท(ากับ 3.71 

6. ความทันสมัยของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'ด'านวิชาการ เท(ากับ 3.42 

7. การเปgดโอกาสให'นักศึกษาเข'าถึง/ใช'งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'อย(างเต็มท่ี 3.85 

8. การทําความร(วมมือกับหน(วยงานภายในต(อการเข'าใช'สิ่งสนับสนุนการเรียนรู'ด'านวิชาการ เท(ากับ 

3.85 
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9. การทําความร(วมมือกับหน(วยงานภายนอก/ภาคเอกชนในการเข'าใช'สิ่งสนับสนุนการเรียนรู'ด'าน

วิชาการ เท(ากับ 3.42 

10. มีการประเมินการใช'สิ่งสนับสนุนการเรียนรู'ด'านวิชาการ เท(ากับ 3.85 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยแม(โจ' และคณะฯได'ดําเนินการจัดทําแบบประเมินออนไลน�เก่ียวกับความพึงพอใจของ

นักศึกษาต(อสิ่งสนับสนุนของอาจารย�ผู'สอน ในภาพรวมของคณะฯ สําหรับรายวิชาท่ีเปgดสอนภาคเรียนท่ี 

1/2559 จํานวน 44 วิชา และรายวิชาภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 49 วิชา ดังนี้ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ป[การศึกษา 2559 

อยู(ในระดับดี โดยภาคเรียนท่ี 1/2559 เท(ากับ 4.33 และภาคเรียนท่ี 2/2559 เท(ากับ 4.36 โดยได'คะแนนใน

เรื่องความพึงพอใจต(อขนาดและสภาพแวดล'อม เช(น แสงสว(าง อุณหภูมิของห'องบรรยาย และเสียงรบกวน 

เปHนต'น มากท่ีสุดเท(ากับ 4.37 (อ'างอิง สศ 6.1.10 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน)   

และเม่ือนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับป[การศึกษา 2558  ในภาคเรียนท่ี 1/2558 เท(ากับ  4.24 

และในภาคเรียนท่ี 2/2558 เท(ากับ 4.21 อยู(ในระดับดี  ซ่ึงค(าเฉลี่ยป[ 2559 สูงกว(า ป[ 2558 จะเห็นได'ว(า ในป[

การศึกษา 2559 นี้ หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีดีข้ึนในเรื่องของสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการ

สอนในภาพรวม  

 
หมวดท่ี 6 ข2อคิดเห็น และข2อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู2ประเมิน 

ข2อคิดเห็นหรือสาระ 
จากผู2ประเมิน 

ความเห็นของ 
อาจารย�ประจําหลักสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

องค�ประกอบท่ี 1 :การกํากับ
มาตรฐาน 

  

1. หลักสูตรควรติดตามการ
พิจารณาเห็นชอบการแต(งตั้ง
กรรมการประจําหลักสูตรจาก 
สกอ. 
 

หลักสตูรฯดําเนินการตดิตามคําสั่งแต(งตั้ง
อาจารย�ประจําหลักสตูรจาก สกอ. เพ่ือกํากับ
ให'หลักสตูรเปHนไปตามเกณฑ�มาตรฐาน
หลักสตูรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
 

ปhจจุบันหลักสูตรฯมีวาระการดํารงตําแหน(ง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยแม(โจ' เลขท่ี 
1299/2559 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 
โดยดํารงตําแหน(งวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 
จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

2. วาระการดาํรงตําแหน(งของ
อาจารย�ประจําหลักสตูรซ่ึงมีวาระ
คราวละ 2 ป[ อาจส(งผลต(อความ
ต(อเน่ืองในการบริหารหลักสูตร
ของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

หลักสตูรฯยังอยู(ในระยะเวลาท่ีกําหนด  โดยหลักสตูรฯจะครบรอบการปรบัปรุงในป[ 
2561 ท้ังน้ี หลักสูตรฯได'วางแผนการ
พิจารณาวาระการดํารงตําแหน(งของอาจารย�
ประจําหลักสตูร และแจ'งจะให'คณะฯ
ดําเนินการทบทวนชุดอาจารย�ประจํา
หลักสตูรใหม(อีกครั้ง ในรอบการปรับปรุง
หลักสตูรต(อไป 

องค�ประกอบท่ี 2 :   บัณฑิต   
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1. ควรส(งเสริมให'มีกิจกรรมพัฒนา
ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางให'
นักศึกษาช้ันป[สุดท'าย เพ่ือเข'าสู(
การประกอบอาชีพ 

หลักสตูรฯพิจารณาจัดกิจกรรมท่ีเน'นความรู'
และทักษะด'านวิชาการให'เพ่ิมข้ึน  

จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเฉพาะทาง 
สัตวศาสตร�ให'นักศึกษาช้ันป[สุดท'าย เพ่ือให'
สอดคล'องกับความต'องการของผู'ใช'บัณฑิต 
โดยเพ่ิมกิจกรรมท่ีตรงกับความต'องการของ
ตลาดแรงงาน เพ่ือเข'าสู(การประกอบอาชีพ
ของนักศึกษา 

องค�ประกอบท่ี 3 :   นักศึกษา   
1. ควรเพ่ิมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ให'กับนักศึกษา  
โดยเฉพาะอย(างยิ่งกิจกรรมด'าน
การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 
 

หลักสตูรฯได'พิจารณาเพ่ิมกิจกรรมเก่ียวกับ
ด'านการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพให'กับ
นักศึกษาทุกช้ันป[  
 

โดยจัดกิจกรรมทุกพุธบ(ายสอง ในอาทิตย�ท่ี 
2 ของทุกเดือน โดยให'นักศึกษาได'เลือกเข'า
ร(วมตามความสนใจ ได'แก( กิจกรรมเสริม
ทักษะและพัฒนานักศึกษาใน ศตวรรษท่ี 21 
เช(น กิจกรรมถ(ายภาพสตัว�, การตดัต(อวีดีโอ, 
กิจกรรมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรยีนการสอน, กิจกรรมทักษะทาง
วิชาการ, กิจกรรมเสริมการเรยีนการสอน 
เช(น การติววิชาพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ เปHน
ต'น  และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน� 

2. ควรมีการจัดกิจกรรมการ
เตรียมความพร'อม จากผลการ
ประเมินความต'องการจาก
นักศึกษาใหม(ก(อน 

หลักสตูรฯได'วางแผนการจัดทําแบบประเมิน
ความต'องการจากนักศึกษาใหม(ก(อนการจัด
กิจกรรมการเตรียมความพร'อมสําหรับ
นักศึกษา  

ดําเนินการประเมินความต'องการจาก
นักศึกษา ป[ การศึกษา 2559 เพ่ือใช'สําหรับ
ประเมินนักศึกษาใหม( ป[การศึกษา 2560 

องค�ประกอบท่ี 4 :   อาจารย�   
1. ควรดําเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาตาม
เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสตูรฯได'การสาํรวจและวางแผนการขอ
ตําแหน(งทางวิชาการของอาจารย�ประจํา
หลักสตูรในท่ีประชุม  
 

ดําเนินการติดตามและวางแผนการขอ
ตําแหน(งทางวิชาการของอาจารย�ประจํา
หลักสตูรในท่ีประชุม 

2. ควรกําหนดเป�าประสงค�ในการ
พัฒนาหลักสตูรให'ชัดเจน และ
วางแผนการพัฒนาบุคลากรให'
เปHนไปตามเป�าประสงค�ท่ีตั้งไว' 

หลักสตูรฯวางแผนการจัดทํากระบวนการ
บริหารหลักสตูรฯเพ่ือกําหนดเป�าประสงค�ใน
การพัฒนาหลักสูตรให'ชัดเจน และ 
 

วางแผนการพัฒนาอาจารย�ให'เปHนรูปธรรม
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการกําหนดแผนและ
มาตรการกํากับการขอกําหนด
ตําแหน(งทางวิชาการของอาจารย� 

หลักสตูรฯสนับสนุนการกําหนดแผนและ
มาตรการกํากับการขอกําหนดตําแหน(งทาง
วิชาการของอาจารย�ประจําหลักสตูร 

หลักสตูรพิจารณารอบการขอตาํแหน(งทาง
วิชาการของอาจารย�ประจําหลักสตูรทุกท(าน
ในทุกป[การศึกษา 

องค�ประกอบท่ี 5 :   หลักสูตรการ
เรียนการสอน การประเมินผู'เรียน 
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1. ควรดําเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาตาม
เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร 
 

หลักสตูรฯมีการดําเนินการแต(งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและ
ดําเนินการทวนสอบฯ  
 

คณะกรรมการทวนสอบดาํเนินการทวนสอบ
ของรายวิชาท่ีเปgดสอน ป[การศึกษา 2558 -
2559 เพ่ือหาสาเหตุของความผดิปกติใน
รายวิชา และรายงานผลกลบัยังอาจารย�
ประจําหลักสตูรเพ่ือเปHนแนวทางการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย�ต(อไป 

2. ควรพิจารณาการเตรียมความ
พร'อมก(อนเข'าเรยีนให'กับ
นักศึกษา โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมี
เน้ือหายาก 
 

หลักสตูรจัดกิจกรรมเสรมิการเรียนการสอน 
เตรียมความพร'อมก(อนเข'าเรียนให'กับ
นักศึกษา  
 

หลักสตูรดาํเนินการจัดกิจกรรมให'นักศึกษา 
โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมเีน้ือหายาก เช(น 
กิจกรรมการติววิชาพ้ืนฐาน วิชา
ภาษาอังกฤษ และการใช'ศัพท�เฉพาะทาง
สัตวศาสตร� เปHนต'น 

3. ควรมีระบบและกลไกเพ่ือ
กํากับติดตามให'นักศึกษาจบ
การศึกษาตามแผน 

หลักสตูรฯได'จัดทําระบบการดูแลนักศึกษา  มีการจัดทําปฏิทินเข'าพบอาจารย�ท่ีปรึกษา
และการให'คําแนะนําในการวางแผนการ
เรียนโดยอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือกํากับติดตาม
ให'นักศึกษาจบการศึกษาตามแผนฯ 

4. ควรมีการประเมินผู'เรียนตาม
ผลการเรยีนรู'ให'สอดคล'องกับ
มาตรฐานการเรียนรู'ท่ีกําหนดใน 
มคอ.2 

หลักสตูรฯพิจารณาสรุปผลการประเมินผู'เรยีน
ทุกภาคการศึกษา  

วางแผนการตดิตามการประเมินผู'เรียนของ
แต(ละรายวิชาท่ีเปgดสอนของอาจารย�ผู'สอน 
ตามผลการเรียนรู'ให'สอดคล'องกับมาตรฐาน
การเรยีนรู'ท่ีกําหนดใน มคอ.2 

องค�ประกอบท่ี 6 :   สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู' 

  

1. ควรเพ่ิมแนวทางความร(วมมือ
นอกเหนือจากการฝ{กงานหรือ 
สหกิจศึกษา เพ่ือเปHนการเรยีนรู'ใน
สถานประกอบการซ่ึงจะส(งเสริม
ให'นักศึกษามีความเช่ียวชาญมาก
ข้ึน 

หลักสตูรฯได'ร(วมหารือกับบริษัท/สถาน
ประกอบการ 

ดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมให'ความรู'
ทางด'านวิชาการและทักษะเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาให'ตรงตามความต'องการของ
บริษัท/สถานประกอบการ อีกท้ังเข'าร(วม
การประชุมสัมมนาเพ่ือรับทราบข'อคิดเห็น
เก่ียวกับข'อเด(นและข'อด'อยของนักศึกษา
สัตวศาสตร� เพ่ือนํามาเปHนแนวทางในการ
ปรับปรุงและวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมท่ี
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาต(อไป 

ข'อเสนอแนะต(อหลักสตูร   
หลักสตูรควรใช'ฐานข'อมูลในการ
บริหารจัดการหลักสูตรและ
ดําเนินการเชิงระบบ 

หลักสตูรพิจารณาและทบทวนการบริหาร
หลักสตูรให'มรีะบบและกลไกมากยิ่งข้ึน 

พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรจาก
ข'อคิดเห็นและเสนอแนะจากป[ก(อนนํามา
กําหนดการจัดกิจกรรมและแผนการ
ดําเนินงานในป[การศึกษา 2559 ต(อไป 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู'ท่ีสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามป[ท่ีสํารวจ) วันท่ีสํารวจ .............................  

ข2อวิพากษ�ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข2อคิดเห็นของคณาจารย�ต0อผลการประเมิน 
 อาจารย�ประจําหลักสตูรฯ จะได'นําข'อคิดเห็น และ

ข'อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู'ประเมิน  
เข'าพิจารณาในท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสตูรฯ  

ข'อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
การประเมินจากผู'มีส(วนเก่ียวข'อง (ผู'ใช'บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข2อวิพากษ�ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข2อคิดเห็นของคณาจารย�ต0อผลการประเมิน 
  

ข'อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
 

หมวดท่ี 7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
ความก2าวหน2าของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของป3ท่ีผ0านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล2วเสร็จ ผู2รับผิดชอบ 
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ี 
ไม0สามารถดําเนินการได2สําเร็จ 

จัดประชุมพิจารณา
ภาระงานอาจารย�ผู'สอน 

ทุกปลายภาคการศึกษา อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 

 สําเร็จ 100% 

สํารวจและแจ'งเปgด
รายวิชาท่ีเปgดสอนใน
ระบบ 

ก(อนเปgดภาคการศึกษาใหม( อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 

สําเรจ็ 100% 

จัดตารางเรียน 
ตารางสอน และตาราง
สอบ 

ก(อนเปgดภาคการศึกษาใหม( อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 

สําเรจ็ 100% 

จัดทําหนังสือแจ'งและ
ติดตามอาจารย�ผู'สอน
ในหลักสูตรฯ จัดทํา
แบบ มคอ. 3 (ก(อนเปgด
ภาคการศึกษา) และ 
แบบ มคอ. 5  (30 วัน
หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา) และ มคอ.7 
(60 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา) ประจําป[

ภาคการศึกษา 1/2558 และ 
2/2558 
มคอ. 3 (ก(อนเปgดภาค
การศึกษา) 
มคอ. 5  (30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา) 
มคอ.7   (60 วันหลังสิ้นสดุ
ภาคการศึกษา) 

อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 

สําเรจ็ 100% 
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การศึกษา 2558 
ประชุมอาจารย�ประจํา
หลักสตูรฯ อย(างน'อย 2 
ครั้งต(อภาคการศึกษา 

ป[การศึกษา 2558 อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 

สําเรจ็ 100% 

จัดทําฐานข'อมูล
นักศึกษาใหม(และ
นักศึกษาปhจจุบัน 

30 วัน ก(อนเปgดภาค
การศึกษา 

อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 

อยู(ระหว(างดําเนินการ 

ทวนเช็คนักศึกษาผล
คะแนนต่ํากว(า 2.00 

ก(อนการลงทะเบียนในทุก
ภาคการศึกษา 

อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 

สําเรจ็ 100% 

ดําเนินการส(งผลคะแนน
นักศึกษาให'ผู'ปกครอง
รับทราบ 

ภายใน 30 วันหลังจากสิ้น
ภาคการศึกษา 

อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 
 

ยกเลิกเน่ืองจากกิจกรรมซํ้ากับของ
มหาวิทยาลยั 

ทบทวนแผนจํานวน 
คุณสมบัติ วิธีการรับเข'า
นักศึกษา และแต(งตั้ง
คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกและสัมภาษณ� 

ปลายภาคเรยีนท่ี 1/2558 อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 
 

สําเรจ็ 100% 

ดําเนินการคัดเลือก
นักศึกษาใหม( 

สิ้นป[การศึกษา 2558 อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 

สําเรจ็ 100% 

สนับสนุนให'อาจารย�
และบุคลากรทํางานวิจัย
เพ่ือการเรยีนการสอน  

ป[การศึกษา 2558 อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 
 

สําเรจ็ มากกว(า 20% 

จัดทําข'อมูลเพ่ือการ
ประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
(ระดับหลักสตูร) ป[
การศึกษา 2558 

ป[การศึกษา 2558 อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 
 

สําเรจ็ 100% 

 
ข2อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข2อเสนอในการปรับโครงสร2างหลักสูตร (จํานวนหน0วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
- ปรับกลุ(มเรียนและเวลาเรียนให'มีความเหมาะสมมากข้ึน 
- พิจารณาเปgดวิชาเอกเลือก/เลือกเสรีตามความเหมาะสม เพ่ือให'นักศึกษาได'เลือกเรียนตามความถนัด
เชี่ยวชาญ 
- เพ่ิมรายวิชา/เนื้อหาท่ีตรงกับความต'องการของ Stakeholder 

2. ข2อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา  
การเปล่ียนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
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- ปรับเปลี่ยนอาจารย�ผู'สอนร(วมในบางรายวิชาเพ่ือความเหมาะสม ตรงตามความเชี่ยวชาญของอาจารย� 
ผู'สอน  
- พิจารณาปรับภาระงานสอนของอาจารย�ให'เหมาะสมมากข้ึน เนื่องจากมีอาจารย�บางท(านลาศึกษาต(อและ
ทํางานวิจัย 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน     
- อาจารย�ประจําหลักสูตรพิจารณาและวางแผนเก่ียวกับตําแหน(งทางวิชาการและการทํางานวิจัยให'เพ่ิมข้ึน 
- การจัดบรรยายให'ความรู'แก(อาจารย�ประจําหลักสูตร ในเรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- การจัดกิจกรรมและผลักดันการเข'าร(วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
 

แผนปฏิบัติการใหม0สําหรับป3 2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต(ละแผน วันท่ีคาดว(าจะสิ้นสุดแผน และผู'รับผิดชอบ 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล2วเสร็จ ผู2รับผิดชอบ 
จัดประชุมพิจารณาภาระงานอาจารย�ผู'สอน ทุกปลายภาคการศึกษา อาจารย�ประจําหลักสตูร 
สํารวจและแจ'งเปgดรายวิชาท่ีเปgดสอนในระบบ ก(อนเปgดภาคการศึกษาใหม( อาจารย�ประจําหลักสตูร 
จัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ ก(อนเปgดภาคการศึกษาใหม( อาจารย�ประจําหลักสตูร 
จัดทําหนังสือแจ'งและติดตามอาจารย�ผู'สอนใน
หลักสตูรฯ จัดทําแบบ มคอ. 3 (ก(อนเปgดภาค
การศึกษา) และ แบบ มคอ. 5  (30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา) และ มคอ.7 (60 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา) ประจําป[การศึกษา 2558 

ภาคการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 
มคอ. 3 (ก(อนเปgดภาคการศึกษา) 
มคอ. 5  (30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา) 
มคอ.7   (60 วันหลังสิ้นสดุภาคการศึกษา) 

อาจารย�ประจําหลักสตูร 

ประชุมอาจารย�ประจําหลักสตูรฯ อย(างน'อย 4
ครั้งต(อภาคการศึกษา 

ป[การศึกษา 2559 อาจารย�ประจําหลักสตูร 

จัดทําฐานข'อมูลนักศึกษาใหม(และนักศึกษา
ปhจจุบัน 

ป[การศึกษา 2559 อาจารย�ประจําหลักสตูร 

ทวนเช็คนักศึกษาผลคะแนนต่ํากว(า 2.00 ก(อนการลงทะเบียนในทุกภาคการศึกษา อาจารย�ประจําหลักสตูร 
ทบทวนแผนจํานวน คุณสมบัติ วิธีการรับเข'า
นักศึกษา และแต(งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกและสัมภาษณ� 

ปลายภาคเรยีนท่ี 1/2559 อาจารย�ประจําหลักสตูร 
 

ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม( สิ้นป[การศึกษา 2559 อาจารย�ประจําหลักสตูร 
สนับสนุนให'อาจารย�และบุคลากรทํางานวิจัยเพ่ือ
การเรยีนการสอน  

ป[การศึกษา 2559 อาจารย�ประจําหลักสตูร 
 

จัดทําข'อมูลเพ่ือการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหลักสตูร) ป[การศึกษา 
2559 

สิ้นป[การศึกษา 2559 อาจารย�ประจําหลักสตูร 
 

จัดกิจกรรมเตรียมพร'อมของนักศึกษาใหม(และ สิ้นป[การศึกษา 2559  อาจารย�ประจําหลักสตูร 
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นักศึกษาทุกช้ันป[  
ดําเนินการเรื่องการฝ{กงานสหกิจศึกษาและการ
ฝ{กงานของนักศึกษา 

สิ้นป[การศึกษา 2559 อาจารย�ประจําหลักสตูร 

เอกสารประกอบรายงาน 
1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให'คะแนนตามกําหนดเกณฑ�มาตรฐานท่ีใช'ในการประเมิน 
3. ข'อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในป[ท่ีประเมิน 
4. ข'อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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แบบรายงานผลการประเมินตนเองรายตัวบ0งช้ีตามองค�ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�  
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม0โจ2 

 องค�ประกอบ/ตัวบ0งชี้ 

เปTาหมาย 
กําหนดไว2 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ�  ประเมิน
ตนเอง 

องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  

1.1    การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรท่ี 3 ข'อ - 3 ข'อ ผ(าน 

องค�ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห(งชาติ ร'อยละ 80 - ร'อยละ 76.8 3.84 

2.2 การได'งานทําหรือผลงานวิจัยของผู'สําเร็จการศึกษา ร'อยละ 80 - ร'อยละ 82.5 4.13 

องค�ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 3 ข'อ - 3 ข'อ 3 

3.2 การส(งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 ข'อ - 3 ข'อ 3 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 ข'อ - 3 ข'อ 1 

องค�ประกอบท่ี 4 อาจารย� 

4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย� 3 ข'อ - 2 ข'อ 1 

4.2 คุณภาพอาจารย� (ค(าเฉลี่ยจาก 4.2.1 - 4.2.4)    4.52 

4.2.1 ร'อยละของอาจารย�ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก ร'อยละ 20 3*100/7 ร'อยละ 42.86 5 

4.2.2 ร'อยละของอาจารย�ท่ีดํารงตําแหน(งทางวิชาการ ร'อยละ 60 3*100/7 ร'อยละ 42.86 3.57 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย� ร'อยละ 20 3.0*100/7 ร'อยละ 42.86 5 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย� 3 ข'อ  3 ข'อ 3 

องค�ประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู2เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 3 ข'อ - 2 ข'อ 2 
5.2 การวางระบบผู'สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 3 ข'อ - 2 ข'อ 2 
5.3 การประเมินผู'เรยีน 3 ข'อ - 3 ข'อ 1 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แห(งชาติ 
ร'อยละ 
100 

 ร'อยละ 91.67 4.50 

องค�ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู' 3 ข'อ  3 ข'อ 3 

คะแนนรวมของตัวบ0งชี้ 13 ตัวบ0งชี้ 35.99 

คะแนนรวมเฉลี่ย 2.77 

ระดับคุณภาพ ดี 
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