
 

 

 

 
แบบรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
รหัสหลักสูตร 25480131110379 ระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม2โจ4 

ประจําป5การศึกษา 2559วันท่ีรายงาน16มิถุนายน 2560 
 

หมวดที ่1 ข4อมูลทัว่ไป (KPI 1.1) 

อาจารย�ประจําหลักสูตร 
มคอ 2 ป�จจุบัน หมายเหตุ 

1. รศ.ดร.สมปอง สรวมศิริ 1. รศ.ดร.สุกิจ ขันธปราบ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยแม"โจ$ 
ท่ี1900/2559  เรื่อง แต"งตั้งอาจารย-
ประจําหลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร- 
คณะสัตวศาสตร-และเทโนโลย ี

2. รศ.ดร.สุกิจ ขันธปราบ 2. ผศ.ดร.วิวัฒน- พัฒนาวงศ- 
3. ผศ.ดร.บัญชา พงศ-พิศาลธรรม 3. ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม 
4. ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม 4. อ.ดร.อานนท- ปะเสระกัง 
5. ผศ.ดร.วิวัฒน- พัฒนาวงศ- 5. อ.ดร.มงคล ยะไชย 
 

อาจารย�ผู4สอน 
1. รศ.ดร.สมปอง  สรวมศิริ 
2. รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
3. รศ.ดร.สุกิจ  ขันธปราบ 
4. ผศ.ดร.บัญชา  พงศ-พิศาลธรรม 
5. ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย 
6. ผศ.ดร.ทองเลียน  บัวจูม 
7. ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ- 

8. ผศ.ดร.วิวัฒน-  พัฒนาวงศ- 
9. อ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ 
10. อ.ดร.มงคล  ยะไชย 
11. อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ 
12. อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก 
13. อ.ดร.อานนท-  ปะเสระกัง 
14. อ.ดร.วันทมาส  จันทะสินธุ- 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน คณะสัตวศาสตร-และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม"โจ$ 
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องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับให4เป@นไปตามมาตรฐาน 
ตัวบ2งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย-ประจําหลักสูตร หลักสูตรฯ มีอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ครบท้ัง 5 คน เปDน

อาจารย-ประจําหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียว จํานวน 3 คน และ
มีอาจารย- 2 คน คือ อ.ดร.อานนท- ปะเสระกัง และ อ.ดร.มงคล 
ยะไชย เปDนอาจารย-ประจําหลักสูตร 2 หลักสูตร คือหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร- และ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร- ซ่ึงเปDนหลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันและไม"ได$เปDนอาจารย-ผู$รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ท้ัง 5 คน ได$รับแต"งตั้งให$เปDน
อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ตั้งแต"วันท่ี 1 สค. 59 – 31 กค. 64 

2 คุณสมบัติของอาจารย-ประจําหลักสูตร 1) คุณวุฒิและตําแหน2งทางวิชาการ 
อาจารย-ประจําหลักสตูรฯ ทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก และมตีําแหน"งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย- 1
คน และผู$ช"วยศาสตราจารย- 2คน  

2) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  อาจารย-ประจําหลักสูตร ท้ัง 3
คน จบในสาขาวิชาสัตวศาสตร-  อีก1 คนจบสาขา
เทคโนโลยีทางชีวภาพ และอีก 1 คน จบสาขาเทคโนโลยี
อาหาร แต"เปDนสาขาวิชาท่ีเก่ียวข$องกับทางด$านสัตวศาสตร-
และการผลิตสตัว-และมผีลงานวิจยัด$านสตัวศาสตร- 

3 คุณสมบัติของอาจารย-ผู$รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย-ผู$รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
และดํารงตําแหน"งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย- 1 คน 
และผู$ช"วยศาสตราจารย- 2 คน 

4 คุณสมบัติของอาจารย-ผู$สอน 1. ภาคการศึกษาท่ี 1/2559เปJดสอน 12 รายวิชา อาจารย-
ผู$สอนจํานวน 9 คน (รศ. 3 คน, ผศ. 3 คน และ ดร. 3 คน) 

2. ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 เปJดสอน 13 รายวิชา อาจารย-
ผู$สอนจํานวน 9 คน  (รศ. 2 คน,  ผศ. 4 คน และ  
ดร. 3 คน) 

5 คุณสมบัติของอาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-หลักและ
อาจารย-ท่ีปรึกษาการค$นคว$าอิสระ 

อาจารย- ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-หลักมีคุณสมบัติตามเกณฑ-
มาตรฐาน 

6 คุณสมบัติของอาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-ร"วม 
(ถ$ามี) 

อาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-ร"วมประกอบด$วยอาจารย-ภายใน
คณะฯ จํานวน 8 คนและผู$ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ จํานวน 
4 คน และ ซ่ึงมีคุณสมบัติเปDนไปตามเกณฑ-ท่ีกําหนด 
 

7 คุณสมบัติของอาจารย-ผู$สอบวิทยานิพนธ- หลักสูตรฯ มีนักศึกษาท่ีสอบจบวิทยานิพนธ-ในรอบปOการศึกษา 
2559จํานวน 3 คน โดยอาจารย-ผู$สอบวิทยานิพนธ-ทุกคน มี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ-  และประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ-เปDนผู$ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 
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เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
8 การตีพิมพ-เผยแพร"ผลงานของผู$สําเร็จการศึกษา 

 
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในปOการศึกษา 2559 จํานวน3 คน 
ได$ตีพิมพ-เผยแพร"ผลงานถูกต$องตามเกณฑ-ท่ีกําหนด 

9 ภาระงานอาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-และการ
ค$นคว$าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย-ประจําท่ีมภีาระงานอาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ได$แก" 
รศ.ดร.สมปอง  สรวมศิริ(เกษียณอายุราชการ) 
รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย 
ผศ.ดร.ทองเลียน  บัวจูม 
ผศ.ดร.บัวเรยีม มณีวรรณ- 
ผศ.ดร.วิวัฒน- พัฒนาวงศ- 

ภาระงานอาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-ของหลักสูตรฯ 
เปDนไปตามเกณฑ-ท่ีกําหนด (ไม"เกิน 5 คน) 

10 อาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-และการค$นคว$าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย"างต"อเน่ืองและ
สม่ําเสมอ 

ในปOการศึกษา 2559อาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-ทุกคนมี
ผลงานวิจัยอย"างต"อเน่ือง 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด หลักสูตรฯ อยู"ระหว"างดําเนินการปรับปรุงและคาดว"าจะแล$ว
เสร็จภายในปO 2560 เพ่ือให$ใช$กับนักศึกษาใหม"ในปOการศึกษา 
2561 

  



4 

รายงานการกํากับมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตร 
 ชื่อ-นามสกุล ตําแหน2งทางวิชาการ สาขาวิชาเอก สถาบัน ป5ท่ีจบ 
1 นายสุกิจ ขันธปราบ* รองศาสตราจารย- 

ดร. 
Dr. Sc. Agr. 
(Animal Science) 
M.S. (Animal Science) 
 
ทษ.บ. (สัตว-ปOก) 

Kyushu Tokai University, 
Japan 
Central Luzon State 
University,  Philippines 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม"โจ$ 

2540 
 

2527 
 

2525 
2 นายววิัฒน-  พัฒนาวงศ-* ผู$ช"วยศาสตราจารย-  

ดร. 
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร-) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม" 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม" 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2553 
2547 
2544 

3 นางสาวทองเลียน บวัจูม* ผู$ช"วยศาสตราจารย-  
ดร. 

Ph.D. (Animal Science) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
ทษ.บ. (สัตวศาสตร-) 

Ehime University, Japan 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร- 
มหาวิทยาลัยแม"โจ$ 

2549 
2541 
2537 

4 นายอานนท-  ปะเสระกัง อาจารย- ดร. ปร.ด. (สัตวศาสตร-) 
วท.ม. (สัตวศาสตร-) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร-) 

มหาวิทยาลัยขอนแก"น 
มหาวิทยาลัยขอนแก"น 
มหาวิทยาลัยขอนแก"น 

2558 
2551 
2545 

5 นายมงคล  ยะไชย อาจารย- ดร. ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร 
วท.ม. (เกษตรศาสตร- :- 
สัตวศาสตร-) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร-) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร- 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม" 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม" 

2552 
2546 

 
2543 

* อาจารย-ผู$รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 
 หลักสูตรฯ มีอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ครบท้ัง 5 คน เปDนอาจารย-ประจําหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียว 
จํานวน 3 คน และมีอาจารย-  2  คน คือ อ.ดร.อานนท- ปะเสระกัง และ อ.ดร.มงคล ยะไชย เปDนอาจารย-
ประจําหลักสูตร 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร- และ หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร- ซ่ึงเปDนหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันและไม"ได$เปDนอาจารย-ผู$รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ท้ัง 5 คน ได$รับแต"งต้ังให$เปDนอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ต้ังแต"วันท่ี 1สิงหาคม 
2559 – 31 กรกฎาคม 2564 
(อ$างอิง สศ.1.1.1 คําสั่งแต"งต้ังอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ) 
 
2. คุณสมบัติของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

1. คุณวุฒิและตําแหน2งทางวิชาการอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมี
ตําแหน"งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย- 1 คน และผู$ช"วยศาสตราจารย- 2 คน 

2. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  อาจารย-ประจําหลักสูตร ท้ัง 3คน จบในสาขาวิชาสัตวศาสตร-  อีก 1 คน จบ

สาขาเทคโนโลยีทางชีวภาพ และอีก 1 คน จบสาขาเทคโนโลยีอาหาร แต"เปDนสาขาวิชาท่ีเก่ียวข$องกับ

ทางด$านสัตวศาสตร-และการผลิตสัตว-และมีผลงานวิจัยด$านสัตวศาสตร-  
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3. คุณสมบัติของอาจารย�ผู4รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร- (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  มีอาจารย-

ผู$รับผิดชอบหลักสูตร  3 คน ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ-มาตรฐาน  มีตําแหน"งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย- 
1 คนคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร-และ 1 คน เปDนผู$ช"วยศาสตราจารย- คุณวุฒิระดับปริญญา
เอก และอีก 1 คน เปDนผู$ช"วยศาสตราจารย- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จบในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางชีวภาพ 
ท่ีเก่ียวข$องกับทางด$านสัตวศาสตร-และการผลิตสัตว- 

 
4. คุณสมบัติของอาจารย�ผู4สอน 

� ภาคการศึกษาท่ี 1/2559มีอาจารย-ผู$สอนจํานวน 9คน เปJดสอนจํานวน12 รายวิชา 
� ภาคการศึกษาท่ี 2/2559มีอาจารย-ผู$สอนจํานวน 9 คน เปJดสอนจํานวน13 รายวิชา 

 
อาจารย�ผู4สอน ตําแหน2งวิชาการ/คุณวุฒิ ประสบการณ�การสอน 

� บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
1. นายญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย- ดร. 

Ph.D. (Agriculture-Ruminant 
Nutrition) 

สอนตั้งแต"ปO พ.ศ. 2529 

Khenjan, P., P. Niumsup, Y. Opatpatanakit, P. Sakkatat and D. Leenanuruksa. 2015. Utilization of 
male dairy calves in Thailand. Thai Journal of Agricultural Science.48(3): 109-113. 

(อ$างอิง สศ.1.1.2 บทความวิจัย-ญาณิน1) 
 
2. นายสุกิจ ขันธปราบ รองศาสตราจารย- ดร. 

Dr. Sc. Agr.(Animal Science) 
สอนตั้งแต"ปO พ.ศ. 2529 

ชณุดี แสบงบาล  บัวเรียม มณีวรรณ-  ทองเลียน บัวจูม และ สุกิจ ขันธปราบ. 2558. ผลของการใช$กากลําไยจากการผลิต
น้ําตาลลําไยในอาหารต"อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส"วนประกอบของซากในไก"พื้นเมืองพันธุ-ประดู"หางดํา 
(หน$า 93-101). ใน การประชุมวิชาการประจําปO 2558, 8-9 ธันวาคม 2558, ศูนย-การศึกษาและฝyกอบรม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยแม"โจ$, เชียงใหม". 

(อ$างอิง สศ.1.1.3 บทความวิจัย-สุกิจ) 
 
3. นายบัญชา พงศ�พิศาลธรรม ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร. 

Ph.D. (Biochemistry) 
สอนตั้งแต"ปO พ.ศ. 2540 

Buwjoom, T., B. Maneewan, K. Yamauchi and B. Pongpisantham. 2016. Effects of golden apple 
snail (Pomacea canaliculata, Lamarck) shell particle size on growth performance, carcass 
quality, bone strength and small intestinal histology in Thai Native chickens (Pradu Hang 
Dum Chiangmai 1). International Journal of Biology. 8 (3): 58-65. 

(อ$างอิง สศ.1.1.4 บทความวิจัย-บัญชา) 
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อาจารย�ผู4สอน ตําแหน2งวิชาการ/คุณวุฒิ ประสบการณ�การสอน 
4. นายประภากร ธาราฉาย ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร. สอนตั้งแต"ปO พ.ศ. 2544 
ชนัดดา สุวรรณวิชนีย-ประภากร ธาราฉายและจอมสุดา ดวงวงษา. 2558. การประมาณค"าสหสัมพันธ-ทางพันธุกรรม

และค"าสหสัมพันธ-ของลักษณะปรากฏระหว"างลักษณะน้ําหนักตัวและระดับสีดําของผิวหนังไก"กระดูกดําฝูง
มหาวิทยาลัยแม"โจ$. วารสารสัตวศาสตร-แห"งประเทศไทย 2 (ฉบับพิเศษ 1): 41-46. 

(อ$างอิง สศ.1.1.5 บทความวิจัย-ประภากร1) 
5. นางสาวทองเลียน บัวจูม ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร. สอนตั้งแต"ปO พ.ศ. 2549 
Buwjoom, T., B. Maneewan, K. Yamauchi and B. Pongpisantham. 2016. Effects of golden apple snail 

(Pomacea canaliculata, Lamarck) shell particle size on growth performance, carcass 
quality, bone strength and small intestinal histology in Thai Native chickens (Pradu Hang 
Dum Chiangmai 1). International Journal of Biology. 8 (3): 58-65. 

(อ$างอิง สศ.1.1.6 บทความวิจัย-ทองเลียน1) 
6. นางสาวบัวเรียม มณีวรรณ� ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร. สอนตั้งแต"ปO พ.ศ. 2548 
Maneewan, B., T. Buwjoom and K. Yamauchi. 2016. The effects of dietary spirulina (Spirulina 

platensis) on growth performance, skin color and nutritional digestibility in Thai native 
chicken. In proceedings of the 17thAsian-Australasian Association of Animal Production 
Societies Animal Science Congress. August 22-25, 2016, Fukuoka, Japan, pp. 246-249. 

(อ$างอิง สศ.1.1.7 บทความวิจัย-บัวเรียม1) 
7. นายวิวัฒน� พัฒนาวงศ� ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร. สอนตั้งแต"ปO พ.ศ. 2553 
นิตยา ทองทิพย-  วิวัฒน� พัฒนาวงศ�  วาที คงบรรทัด และ อภิชัย เมฆบังวัน. 2559. การเปรียบเทียบอัตราการผสม

ติดและอัตราการตั้งท$องในแพะ โดยใช$น้ําเชื้อแช"แข็งที่ผลิตจากน้ํายาแช"แข็งน้ําเชื้อสูตร Tris-egg yolk กับ
น้ํายาแช"แข็งน้ําเชื้อสูตร MJ-EX2TM. แก"นเกษตร 44 (ฉบับพิเศษ 2) : 933-938. 

(อ$างอิง สศ.1.1.8 บทความวิจัย-วิวัฒน-1) 
 
8. นายจํารูญ มณีวรรณ อาจารย- ดร. สอนตั้งแต"ปO พ.ศ. 2545 
Maneewan, C., A., Mekbungwan, K.-E., Yamauchi and K. Edashige. 2014. Assessment of mixed 

minerals by observing intestinal epithelial cell alterations in piglets. American Journal of 
Animal and Veterinary Sciences. 9: 137-143. 

(อ$างอิง สศ.1.1.9 บทความวิจัย-จํารูญ) 
 
9. นายจุฬากร  ปานะถึก อาจารย- ดร. สอนตั้งแต"ปO พ.ศ. 2557 
Panatuk, J., S. Uriyapongson, C. Navanukraw. 2016. Effect of dietary vitamin A restriction and 

sunflower oil supplementation on adipocytes accretion Brahman beef cattle. In proceedings 
of the 62nd International Congress of Meat Science and Technology: Meat for Global 
Sustainability. August 14-19, 2016. Bangkok, Thailand. 

(อ$างอิง สศ.1.1.10 บทความวิจยั-จุฬากร) 
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อาจารย�ผู4สอน ตําแหน2งวิชาการ/คุณวุฒิ ประสบการณ�การสอน 
10. นางสาวกฤดา ชูเกียรติศิริ อาจารย- ดร. สอนตั้งแต"ปO พ.ศ. 2555 
Panatuk, J., W. Jantasin, K. Chukiatsiri, T. Tathong, S. Uriyapongson. 2016. Effect of dipping in 

Longan seed extract phenolic solution on the shelf life and quality of pork under 
refrigerated storage. In proceedings of the 17th Asian-Australasian Association of Animal 
Production Societies Animal Science Congress. August 22-25, 2016, Fukuoka, Japan, pp. 
673-675. 

(อ$างอิง สศ.1.1.11 บทความวิจยั-กฤดา) 
11. นายมงคล  ยะไชย อาจารย- ดร. สอนตั้งแต"ปO พ.ศ. 2559 
Tapingkae,W., S. Pakdee and M. Yachai. 2016. Isolation and characterization of lipase producing 

bacteria for potential application in piglet feed. Animal Nutrition and Feed Technology. 16: 
83-95. 

(อ$างอิง สศ.1.1.12 บทความวิจัย-มงคล) 
 
12. นายอานนท�  ปะเสระกัง อาจารย- ดร. สอนตั้งแต"ปO พ.ศ. 2558 
Foiklang, S., M. Wanapat, Y. Opatpatanakit, and A. Paserakung. 2016. Effect of yeast fermented and 

physical form of corn husk on digestibility and fermentation by using in vitro gas technique. In 
proceedings of the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal 
Science Congress. August22-25, 2016, Fukuoka, Japan, pp. 555-558. 

(อ$างอิง สศ.1.1.13 บทความวิจัย-อานนท-) 
13. นางสาววันทมาส  จันทะสินธุ� อาจารย- ดร. สอนตั้งแต"ปO พ.ศ. 2556 
Jantasin, W. and L.C. Hsia. 2016. The effects of methionine and its relationship to tryptophan on 

feed intake and growth performance of weaning piglets. Proceedings of 1stInternational 
Conference on Tropical Animal Science and Production. Thailand, July. 26-29, 2016: 
FP0338. 

(อ$างอิง สศ.1.1.14 บทความวิจัย-วันทมาส) 
 

อาจารย�ผู4สอน ตําแหน2งวิชาการ/คุณวุฒิ ประสบการณ�การสอน 
� บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
1. นางสมปอง สรวมศิริ รองศาสตราจารย- ดร. สอนตั้งแต"ปO พ.ศ. 2529 
เบญจมาศ ก$อนแก$ว  อภิชาติ หม่ันวิชา  สมปอง สรวมศิริ  ภาณุพงศ- มหาพรหม  และ ไพโรจน- ศิลม่ัน. 2559. 

การศึกษาเปรียบเทียบน้ําหนักตัวและขนาดของร"างกายของลูกแพะพันธุ-แบล็คเบงกอลที่เกิดจากพ"อพันธุ-ที่
นําเข$า และพ"อพันธุ-ที่เกิดในประเทศ. แก"นเกษตร 44 (ฉบับพิเศษ 2) : 499-504. 

(อ$างอิง สศ.1.1.15 บทความวิจยั-สมปอง1) 
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5. คุณสมบัติของอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�หลักและอาจารย�ท่ีปรึกษาการค4นคว4าอิสระ 
อาจารย�ที่ปรึกษา ตําแหน2งวิชาการ/คุณวุฒิ นักศึกษา 

1. นางสมปอง สรวมศิริ รองศาสตราจารย- ดร. นายอภิชาติ หม่ันวิชา 
เบญจมาศ ก$อนแก$ว  อภิชาติ หม่ันวิชา  สมปอง สรวมศิริ  ภาณุพงศ- มหาพรหม  และ ไพโรจน- ศิลม่ัน. 2559. 

การศึกษาเปรียบเทียบน้ําหนักตัวและขนาดของร"างกายของลูกแพะพันธุ-แบล็คเบงกอลที่เกิดจากพ"อพันธุ-ที่
นําเข$า และพ"อพันธุ-ที่เกิดในประเทศ. แก"นเกษตร 44 (ฉบับพิเศษ 2) : 499-504. 

2. นายญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย- ดร. นางสาวธัญญรัตน-  รู$หลัก 
Khenjan, P., P. Niumsup, Y. Opatpatanakit, P. Sakkatat and D. Leenanuruksa. 2015. Utilization of 

male dairy calves in Thailand. Thai Journal of Agricultural Science. 48(3): 109-113.  
3. นายประภากร  ธาราฉาย ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร. นางสาวพชัรี  สมรักษ- 
ชนัดดา สุวรรณวิชนีย-ประภากร ธาราฉาย และ จอมสุดา  ดวงวงษา. 2558. การประมาณค"าสหสัมพันธ-ทาง

พันธุกรรมและค"าสหสัมพันธ-ของลักษณะปรากฏระหว"างลักษณะน้ําหนักตัวและระดับสีดําของผิวหนังไก"
กระดูกดําฝูงมหาวิทยาลัยแม"โจ$. วารสารสัตวศาสตร-แห"งประเทศไทย. 2(ฉบับพิเศษ 1): 41-46. 

4. นางสาวบัวเรียม มณีวรรณ� ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร. นายครรชิต  ชมภูพันธ- 
นางสาวชณุดี  แสบงบาล 
Miss Vathsana Phonexai 
นายธนภัทร  ศิริพงศทัต 
นายรชานนท-  ธนภัทรพงศ- 

Maneewan, B., T. Buwjoom and K. Yamauchi. 2016. The effects of dietary spirulina (Spirulina 

platensis) on growth performance, skin color and nutritional digestibility in Thai native 
chicken. In proceedings of the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production 
Societies Animal Science Congress. August 22-25, 2016, Fukuoka, Japan, pp. 246-249. 

5. นางสาวทองเลียน บัวจูม ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร. นายสนธยา  นิวาท 
นายบดินทร-  โคตรทอง 

Buwjoom, T., B. Maneewan, K. Yamauchi and B. Pongpisantham. 2016. Effects of golden apple snail 
(Pomacea canaliculata, Lamarck) shell particle size on growth performance, carcass 
quality, bone strength and small intestinal histology in Thai Native chickens (Pradu Hang 
Dum Chiangmai 1). International Journal of Biology. 8 (3): 58-65. 

 
6. นายวิวัฒน� พัฒนาวงศ� ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร. นายสทิธิโชค  นาคมณ ี

นายธนาคาร ทองเจริญ 
(รอการแต"งตั้ง) 

นิตยา ทองทิพย-  วิวัฒน� พัฒนาวงศ�  วาที คงบรรทัด และ อภิชัย เมฆบังวนั. 2559. การเปรียบเทียบอัตราการผสม
ติดและอัตราการตั้งท$องในแพะ โดยใช$น้าํเชื้อแช"แข็งที่ผลิตจากน้ํายาแช"แข็งน้าํเชื้อสูตร Tris-egg yolk กับ
น้ํายาแช"แข็งน้าํเชื้อสูตร MJ-EX2TM. แก"นเกษตร 44 (ฉบับพิเศษ 2) : 933-938. 
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อาจารย�ที่ปรึกษา ตําแหน2งวิชาการ/คุณวุฒิ นักศึกษา 
7. อ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ อาจารย- ดร. นายพงศกร แก$วแสนเมือง 

(รอการแต"งตั้ง) 

Maneewan, C., A. Mekbungwan, W. Charerntantanakul, K. Yamauchi, Yamauchi K. E. 2014. 
Effects of dietary Centella asiatica (L.) Urban on growth performance, nutrient 
digestibility, blood composition in piglets vaccinated with Mycoplasma 
hyopneumoniae. Animal Science Journal. 85(5): 569-574. 

 
6. คุณสมบัติของอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�ร2วม 

� บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจํานวน 8คน 
อาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�ร2วม ตําแหน2งวิชาการ/คุณวุฒิ นักศึกษา 

1. นายญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย- ดร. 
Ph.D. (Agriculture- Ruminant 
Nutrition) 

นายอภิชาติ  หม่ันวิชา 

Khenjan, P., P. Niumsup, Y. Opatpatanakit, P. Sakkatat and D. Leenanuruksa. 2015. Utilization of 
male dairy calves in Thailand. Thai Journal of Agricultural Science.48(3): 109-113. 

2. นายสุกิจ  ขันธปราบ รองศาสตราจารย- ดร. 
Dr. Sc. Agr. (Animal Science) 

นางสาวชณุดี  แสบงบาล 
นายบดินทร-  โคตรทอง 

ชณุดี แสบงบาล  บัวเรียม มณีวรรณ-  ทองเลียน บัวจูม และ สุกิจ ขันธปราบ. 2558. ผลของการใช$กากลําไยจากการผลิต
น้ําตาลลําไยในอาหารต"อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส"วนประกอบของซากในไก"พื้นเมืองพันธุ-ประดู"หางดํา 
(หน$า 93-101). ใน การประชุมวิชาการประจําปO 2558, 8-9 ธันวาคม 2558, ศูนย-การศึกษาและฝyกอบรม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยแม"โจ$, เชียงใหม". 

3. นายบัญชา  พงศ�พิศาลธรรม ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร. 
Ph.D.(Biochemistry) 

นายสนธยา นิวาท 

Buwjoom, T., B. Maneewan, K. Yamauchi and B. Pongpisantham. 2016. Effects of golden apple 
snail (Pomacea canaliculata, Lamarck) shell particle size on growth performance, carcass 
quality, bone strength and small intestinal histology in Thai Native chickens (Pradu Hang 
Dum Chiangmai 1). International Journal of Biology. 8 (3): 58-65. 

4. นางสาวทองเลียน บัวจูม ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร. 
Ph.D. (Animal Science) 

นางสาวชณุดี  แสบงบาล 
Miss Vathsana Phonexai 
นายธนภัทร  ศิริพงศทัต 
นายรชานนท-  ธนภัทรพงศ- 

Buwjoom, T., B. Maneewan, K. Yamauchi and B. Pongpisantham. 2016. Effects of golden apple snail 
(Pomacea canaliculata, Lamarck) shell particle size on growth performance, carcass 
quality, bone strength and small intestinal histology in Thai Native chickens (Pradu Hang 
Dum Chiangmai 1). International Journal of Biology. 8 (3): 58-65. 
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อาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�ร2วม ตําแหน2งวิชาการ/คุณวุฒิ นักศึกษา 
5. นางสาวกฤดา ชูเกียรติศิริ อาจารย-ดร. 

วท.ด. (อายุรศาสตร-สัตวแพทย-) 
นายครรชิต  ชมพูพันธ- 
Miss Vathsana Phonexai 
นางสาวพชัรี  สมรักษ- 

Panatuk, J., W. Jantasin, K. Chukiatsiri, T. Tathong, S. Uriyapongson. 2016. Effect of dipping in 
longan seed extract phenolic solution on the shelf life and quality of pork under 
refrigerated storage (pp. 673-675). In proceedings of the 17th Asian-Australasian Association 
of Animal Production Societies Animal Science Congress. August 22-25, 2016, Fukuoka, 
Japan. 

6. นายจุฬากร  ปานะถึก อาจารย- ดร. 
ปร.ด. (สัตวศาสตร-) 

นางสาวธัญญรัตน-  รู$หลัก 
นายธนภัทร  ศิริพงศทัต 
นางสาวพชัรี  สมรักษ- 
นายรชานนท-  ธนภัทรพงศ- 

Panatuk, J., S. Uriyapongson, C. Navanukraw. 2016. Effect of dietary vitamin A restriction and 
sunflower oil supplementation on adipocytes accretion Brahman beef cattle. In 
proceedingsof the 62nd International Congress of Meat Science and Technology: Meat for 
Global Sustainability. August 14-19, 2016. Bangkok, Thailand. 

7. นายมงคล ยะไชย อาจารย- ดร. 
ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 

นายสนธยา  นิวาท 

Tapingkae,W., S. Pakdee and M. Yachai. 2016. Isolation and characterization of lipase producing 
bacteria for potential application in piglet feed. Animal Nutrition and Feed Technology. 16: 
83-95. 

8. นายอานนท� ปะเสระกัง อาจารย- ดร. 
ปร.ด. (สัตวศาสตร-) 

นางสาวธัญญรัตน-  รู$หลัก 

Foiklang, S., M. Wanapat, Y. Opatpatanakit, and A. Paserakung. 2016. Effect of yeast fermented and 
physical form of corn husk on digestibility and fermentation by using in vitro gas technique 
(pp. 555–558). In proceedings of the 17th Asian – Australasian Association of Animal 
Production Societies Animal Science Congress. August22 -25, 2016, Fukuoka, Japan. 

 
� บุคลกรภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย  จํานวน 5คน 
อาจารย�ที่ปรึกษา ตําแหน2งวิชาการ/คุณวุฒิ คุณวุฒิ 

1. นายสกล ไข2คํา รองศาสตราจารย- ดร. 
Ph.D.(Animal Science) 

นายอภิชาติ  หม่ันวิชา 

อภิชาติ หม่ันวิชา สมปอง สรวมศิริสกล ไข2คํา และไพโรจน- ศิลม่ัน. 2557. ลักษณะทางกายภาพคุณค"าทางอาหารและ
การย"อยได$ ศึกษาโดยวิธี in vitro digestibility ของโภชนะในเปลือกลําไยผสมฟางข$าวหมักด$วยยูเรีย. 
วารสารวิจัยและส"งเสริมวิชาการเกษตร. 31 (2) : 52-60. 

(อ$างอิง สศ.1.1.16 บทความวิจยั-สกล) 
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อาจารย�ที่ปรึกษา ตําแหน2งวิชาการ/คุณวุฒิ คุณวุฒิ 
 
2. นายนรินทร� ทองวิทยา ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร. 

Ph.D.(Animal Science) 
นายครรชิต  ชมภูพันธ- 

ครรชิต ชมภูพันธ-  บัวเรียม มณีวรรณ-  กฤดา ชูเกียรติศิริ และนรินทร� ทองวิทยา. 2559. ผลของระดับแหนแห$งหรือ
แหนหมักแห$งต"อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก"พื้นเมือง (อายุ 0-16 สัปดาห-). ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 26-29 พฤษภาคม 2559, โรงแรมบุรีศรีภู บูติก หาดใหญ", สงขลา. 

(อ$างอิง สศ.1.1.17 บทความวิจยั-นรินทร-) 
3. นายบัณฑิต  หิรัญสถิตย�พร รองศาสตราจารย- ดร. 

วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร$าง) 
นายสนธยา นิวาท 

บัณฑิต หิรัญสถิตย-พร. 2558. เคร่ืองย"อยมูลฝอยติดเชื้อ. ใน รายงานการประชุมวิชาการส"งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล$อมแห"งชาติ คร้ังที่ 8. 5-7 สิงหาคม 2558, โรงแรมมิราเคิล แกรนด- คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร. 

(อ$างอิง สศ.1.1.18 บทความวิจัย-บัณฑิต) 
4. นางอัจฉรา แกล4วกล4า อาจารย- ดร. 

วท.ด. (เคมี) 
นายรชานนท-  ธนภัทรพงศ- 

Kleawkla, A. and P. Chuenkruth. 2016. Reducing sugar production from agricultural wastes by acid 
hydrolysis. Key Engineering Materials. Vol. 675-676: 31-34. 

(อ$างอิง สศ.1.1.19 บทความวิจัย-อัจฉรา) 
 

7. คุณสมบัติของอาจารย�ผู4สอบวิทยานิพนธ� 
หลักสูตรฯ มีนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ-ในรอบปOการศึกษา 2559จํานวน 3คน โดยได$แต"งตั้งบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเปDนไปตามเกณฑ-มาตรฐานของอาจารย-ผู$สอบวิทยานิพนธ- มาเปDนประธานสอบวิทยานิพนธ-
ดังนี้ 

นักศึกษา/วิทยานิพนธ� อาจารย�ผู4สอบวิทยานิพนธ� 
นายอภิชาติ  หม่ันวิชา 
การใช$เปลือกลําไยหมักยูเรียร"วมกับฟางข$าวเปDนแหล"ง
อาหารหยาบเลี้ยงแพะ 

ดร.อําพล  วริทธิธรรม 
รศ.ดร.สมปอง  สรวมศิริ 
รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพฒันกิจ 
รศ.ดร.สกล  ไข"คํา 
(อ$างอิง สศ.1.1.20ประกาศ กรรมการสอบ_อภิชาติ) 

นายครรชิต  ชมภูพันธ- 
การศึกษาการใช$แหนเปDนแหล"งอาหารไก"พื้นเมือง 

ผศ.ดร.ทศพร  อินเจริญ 
ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ- 
ผศ.ดร.นรินทร-  ทองวิทยา 
อ.ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ 
(อ$างอิง สศ.1.1.21 ประกาศ กรรมการสอบ_ครรชิต) 
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นักศึกษา/วิทยานิพนธ� อาจารย�ผู4สอบวิทยานิพนธ� 
นางสาวชณุดี  แสบงบาล 
การใช$กากลําไยจากการผลิตน้าํตาลเปDนอาหารไก"พื้นเมือง
พันธุ-ประดู"หางดํา 

ผศ.ดร.วรรณพร  ทะพิงค-แก 
ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ- 
รศ.ดร.สุกิจ  ขันธปราบ 
ผศ.ดร.ทองเลียน  บัวจูม 
(อ$างอิง สศ.1.1.22ประกาศ กรรมการสอบ_ชณุดี) 

 
8. การตีพิมพ�เผยแพร2ผลงานของผู4สําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรฯ มีผู$สําเร็จการศึกษาในปOการศึกษา 2559 จํานวน 3 คน และนักศึกษาได$ตีพิมพ-ผลงานวิจัย ดังนี ้

ชื่อนักศึกษา 
ผลงานที่ได4รับการตีพิมพ�เผยแพร2 

(เขียนแบบบรรณานุกรมหรือเอกสารอ4างอิง) 
วันที่สภาอนุมัติจบ 

นายอภิชาติ  หม่ันวิชา อภิชาติ หม่ันวิชาสมปอง สรวมศิริ และไพโรจน- ศิลม่ัน. 2558. ผล
ของเปลือกลําไยร"วมกับฟางข$าวหมักด$วยยูเรียเปDนแหล"ง
อาหารหยาบต"อค"าโลหิตวิทยาของแพะลูกผสม (ซาเนนx
พื้นเมือง). วารสารสัตวศาสตร-แห"งประเทศไทย. 2 (ฉบับ
พิเศษ 1) : 357-362. 

(อ$างอิง สศ.1.1.23ผลงานวิจัย_อภิชาติ1) 

1 กุมภาพันธ- 
2560 

อภิชาติ หม่ันวิชา  สมปอง สรวมศิริ  สกล ไข"คํา และ ไพโรจน- ศิล
ม่ัน. 2557. ลักษณะทางกายภาพคุณค"าทางอาหารและ
การย"อยได$ ศึกษาโดยวิธี in vitro digestibility ของ
โภชนะในเปลือกลําไยผสมฟางข$าวหมักด$วยยูเรีย. วารสาร
วิจัยและส"งเสริมวิชาการเกษตร. 31 (2) : 52-60. 

(อ$างอิง สศ.1.1.24ผลงานวิจัย_อภิชาติ2) 
นายครรชิต  ชมภูพันธ- ครรชิต ชมภูพันธ-บัวเรียม มณีวรรณ-นรินทร-ทองวิทยา และกฤดา 

ชูเกียรติศิริ. 2558. ผลผลิตและองค-ประกอบทางเคมีของ
แหนแดงแห$งและหมักแห$งเพื่อเปDนแหล"งอาหารโปรตีนใน
อาหารไก". วารสารสัตวศาสตร-แห"งประเทศไทย. 2 (1) : 
313-316. 

(อ$างอิง สศ.1.1.25ผลงานวิจัย_ครรชิต1) 

1 กุมภาพันธ- 
2560 

ครรชิต ชมภูพันธ-บัวเรียม มณีวรรณ-กฤดา ชูเกียรติศิริและ
นรินทร- ทองวิทยา. 2559. ผลของระดับแหนแห$งหรือ
แหนหมักแห$งต"อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก"
พื้นเมือง (อายุ 0-16 สัปดาห-). ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ, 26-29 พฤษภาคม 
2559, โรงแรมบุรีศรีภู บูติก หาดใหญ", สงขลา. 

(อ$างอิง สศ.1.1.26ผลงานวิจัย_ครรชิต2) 
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ชื่อนักศึกษา 
ผลงานที่ได4รับการตีพิมพ�เผยแพร2 

(เขียนแบบบรรณานุกรมหรือเอกสารอ4างอิง) 
วันที่สภาอนุมัติจบ 

นางสาวชณุดี  แสบงบาล ชณุดี แสบงบาล  บัวเรียม มณีวรรณ-  ทองเลียน บัวจูม และ สุกิจ 
ขันธปราบ. 2558. ผลของการใช$กากลําไยจากการผลิต
น้ําตาลลําไยในอาหารต"อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและ
ส"วนประกอบของซากในไก"พื้นเมืองพันธุ-ประดู"หางดํา 
(หน$า 93-101). ใน การประชุมวิชาการประจําปO 2558, 8-
9 ธันวาคม 2558, ศูนย-การศึกษาและฝyกอบรมนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยแม"โจ$, เชียงใหม". 

(อ$างอิง สศ.1.1.27ผลงานวิจัย_ชณุดี) 

1 กุมภาพันธ- 
2560 

 
9. ภาระงานอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และการค4นคว4าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
การบันทึกข4อมูลภาระงานท่ีปรึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย คิดเป@นค2าคะแนนดังนี ้

อาจารย�ที่ปรึกษา 

ภาระงานที่ปรึกษา 
จํานวนคน (จํานวนแต4ม) 

รวม หมายเหตุ 
วิทยานิพนธ� การค4นคว4า

อิสระ 
1. รศ.ดร.สมปอง สรวมศิริ 1 (3) - 1 (3) ตามเกณฑ- 

2. รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพฒันกิจ 1 (3) - 1 (3) ตามเกณฑ- 

3. ผศ.ดร.ประภากรธาราฉาย 1 (3) - 1 (3) ตามเกณฑ- 

4. ผศ.ดร.บัวเรียมมณีวรรณ- 5 (15) - 5 (15) ตามเกณฑ- 

5. ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม 2 (6) - 2 (6) ตามเกณฑ- 

6. ผศ.ดร.วิวัฒน-  พัฒนาวงศ- 1 (3) - 1 (3) ตามเกณฑ- 

7. อ.ดร.จํารูญ มณีวรรณ 1 (3) - 1 (3) ตามเกณฑ- 

 
10. อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และการค4นคว4าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย2างต2อเนื่อง

และสมํ่าเสมอ 
อาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� ตําแหน2งวิชาการ นักศึกษา 

� บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
1. นางสมปอง  สรวมศิริ รองศาสตราจารย- ดร. อภิชาติ หมั่นวิชา 

เบญจมาศ ก$อนแก$ว  อภิชาติ หมั่นวิชา  สมปอง สรวมศิริ  ภาณุพงศ- มหาพรหม  และ ไพโรจน- ศิลมั่น. 2559. การศึกษา
เปรียบเทียบนํ้าหนักตัวและขนาดของร"างกายของลูกแพะพันธุ-แบล็คเบงกอลท่ีเกิดจากพ"อพันธุ-ท่ีนําเข$า และพ"อ
พันธุ-ท่ีเกิดในประเทศ. แก"นเกษตร 44 (ฉบับพิเศษ 2) : 499-504. 

สมปอง สรวมศิริไพโรจน- วงศ-พุทธิสิน อภิชาติ หมั่นวิชา และไพโรจน- ศิลมั่น. 2558. ลักษณะทางกายภาพของรําหยาบท่ี
ปรับปรุงคุณภาพด$วยเอนไซม-หยาบจากก$อนเห็ดเก"า. วารสารสัตวศาสตร-แห"งประเทศไทย.2 (ฉบับพิเศษ 1) : 
235-240. 

(อ$างอิง สศ.1.1.28 บทความวิจัย-สมปอง2) 
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อาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� ตําแหน2งวิชาการ นักศึกษา 
อภิชาติ หมั่นวิชาสมปอง สรวมศิริ และไพโรจน- ศิลมั่น. 2558. ผลของเปลือกลําไยร"วมกับฟางข$าวหมักด$วยยูเรียเปDนแหล"ง

อาหารหยาบต"อค"าโลหิตวิทยาของแพะลูกผสม (ซาเนนxพ้ืนเมือง). วารสารสัตวศาสตร-แห"งประเทศไทย. 2 (ฉบับ
พิเศษ 1) : 357-362 

(อ$างอิง สศ.1.1.29 บทความวิจัย-สมปอง3) 
2. นายญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย-ดร. นางสาวธัญญรัตน-  รู$หลัก 

Khenjan, P., P. Niumsup, Y. Opatpatanakit, P. Sakkatat and D. Leenanuruksa. 2015. Utilization of male 
dairy calves in Thailand. Thai Journal of Agricultural Science.48(3): 109-113. 

Foiklang, S., M. Wanapat, Y. Opatpatanakit, and A. Paserakung. 2016. Effect of yeast fermented and 
physical form of corn husk on digestibility and fermentation by using in vitro gas technique. In 
proceedings of the 17th Asian – Australasian Association of Animal Production Societies Animal 
Science Congress. August22 -25, 2016, Fukuoka, Japan, pp. 555 – 558. 

(อ$างอิง สศ.1.1.30 บทความวิจัย-ญาณิน2) 
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจวีรยุทธ อยู"บุญและ สุบรรณ ฝอยกลาง. 2559. ผลของการหมักต$นข$าวโพดสดโดยใช$สารเสริมชนิด

ต"างๆ ต"อองค-ประกอบทางเคมี และการย"อยได$โดยใช$เทคนิคถุงไนล"อน. แก"นเกษตร 44 (ฉบับพิเศษ 2): 107-116. 
(อ$างอิง สศ.1.1.31 บทความวิจัย-ญาณิน3) 
3. นายประภากร  ธาราฉาย ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร. นางสาวพัชรี  สมรักษ- 

ชนัดดา สุวรรณวิชนีย-ประภากร ธาราฉาย และ จอมสุดา  ดวงวงษา. 2558. การประมาณค"าสหสัมพันธ-ทางพันธุกรรมและ
ค"าสหสัมพันธ-ของลักษณะปรากฏระหว"างลักษณะนํ้าหนักตัวและระดับสีดําของผิวหนังไก"กระดูกดําฝูง
มหาวิทยาลัยแม"โจ$. วารสารสัตวศาสตร-แห"งประเทศไทย. 2(ฉบับพิเศษ 1): 41-46. 

ชนัดดา สุวรรณวิชนีย- และประภากร ธาราฉาย. 2557. ผลของอายุต"อระดับความเข$มสีผิวหนังในไก"กระดูกดํา. วารสารสัตว
ศาสตร-แห"งประเทศไทย. 1(ฉบับพิเศษ 2): 163-166. 

(อ$างอิง สศ.1.1.32 บทความวิจัย-ประภากร2) 
ณัฐกฤตา ลักษวุธ ดํารง ลีนานุรักษ-ประภากร ธาราฉาย และ ทองเลียน บัวจูม. 2556. การตลาดและศักยภาพการผลติ

หนอนนก (Tenebrio molitor L.)เปDนเชิงการค$าในประเทศไทย. วารสารวิจัยและส"งเสรมิวิชาการเกษตร.
มหาวิทยาลยัแม"โจ$.30(3): 50-58. 

(อ$างอิง สศ.1.1.33 บทความวิจัย-ประภากร3) 
4. นางสาวทองเลียน บัวจูม ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร. นายสนธยา  นิวาท 

Buwjoom, T., B. Maneewan, K. Yamauchi and B. Pongpisantham. 2016. Effects of golden apple snail 
(Pomacea canaliculata, Lamarck) shell particle size on growth performance, carcass quality, 
bone strength and small intestinal histology in Thai Native chickens (Pradu Hang Dum 
Chiangmai 1). International Journal of Biology. 8 (3): 58-65. 

Buwjoom, T., B. Maneewan and K. Yamauchi. 2016. The using of fermented vegetable soy bean and 
banana stem in Black-bone chicken diets. In Proceedings of the 17th Asian-Australasian Association 
of Animal Production Societies Animal Science Congress. August 22-25, 2016, Fukuoka, Japan. 

(อ$างอิง สศ.1.1.34 บทความวิจัย-ทองเลียน2) 
Maneewan, B.,T. Buwjoom and K. Yamauchi. 2016. The effects of dietary spirulina (Spirulina platensis) 

on growth performance, skin color and nutritional digestibility in Thai native chicken (pp. 246-
249). In proceedings of the 17thAsian-Australasian Association of Animal Production Societies 
Animal Science Congress. August 22-25, 2016, Fukuoka, Japan. 

(อ$างอิง สศ.1.1.35 บทความวิจัย-ทองเลียน3) 
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อาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� ตําแหน2งวิชาการ นักศึกษา 
5. นางสาวบัวเรียม  มณีวรรณ� ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร. นายครรชิต  ชมภูพันธ- 

นางสาวชณุดี  แสบงบาล 
Miss Vathsana Phonexai 
นายธนภัทร  ศิริพงศทัต 
นายรชานนท-  ธนภัทรพงศ- 

Maneewan, B., T. Buwjoom and K. Yamauchi. 2016. The effects of dietary spirulina (Spirulina platensis) 
on growth performance, skin color and nutritional digestibility in Thai native chicken (pp. 246-
249). In Proceedings of the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies 
Animal Science Congress. August 22-25, 2016, Fukuoka, Japan. 

Buwjoom, T., B. Maneewan, K. Yamauchi and B. Pongpisantham. 2016. Effects of golden apple snail 
(Pomacea canaliculata, Lamarck) shell particle size on growth performance, carcass quality, 
bone strength and small intestinal histology in Thai Native chickens (Pradu Hang Dum 
Chiangmai 1). International Journal of Biology. 8 (3): 58-65. 

(อ$างอิง สศ.1.1.36 บทความวิจัย-บัวเรียม2) 
Maneewan, T. Buwjoom, J. Sittiya, K. yamauchi and K. E., Yamauchi. 2015. Effects of dietary dried red 

roselle (Hibiscus sabdariffa L.) calyces meal on egg production, egg quality, nutrient digestibility 
and intestinal histology in force-molted hens. Food Function, 14: 2-12. 

(อ$างอิง สศ.1.1.37 บทความวิจัย-บัวเรียม3) 
6. ผศ.ดร.วิวัฒน�  พัฒนาวงศ� ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร. นายสิทธิโชค  นาคมณ ี

นิตยา ทองทิพย-วิวัฒน� พัฒนาวงศ�วาที คงบรรทัด และ อภิชัย เมฆบังวัน. 2559. การเปรียบเทียบอัตราการผสมติดและ
อัตราการตั้งท$องในแพะ โดยใช$นํ้าเช้ือแช"แข็งท่ีผลิตจากนํ้ายาแช"แข็งนํ้าเช้ือสูตร Tris-egg yolk กับนํ้ายาแช"แข็ง
นํ้าเช้ือสูตร MJ-EX2TM. แก"นเกษตร 44 (ฉบับพิเศษ 2): 933-938. 

วิวัฒน� พัฒนาวงศ�วรรณลักษณ- ถาวร  ศร ธีปฏิมากร และ ณัฐพล สุ"มสมบูรณ-.2558. การเปรียบเทียบรูปแบบอุปกรณ-ปล"อย
ฮอร-โมนเพ่ือการกําหนดเวลาในการผสมเทียมโคเน้ือ. วารสารสัตวศาสตร-แห"งประเทศไทย2 (ฉบับพิเศษ 1): 73-77. 

(อ$างอิง สศ.1.1.38 บทความวิจัย-วิวัฒน-2) 
วิไล มงคลวิวัฒน� พัฒนาวงศ�ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ วรรณลักษณ- ถาวร และ วาที คงบรรทัด. 2558. ประสิทธิภาพการ

ปฏิสนธินอกร"างกายของนํ้าเช้ือสดและนํ้าเช้ือสุกรแช"แข็งจากการใช$นํ้ายาสูตรMJ-Ex2TM. ใน การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร- ครั้งท่ี 53.3-6 กุมภาพันธ- 2558. กรุงเทพ. 

(อ$างอิง สศ.1.1.39 บทความวิจัย-วิวัฒน-3) 

 
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร- เร่ิมเปJดคร้ังแรกในปO พ.ศ. 2548 และมีการปรับปรุง
ตามรอบระยะเวลามาโดยตลอด ล"าสุดมีการปรับปรุงเพื่อให$ เปDนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในปO พ.ศ. 2554 โดย สกอ. รับทราบการให$ความเห็นชอบ เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554ป�จจุบัน
หลักสูตรฯ อยู"ระหว"างดําเนินการปรับปรุงและคาดว"าจะแล$วเสร็จภายในปO 2560 เพื่อให$ใช$กับนักศึกษาใหม"ใน 
ปOการศึกษา 2561 
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หมวดที ่2 อาจารย� 

2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย� (KPI 4.1) 
หลักสูตรฯ ได$มีการประชุมเพ่ือประเมินระบบและกลไกการดําเนินงานของหลักสูตร ในปOการศึกษา 

2558ในการประชุมครั้งท่ี 5/2559เม่ือวันท่ี 29 กรกฏาคม 2559โดยอาจารย-ประจําหลักสูตรเห็นว"าระบบและ
กลไกการดําเนินงานของหลักสูตรยังไม"ครอบคลุมการทํางาน จึงเห็นชอบให$การดําเนินงานปรับปรุงระบบและ
กลไกการดําเนินงานของหลักสูตรในปOการศึกษา 2558 (อ$างอิงสศ 4.1.1รายงานการประชุมอาจารย-ประจํา
หลักสูตร ครั้งท่ี 1/2560) โดยรายละเอียดกระบวนการของระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย- 
สามารถอธิบายได$ดังนี้ (อ$างอิง สศ 4.1.2 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย-) 

1. ประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ร"วมเปDนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลกร 
คณะสัตวศาสตร-และเทคโนโลยีร"วมประชุมกําหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางของแผนพัฒนาบุคลกรฯ
ดําเนินวางแผน และดําเนินการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรในแต"ละปOงบประมาณ 

2. กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรฯ ได$แยกออกเปDน 2 กรณี คือ 
2.1 กรณีท่ีอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ครบ 5 คน ตามเกณฑ-ท่ีกําหนด 
2.2 กรณีท่ีอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ไม"ครบ 5 คน ตามเกณฑ-ท่ีกําหนด สามารถ

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
2.2.1 ในกรณีท่ีคณาจารย-ของคณะฯ มีคุณวุฒิไม"ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

ท่ีเปJดสอน คณะฯ จะดําเนินการรับสมัครอาจารย-ใหม" โดยมีการกําหนด
คุณสมบัติท่ีใช$ในการคัดเลือกให$ตรงกับหลักสูตรท่ีเปJดสอน 

2.2.2 ในกรณีท่ีคณาจารย-ของคณะฯ มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ี
เปJดสอนและ/หรือ มีผู$สมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ-ท่ีกําหนดไว$ 
คณบดีจะเปDนผู$ดําเนินการคัดเลือกคณาจารย- ตามประกาศมหาวิทยาลัย
แม"โจ$ เรื่อง หลักเกณฑ-การแต"งต้ังอาจารย-ประจําหลักสูตร  

2.2.3 นํารายชื่ออาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ท่ีผ"านการคัดเลือกโดยคณบดี เสนอ
เข$าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือผ"านความเห็นชอบ 

2.2.4 คณะฯ ส"งรายชื่ออาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือ
ดําเนินการแต"งต้ังเปDนอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ 

3. ประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ร"วมเปDนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลกรฯ จัดสรร
งบประมาณสําหรับส"งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย-ประจําหลักสูตรฯโดยแบ"งออกเปDน 

3.1 ส"งเสริมการทําวิจัย และ/หรือ การสร$างสรรค-ผลงานทางวิชาการอย"างต"อเนื่อง 
3.2 ส"งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด$านการเรียนการสอน 
3.3 ส"งเสริมการพัฒนาตนเองของอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ตามแผนพัฒนา

เฉพาะบุคคล (IDP) 
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3.4 ส"งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด$านจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย-ประจํา
หลักสูตรฯ ภายใต$การดําเนินการของคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากร 

4. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ ประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ร"วมเปDนคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลกรฯ ประชุมประเมินกระบวนการในการดําเนินงานด$านบริหารและพัฒนาบุคลากรและ
สรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก$ไข และพัฒนากระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย-
ประจําหลักสูตรฯ ต"อไป 
 

• การรับอาจารย�ประจําหลักสูตร 
หลักสูตรฯ ได$มีกระบวนการรับอาจารย-ประจําหลักสูตร โดยเริ่มจากการวิเคราะห-ข$อมูลท่ี

จําเปDนต"อการวางแผนการรับอาจารย-ประจําหลักสูตร ผ"านท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลกรฯ 
ซ่ึงมีประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร-ร"วมเปDนกรรมการ (อ$างอิง สศ 
4.1.3 คําสั่งแต"งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร) และทําหน$าท่ีวางนโยบาย จัดทําแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรท่ีครอบคลุมตามระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย- โดยมีการวิเคราะห- SWOT 
วิเคราะห-กรอบอัตรากําลัง วิเคราะห-งบประมาณ และบริบทอ่ืน ๆ ด$านบุคลากร เพ่ือนํามาปรับปรุงจัดทําแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ระยะ 4 ปO (พ.ศ. 2557 - 2560) (อ$างอิง สศ 4.1.4 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของคณะฯ ระยะ 4 ปO (พ.ศ. 2557 - 2560)) และแปลงสู"แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประจําปO  

ท้ังนี้ ในปOการศึกษา 2559 อาจารย-ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร-มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปJดสอนและครบท้ัง 5 คนตามเกณฑ-มาตรฐานท่ี สกอ. ได$
กําหนดไว$ ทางหลักสูตรฯ จึงยังไม"ได$มีการดําเนินการรับอาจารย-ประจําหลักสูตร 

• การแต2งตั้งอาจารย�ประจําหลักสูตร 
ในปOการศึกษา 2559 อาจารย-ประจําหลักสูตรได$รับการแต"งต้ังให$ดําเนินการบริหารหลักสูตร

ต"อเนื่องจากปOการศึกษา 2558 ตามมติท่ีประชุมกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 และมติ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 17/2559 

• การส2งเสริมและพัฒนาอาจารย� 
จากท่ีประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ได$ร"วมเปDนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลกรฯ 

และร"วมวางนโยบาย กําหนดแนวทาง และจัดสรรงบประมาณในการส"งเสริมและพัฒนาอาจารย-ตามแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรนั้น ในปOการศึกษา 2559 อาจารย-ประจําหลักสูตรได$รับการส"งเสริมและพัฒนา โดย
จัดสรรด$วยเงินงบประมาณรายได$ของคณะฯ ดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณให$อาจารย-ทุกท"านได$พัฒนาตนเองอย"างต"อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$ และทักษะวิชาชีพ ในวงเงิน 15,000 บาท (อ$างอิง สศ.4.1.5การจัดสรรงบประมาณสําหรับบุคลากร) 

2. ส"งเสริมให$อาจารย-พัฒนาตนเองในการสร$างผลงานทางวิชาการ ด$วยการให$
งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยจากงบประมาณเงินรายได$ของคณะฯ  และเงินสนับสนุนการเผยแพร"
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ผลงานวิจัย (อ$างอิง สศ.4.1.6 ประกาศเรื่องการสนับสนุนผลงานวิจัยตีพิมพ-เผยแพร") โดยเฉพาะทุนนักวิจัยหน$า
ใหม" ทุนละไม"เกิน 50,000 บาท (อ$างอิง สศ.4.1.7 ประกาศงบประมาณสนับสนุนการวิจัย) ในปOการศึกษา 
2559 อ.ดร.อานนท- ปะเสระกัง ได$ยื่นขอรับทุนนักวิจัยหน$าใหม"ของคณะสัตวศาสตร-แลเทคโนโลยี 
คณะกรรมการวิชาการและวิจัยคณะสัตวศาสตร-และเทคโนโลยีได$พิจารณาและมีมติให$นําโครงร"างงานวิจัย
ดังกล"าวยื่นขอรับทุนนักวิจัยรุ"นใหม" จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยแม"โจ$ ท้ังนี้โครงร"างงานวิจัยดังกล"าว
ได$รับการพิจารณาให$ได$รับทุนนักวิจัยรุ"นใหม" เปDนเงิน 50,000 บาท (อ$างอิง สศ.4.1.8 งานวิจัย อ.ดร.อานนท-  
ปะเสระกัง) นอกจากนี้ ผศ.ดร.วิวัฒน- พัฒนาวงศ-ยังได$รับทุนนักวิจัยเปDนเงิน 1,526,800 บาท (อ$างอิง สศ.4.1.9 
งานวิจัย ผศ.ดร.วิวัฒน-  พัฒนาวงศ-) 

3. มีการส"งเสริมบรรยากาศทางวิชาการระหว"างอาจารย-ในคณะฯ โดยการส"งเสริมให$
คณาจารย-เข$าร"วมอบรม และนํามาวางแผนเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ได$ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานของการบริหารและ
พัฒนาอาจารย- ในปOการศึกษา 2559 พบว"าการดําเนินการท่ีผ"านมายังไม"ได$กําหนดผลลัพธ-ของการดําเนินการท่ี
ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการดํารงตําแหน"งทางวิชาการท่ีสูงข้ึนของอาจารย-ประจําหลักสูตร และการกํากับ
ติดตามในเรื่องของการพัฒนาตนเองของอาจารย- (อ$างอิงสศ 4.1.10 รายงานการประชุมอาจารย-ประจํา
หลักสูตร ครั้งท่ี 3/2560) 
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2.2  คุณภาพอาจารย� (KPI 4.2) 
1) ร4อยละอาจารย�ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

รายชื่ออาจารย� คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 

1. นายสุกิจ ขันธปราบ Dr. Sc. Agr.(Animal Science) 

2. นายวิวัฒน- พัฒนาวงศ- วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

3. นางสาวทองเลียน บัวจูม Ph.D. (Animal Science) 

4. นายอานนท- ปะเสระกัง ปร.ด. (สัตวศาสตร-) 

5. นายมงคล ยะไชย ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 

จํานวนอาจารย-ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 5 คน 

ร$อยละของอาจารย-ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกต"ออาจารย-ประจําหลักสตูร 100 

คะแนนท่ีได$ 5 

 
2) ร4อยละอาจารย�ท่ีมีตําแหน2งทางวิชาการ 

รายชื่ออาจารย� 
ตําแหน2งทางวิชาการ 

ป5การศึกษา 2558 

1. นายสุกิจ ขันธปราบ รองศาสตราจารย- 

2. นายวิวัฒน- พัฒนาวงศ- ผู$ช"วยศาสตราจารย- 

3. นางสาวทองเลียน บัวจูม ผู$ช"วยศาสตราจารย- 

4. นายอานนท- ปะเสระกัง - 

5. นายมงคล ยะไชย - 

จํานวนอาจารย-ท่ีดาํรงตําแหน"งทางวิชาการ ปO 2559 3คน 

ร$อยละของอาจารย-ท่ีดํารงตําแหน"งวิชาการต"ออาจารย-ประจําหลักสตูร 60 

คะแนนท่ีได$ 3.75 
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3) ผลงานวิชาการของอาจารย�นับช้ินงานตามป5ปฏิทิน 

ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน 
น้ําหนัก

(A) 

จํานวน
ชิ้นงาน 

(B) 

ผลรวม 
ถ2วงน้ําหนัก 

(AxB) 
1 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ-ที่ตีพิมพ-ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
0.20 5 1.00 

2 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ-ที่ตีพิมพ-ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 3 1.20 

3 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ-ที่ตีพิมพ-ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม"
อยู"ในฐานข$อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว"าด$วย
หลักเกณฑ-การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร"ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต"สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปDนประกาศให$ทราบเปDนการท่ัวไป 
และแจ$งให$ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต"วันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - 

4 ผลงานได$รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
5 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพมิพ-ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข$อมูล TCI 

กลุ"มท่ี 2 
0.60 - - 

6 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพมิพ-ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม"อยู"ใน
ฐานข$อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว"าด$วย
หลักเกณฑ-การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร"ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต"สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปDนประกาศให$ทราบเปDนการท่ัวไป 
และแจ$งให$ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต"วันท่ีออกประกาศ  
(ซ่ึงไม"อยู"ใน Beall’s list)  

0.80 1 0.80 

7 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพมิพ-ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข$อมูล TCI 
กลุ"มท่ี 1 

0.80 - - 

8 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพมิพ-ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข$อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว"าด$วยหลักเกณฑ-การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร"ผลงานทางวิชาการ 
2556  

1.00 2 2.00 

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"งทางวิชาการ

แล$ว 
1.00 - - 

14 -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ"านการพิจารณาตามหลักเกณฑ-การประเมินตําแหน"งทาง
วิชาการ แต"ไม"ได$นํามาขอรับการประเมินตําแหน"งทางวิชาการ 

1.00 - - 

15 ผลรวมถ"วงนํ้าหนักของผลงานท่ีได$รับการตีพิมพ-หรือเผยแพร" 5.00 
16 จํานวนอาจารย-ประจาํหลักสูตรท้ังหมด 5 
17 ร$อยละของผลงานท่ีได$รับการตีพิมพ-หรือเผยแพร"ต"ออาจารย-ประจาํหลักสูตร 

(คะแนนเต็ม 5 = ร$อยละ 40 ขึ้นไป) 
100 

18 คะแนนท่ีได$ 5.00 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู4วิจัย ชื่อวารสาร 
ค2าถ2วง
น้ําหนัก 

1 ผลของการเสรมิยีสต-แดง (Sporidiobolus 

pararoseus) ในอาหารต"อสมรรถภาพการ
ผลิตและสณัฐานวิทยาของลําไส$เลก็ในไก"ไข" 
(อ$างอิง สศ.4.2.1บทความ_มงคล1) 

ภควัต ยินด ี
ทศพล มูลมณ ี
มงคล ยะไชย 
ประจิตต- อุดหนุน 
วรรณพร ทะพิงค-แก 

วารสารแก"นเกษตร.
2559. 44 (ฉบับพิเศษ 2): 
182–188 

0.2 

2 ผลของการเสรมิวัสดุเพาะเห็ดถ่ังเช"าสีทองใน
อาหารต"อสมรรถภาพการผลิตและจุลินทรยี-
ในไส$ตันของไก"ไข" 
(อ$างอิง สศ.4.2.2บทความ_มงคล2) 

ชัยวัฒน- อาจิน 
มงคล ยะไชย 
ธัญญา ทะพิงค-แก 
ประจิตต- อุดหนุน 
วรรณพร ทะพิงค-แก 

วารสารแก"นเกษตร. 
2559. 44 (ฉบับพิเศษ 2): 
647–653. 

0.2 

3 ผลของการเสรมิไฟเตสท่ีผลติจากเช้ือ 
Bacillus subtilis PDS2-9 ต"อการย"อยได$ใน
หลอดทดลอง สมรรถภาพการเจรญิเติบโต
และสุขภาพของลูกสุกรหลังหย"านม 
(อ$างอิง สศ.4.2.3บทความ_มงคล3) 

พิมพร คําทวี 
วรรณพร ทะพิงค-แก 
มงคล ยะไชย 

วารสารแก"นเกษตร. 
2559.44 (ฉบับพิเศษ 2): 
713–719. 

0.2 

4 คุณสมบัติเชิงหน$าท่ีของเยื่อหุ$มเมล็ดกาแฟ
และผลต"อจุลินทรีย-ในไส$ติ่งของไก"เน้ือ 
(อ$างอิง สศ.4.2.4บทความ_มงคล4) 

กัลยาณี ศรีจันทร- 
วรรณพร ทะพิงค-แก 
มงคล ยะไชย 

วารสารแก"นเกษตร. 
2559. 44 (ฉบับพิเศษ 2): 
735–742. 

0.2 

5 การเปรยีบเทียบอัตราการผสมตดิและอัตรา
การตั้งท$องในแพะ โดยใช$น$าเช้ือแช"แข็งท่ีผลิต
จากนํ้ายาแช"แข็งนํ้าเช้ือสูตร Tris-egg yolk  
กับนํ้ายาแช"แข็งน$าเช้ือสูตร MJ-EX2TM 
(อ$างอิง สศ.4.2.5 บทความ_วิวัฒน-) 

นิตยา ทองทิพย- 
วิวัฒน� พัฒนาวงศ� 
วาที คงบรรทัด 
อภิชัย เมฆบังวัน 

วารสารแก"นเกษตร. 
2559. 44 (ฉบับพิเศษ 2): 
933–938. 

0.2 

6 The using of fermented vegetable soy 
bean and banana stem in Black-bone 
chicken diets 
(อ$างอิง สศ.4.2.6 บทความ_ทองเลียน1) 

Tonglian Buwjoom 
B. Maneewan 
Koh-en Yamauchi 

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

0.4 

7 The effects of dietary spirulina 
(Spirulina platensis) on growth 
performance,skin color and nutritional 
digestibility in Thai native chicken 
(อ$างอิง สศ.4.2.7 บทความ_ทองเลียน2) 

Buaream Maneewan 
Tonglian Buwjoom 
Koh-en Yamauchi 

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

0.4 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู4วิจัย ชื่อวารสาร 
ค2าถ2วง
น้ําหนัก 

8 Effect of yeast fermented and physical 
forms of corn husk on digestibility and 
fermentation by using in vitrogas 
techniques. 
(อ$างอิง สศ.4.2.8 บทความ_อานนท-) 

Suban Foiklang 
Metha Wanapat 
Yanin Opatpatanaki 
Anon Paserakung 

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

0.4 

9 ความพร$อมและความต$องการของเกษตรกรใน
การส"งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว-อินทรีย- 
สาหรับโรงงานอาหารสัตว-อินทรีย-ภาคเหนือ
ตอนบน 
(อ$างอิง สศ.4.2.9 บทความ_ทองเลียน2) 

จักรพงษ- พวงงามช่ืน 
พูนพัฒน- พูนน$อย 
ทองเลียน บัวจูม 

วารสารวิจัยและส"งเสรมิ
วิชาการเกษตร. 2559. 
33(3): 35-45. 

0.8 

10 Effects of golden apple snail (Pomacea 

canaliculata, Lamarck) shell particle 
size on growth performance, carcass 
quality, bone strength and small 
intestinal histology in Thai native 
chickens (Pradu Hang Dum Chiangmai 1) 
(อ$างอิง สศ.4.2.10บทความ_ทองเลียน3) 

Tonglian Buwjoom 
Buaream Maneewan 
Kohsyo Yamauchi 
Buncha Pongpisantham 

International Journal 
of Biology. 2016. 
8 (3): 58-65. 

1.0 

11 Isolation and characterization of lipase 
producing bacteria for potential 
application in piglet feed 
(อ$างอิง สศ.4.2.11บทความ_มงคล5) 

Wanaporn Tapingkae 
Sirikarn Pakdee 
Mongkol Yachai 
Wonnop Visessanguan 

Animal Nutrition and 
Feed Technology. 
2016. 16: 83-95. 

1.0 
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2.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย� (KPI 4.3) 
1) อัตราการคงอยู2ของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

หลักสูตรฯ มีอาจารย-ประจําหลักสูตร จํานวน 5 ท"าน และมีการคงอยู"ของอาจารย-ในหลักสูตรฯ 
ครบตามจํานวน 5 ท"าน คิดเปDนร$อยละ 100  โดยไม"มีอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ท"านใดลาออกจากการเปDน
อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ(อ$างอิง สศ.4.3.1 คําสั่งแต"งต้ังอาจารย-ประจําหลักสูตร) 
 

ลําดับ ป5การศึกษา 2557 
(1 ก.ย. 57-19 ม.ค. 59) 

ป5การศึกษา 2558 
(20 ม.ค.-31 ก.ค. 59) 

ป5การศึกษา 2559 
(1 ส.ค. 59 -31 ก.ค. 64) 

หมายเหตุ 

1 รศ.ดร.สมปอง สรวมศิร ิ รศ.ดร.สุกิจขันธปราบ รศ.ดร.สุกิจขันธปราบ - 
2 รศ.ดร.สุกิจขันธปราบ ผศ.ดร.วิวัฒน-พัฒนาวงศ- ผศ.ดร.วิวัฒน-พัฒนาวงศ- 
3 อ.ดร.ทองเลียนบัวจูม ผศ.ดร.ทองเลียนบัวจูม ผศ.ดร.ทองเลียนบัวจูม 
4 ผศ.ดร.บัญชาพงศ-พิศาลธรรม อ.ดร.อานนท- ปะเสระกัง อ.ดร.อานนท- ปะเสระกัง 
5 อ.ดร.วิวัฒน-พัฒนาวงศ- อ.ดร.มงคล ยะไชย อ.ดร.มงคล ยะไชย 

 
2) ความพึงพอใจของอาจารย� 

อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ทุกท"านมีคุณสมบัติตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (อ$างอิง 
สศ.4.3.2 แบบเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548)ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดย
อาจารย-ประจําจําหลักสูตรฯ ทุกท"าน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีอาจารย-ผู$รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี
ตําแหน"งทางวิชาการระดับผู$ช"วยศาสตราจารย-ข้ึนไปครบจํานวน 3 คน ซ่ึงในปOการศึกษา 2557 มีประธาน
อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ เกษียณอายุราชการ และอาจารย-ประจําหลักสูตร 1 ท"าน คือ ผศ.ดร.บัญชา 
พงศ-พิศาลธรรม ได$รับคําสั่งแต"งต้ังให$ดํารงตําแหน"งประธานหลักสูตรฯ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา 
สัตวศาสตร-ฯ ดังนั้น คณะฯ จึงได$พิจารณาเสนอชื่อ อ.ดร.อานนท- ปะเสระกัง และ อ.ดร.มงคล ยะไชย 
(อาจารย-ใหม") เข$ามาร"วมเปDนอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ในปOการศึกษา 2558 โดยอาจารย-ท้ัง 2 ท"าน 
มีคุณสมบัติตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรกําหนดไว$ครบถ$วน และอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ทุกท"านปฏิบัติ
หน$าท่ีในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ได$อย"างครบถ$วน เช"น มีการประชุมอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ 
ในปOการศึกษา 2558 จํานวนท้ังสิ้น 5 ครั้ง ซ่ึงในการประชุมมีการพิจารณาการกําหนดผู$สอนในแต"ละ 
ภาคการศึกษา โดยหลักสูตรฯ มีอาจารย-ผู$สอนเพียงพอสําหรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ และเปDนไปตามเกณฑ-
มาตรฐานหลักสูตรกําหนด ส"งผลให$การบริหารจัดการหลักสูตรฯ มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปO
ของการบริหารหลักสูตรฯ ครบทุกกระบวนการ ท้ังนี้ อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ มีความพึงพอใจต"อการบริหาร
จัดการหลักสูตรฯ ในปOการศึกษา 2559 ได$คะแนนเฉลี่ย 4.80 ระดับดีมาก (อ$างอิง สศ.4.3.3 สรุปแบบประเมิน
การบริหารจัดการหลักสูตรฯ ปO 2559)ซ่ึงเม่ือเทียบกับระดับความพึงพอใจต"อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ในปO
การศึกษา 2558ได$คะแนนเฉลี่ย 4.68 อยู"ในระดับดี (อ$างอิง สศ.4.3.4 สรุปแบบประเมินการบริหารจัดการ
หลักสูตรฯ ปO 2558)ซ่ึงเม่ือเทียบกับระดับความพึงพอใจต"อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ในปOการศึกษา 2557 
ได$คะแนนเฉลี่ย 4.36 อยู"ในระดับปานกลาง(อ$างอิง สศ.4.3.5 สรุปแบบประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ปO 
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2557)พบว"าในระยะ 3 ปO ผลการบริหารจัดการหลักสูตรมีแนวโน$มท่ีดีข้ึน ส"งผลให$มีหลักสูตรฯ มีการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยไม"มีท"านใดลาออกจากอาจารย-ประจําหลักสูตรฯในปO 2559 นี้ 
 

หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ข4อมูลนักศึกษา(คน) 
ป5การศึกษาท่ีรับเข4า 

(ต้ังแต2ป5การศึกษาท่ีเร่ิมใช4หลักสตูร) 
จํานวนนักศึกษาคงอยู2 (จํานวนจริง)ในแต2ละป5การศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 
2554  รับเข$า  4 คน 4 2 2 - - - 
2555  รับเข$า  7คน - 7 6 4 2 - 
2556  รับเข$า  6 คน - - 6 2 1 - 
2557  รับเข$า  3คน - - - 3 1 - 
2558  รับเข$า  5 คน - - - - 5 - 
2559  รับเข$า  8 คน - - - - - 8 

 

ปlจจัยท่ีมีผลกระทบต2อจํานวนนักศึกษา 
1. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปJดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร- เพ่ิมสูงข้ึนอาจ

เปDนส"วนหนึ่งท่ีมีผลให$จํานวนนักศึกษาท่ีเข$าศึกษาต"อลดลง 
2. จํานวนประชากรท่ีมีอายุในวัยศึกษาลดจํานวนลง และบัณฑิตท่ีจบปริญญาตรีมีงานทํามากข้ึน จึง

ทําให$นักศึกษาไม"สนใจศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
3. จํานวนหน"วยกิตของหลักสูตรฯ มีมาก โดยเฉพาะหน"วยกิตท่ีลงทะเบียนโดยไม"คิดหน"วยกิต 

จํานวน 7 หน"วยกิต มีผลทําให$ใช$เวลาในการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
4. อาจารย-ประจํามีงานวิจัยน$อย 

  



25 

3.1  การรับนักศึกษา (KPI 3.1) 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการการรับนักศึกษา โดยเริ่มต้ังแต"กําหนดแผนการรับนักศึกษา คุณสมบัติ

ผู$สมัครท่ีตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรฯ โดยจะต$องสําเร็จการศึกษาในสาขาสัตวศาสตร-เท"านั้น และมีผลการ
เรียนตามเกณฑ-ท่ีหลักสูตรฯ กําหนด วิธีการรับ-การคัดเลือก กําหนดวันสอบคัดเลือก (อ$างอิง สศ.3.1.1 ระบบ
และกลไกการรับนักศึกษา)ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยเปDนหน"วยงานหลักในการรับเข$า และดําเนินการต"างๆ ท่ีเก่ียวข$อง
กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยการประสานงานร"วมกับหลักสูตรฯ และรายงานผลการดําเนินงานให$
ผู$บริหารมหาวิทยาลัย กระบวนการรับนักศึกษาเข$าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร-  ทุกปOการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยจะทําหนังสือเพ่ือสอบถามข$อมูลการรับสมัครบุคคลเข$าศึกษาต"อของ
หลักสูตรฯ อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ จะพิจารณาและแจ$งการรับนักศึกษา โดยมีการกําหนดสาขาวิชาท่ีรับเข$า
ศึกษา แผนการศึกษาท่ีรับเข$า จํานวนท่ีรับ คุณสมบัติผู$สมัคร วิธีการคัดเลือก กําหนดวันสอบคัดเลือก วัน เวลา 
และสถานท่ีในการสอบคัดเลือก (อ$างอิง สศ.3.1.2 บันทึกข$อความส"งข$อมูลประกาศรับนักศึกษา) ท้ังนี้ 
หลักสูตรฯ ได$ส"งรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกให$กับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการจัดทํา
ประกาศต"อไป เม่ือสิ้นสุดการประกาศรับสมัครแล$ว บัณฑิตวิทยาลัยจะส"งเอกสารประกอบการสมัครสอบ
คัดเลือก ประกอบด$วย ใบสมัครพร$อมรูปถ"าย ใบคะแนน หนังสือรับรองจากคณาจารย-ท่ีเคยสอน ฯลฯ เพ่ือให$
อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ตรวจสอบคุณสมบัติก"อน เม่ือดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล$ว  หลักสูตรฯ 
จะแจ$งให$บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการประกาศรายชื่อผู$มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบดําเนินการสอบ
คัดเลือก ใช$วิธีการสอบสัมภาษณ-ผู$สมัคร และพิจารณาคุณสมบัติประกอบกับใบคะแนนผลการศึกษา หนังสือ
รับรอง เม่ือพิจารณาแล$วเสร็จ จะประเมินผลคะแนนให$กับผู$สมัครเข$าศึกษา โดยสรุปคะแนนในตารางผลการ
สอบคัดเลือกเข$าศึกษาต"อ พร$อมระบุรายวิชาท่ีนักศึกษาจะต$องเตรียมพร$อมสําหรับเข$าศึกษาเปDนข$อมูลเบ้ืองต$น 
เพ่ือนักศึกษาจะได$เตรียมความพร$อมก"อนเข$าศึกษา เช"น กําหนดให$นักศึกษาเรียนรายวิชา คม 320 ชีวเคมี
เบ้ืองต$น และรายวิชา ศป 641 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา โดยมีคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
ลงนามรับรองผลการสอบของผู$สมัครเข$าศึกษาเสนอผ"านความเห็นชอบจากประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ 
และคณบดีคณะสัตวศาสตร-และเทคโนโลยี โดยหลักสูตรฯ จะทําหนังสือแจ$งผลการสอบคัดเลือก พร$อมระบุ
แผนการศึกษาให$กับผู$ผ"านการสอบคัดเลือกส"งให$กับบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการจัดทําประกาศต"อไป 

ในปOการศึกษา 2559 เม่ือประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม"ในภาคเรียนท่ี 1/2559 ผลปรากฏว"ามีผู$ได$รับ
การคัดเลือกเข$าศึกษาเพียง 3 คน อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ได$ประเมินการรับเข$าและแจ$งบัณฑิตศึกษาให$มี
การเปJดรับสมัครในภาคเรียนท่ี 2/2559 เพ่ิมเติมจากปกติท่ีเปJดรับนักศึกษาเพียงรอบเดียว เนื่องจากมีนักศึกษา
ท่ีเข$าศึกษาต"อไม"เปDนไปตามแผนท่ีกําหนด ปOการศึกษา  2559 หลักสูตรฯ มีนักศึกษาเข$าศึกษาต"อจํานวน 5 คน 
ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข$าศึกษาต"อในในภาคการศึกษา 2/2559 คณะกรรมการสอบฯ ประเมินผลการ
สมัครเข$าศึกษาต"อจากผลการศึกษา คํารับรอง ผลการสัมภาษณ- และแผนการศึกษาท่ีนักศึกษาเลือกสมัครเข$า
ศึกษาต"อแล$วพบว"า นักศึกษาท่ีสมัครเข$าศึกษาต"อมีพ้ืนฐานความรู$ไม"เพียงพอ คณะกรรมการสอบฯ จะเสนอให$
มีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนในแผนการศึกษา เพ่ือความเหมาะสมและเพ่ือประโยชน-ในการศึกษา
ของนักศึกษา 
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จากป�ญหาจํานวนนักศึกษาท่ีสมัครเข$าศึกษาต"อในหลักสูตรฯ ไม"เปDนไปตามแผน ท่ีประชุมอาจารย-
ประจําหลักสูตรฯ จึงนําเรื่องดังกล"าวพิจารณาในท่ีประชุมฯ เพ่ือประเมินการรับเข$าและหาแนวทางในการ
ปรับแก$ไขโดยมีแผนการดําเนินงานดังนี้ 
 อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ได$ร"วมกันพิจารณาระบุความเสี่ยง/ป�จจัยเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปO 2559 คือ นักศึกษาสมัครเข$าศึกษาไม"ตามแผนการรับนักศึกษา และตลาดแรงงานรับผู$จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทน$อยลง โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยง คือ : ปรับลดแผนการรับนักศึกษา จาก 15 คน เปDน 10 
คน และดําเนินการประชาสัมพันธ-หลักสูตรฯโดยมุ"งเน$นเรื่องทุนวิจัยให$เพ่ิมมากข้ึน (อ$างอิง สศ.3.1.3 รายงาน
ประชุม ครั้งท่ี 6/2559)และได$เสนอแนวทางการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข$าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ดังนี้ 

1) ผลักดันนักศึกษาระดับปริญญาตรีให$เข$าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
- มีการยกเว$นค"าบํารุงพิเศษ และค"าหน"วยกิตให$กับนักศึกษา 
- สนับสนุนเงินวิจัยให$กับนักศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

2) กรณีอาจารย-ท่ีได$รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงมีการจ$างนักศึกษาช"วยงานวิจัย ขอให$คณะฯ 
ยกเว$นค"าบํารุงพิเศษให$นักศึกษา 

3) อาจารย-ท่ีมีงานวิจัย อาจมีการให$ทุนนักศึกษา เพ่ือชักจูงนักศึกษาเข$าเรียน และอาจารย-
สามารถนําไปลดหย"อนภาษีได$ 

4) ขอให$คณะฯ จัดสรรเงินผลประโยชน-จากโครงการความร"วมมือของเบทาโกรฯ บางส"วน 
เพ่ือสนับสนุนการวิจัยให$กับอาจารย- และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สําหรับนักศึกษาท่ีผ"านการสอบคัดเลือกหากมีความพร$อมด$านภาษาอังกฤษสามารถสอบเทียบความรู$
ภาษาอังกฤษได$ท่ีศูนย-ภาษามหาวิทยาลัยแม"โจ$ (MJU-TEP) โดยมีเง่ือนไขว"านักศึกษาจะต$องผ"านเกณฑ-ตามท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ หากผลคะแนนสอบของนักศึกษาไม"ผ"านเกณฑ- นักศึกษาจะต$องลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ศป 641 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และสอบผ"าน (S) เท"านั้น จึงถึงว"าผ"านเกณฑ- เพ่ือประเมิน
ความรู$ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดท้ังนี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีการรับเทียบใบรับรองความรู$
ภาษาต"างประเทศจากสถาบันภาษาท่ีนักศึกษาเคยสอบมาแล$วไม"เกิน 2 ปO โดยจะต$องมีระดับคะแนน TOEFL 
(Paper Based) ไม"ตํ่ากว"า 475 คะแนน, TOEFL (Computer Based) ไม"ตํ่ากว"า 152 คะแนน และ IELTS 
คะแนนรวมเฉลี่ยไม"ตํ่ากว"า 5.0 (อ$างอิง สศ.3.1.4 ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย)กรณีท่ีนักศึกษาสอบไม"ผ"าน 
หรือไม"ประสงค-สอบเทียบความรู$ภาษาอังกฤษ หลักสูตรฯ จะประสานงานกับผู$รับผิดชอบรายวิชา ศป 641 
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา ให$นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยมีเง่ือนไขให$ลงทะเบียนเรียนเปDน (S/U) และ
นักศึกษาจะต$องสอบผ"านในรายวิชานั้น 

สําหรับนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู$ด$านสัตวศาสตร-ไม"เพียงพอ กรรมการสอบคัดเลือกฯ จะกําหนดให$
เรียนรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ิมเติม โดยให$เรียนร"วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

นอกจากนี้อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือกําหนดรายวิชาท่ีเปJดสอนให$กับนักศึกษา โดยได$
พิจารณารายวิชาท่ีเปDนประโยชน-และเก่ียวข$องกับหัวข$อวิทยานิพนธ-ของนักศึกษามากท่ีสุด (อ$างอิง สศ.3.1.5 
หนังสือส"งรายวิชาท่ีเปJดสอน 5/2559 และ 1/2560) แล$วแจ$งบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือความสะดวกในการ
ดําเนินการลงทะเบียนของนักศึกษา 
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กรณีนักศึกษาใหม" หลักสูตรฯ จะแจ$งให$นักศึกษารับทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาท่ีคณะฯ ในการ
ปฐมนิเทศ อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ จะมีการแนะนําคณะฯ หลักสูตรฯ อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ แผนการ
เรียน รายวิชาท่ีเรียน การแต"งต้ังอาจารย-ท่ีปรึกษา การทําวิทยานิพนธ- การใช$ชีวิตการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ชี้แจงข$อบังคับ ระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แนะนําอาคารเรียน ห$องปฏิบัติการ 
ฟาร-มเลี้ยงสัตว-ของคณะฯ และห$องพักนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ให$ข$อแนะนําในการลงทะเบียนและการเข$าศึกษา
เม่ือเปJดภาคการศึกษา และแจ$งให$นักศึกษาทราบว"าประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ เปDนอาจารย-ท่ีปรึกษา 
เพ่ือให$คําแนะนําเรื่องต"างๆท่ีเก่ียวข$องกับการศึกษาต"อ ก"อนท่ีนักศึกษาจะแต"งต้ังอาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-
นักศึกษาในหลักสูตรฯ สามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือปรับความรู$พ้ืนฐาน ท่ีจําเปDนต"อการทํา
วิทยานิพนธ- โดยจะลงทะเบียนเรียนเปDน (S/U) หรือ (V) ท้ังนี้ ต$องผ"านความเห็นชอบจากอาจารย-ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ- และอาจารย-ผู$สอนก"อน 
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3.2  การส2งเสริมและพัฒนานักศึกษา  (KPI 3.2) 
บัณฑิตวิทยาลัยได$มอบหมายให$ประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ รับภาระเปDนอาจารย-ท่ีปรึกษาให$แก"

นักศึกษาใหม" โดยจะทําหน$าท่ีให$คําปรึกษาในการลงทะเบียนเรียน ให$ความรู$ในการเลือกอาจารย-ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ- การปรับตัวในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและรายละเอียดต"าง ๆ (อ$างอิง สศ.3.2.1 ระบบและ
กลไกการส"งเสริมและพัฒนานักศึกษา), (อ$างอิง สศ.3.2.2 ข$อบังคับมหาวิทยาลัยแม"โจ$ ว"าด$วยการศึกษาระดับ
บัณ ฑิต ศึกษา  พ .ศ .  2555 ) เ ม่ื อนั ก ศึ กษาแต" ง ต้ั ง อ าจ า รย- ท่ี ป รึ กษาวิ ทย านิ พนธ- แล$ ว  ( ภ าย ใน 
ภาคการศึกษาท่ี 3 นับแต"ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนแรกเข$า) อาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-ทําหน$าท่ี
ควบคุมดูแลให$คําปรึกษาวิทยานิพนธ-แก"นักศึกษา และอาจารย-ท่ีปรึกษาทุกท"านมีการกําหนดเวลาในการให$
คําปรึกษาเก่ียวกับวิทยานิพนธ- แนะแนวแผนการเรียน ฯลฯ ในตารางสอน เปDนประจําทุกภาคการศึกษา  

 หลักสูตรฯ มีการจัดทําประวัติการศึกษา และรายงานความก$าวหน$าในการทําวิทยานิพนธ-ของ
นักศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ- ในทุกภาคการศึกษาโดยผ"านความเห็นชอบจาก
อาจารย-ท่ีปรึกษา และประธานหลักสูตรฯ  (อ$างอิง สศ.3.2.3 รายงานความก$าวหน$า)และนําเสนอเข$าท่ีประชุม
อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือติดตามความก$าวหน$าในการทําวิทยานิพนธ-ของนักศึกษาทุกคน นอกจากนี้
หลักสูตรฯ  ได$ทําหนังสือสรุปรายงานความก$าวหน$าของนักศึกษาในหลักสูตรฯ เพ่ือให$อาจารย-ท่ีปรึกษา
รับทราบความก$าวหน$าของนักศึกษา และติดตามนักศึกษาให$ดําเนินการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ-การศึกษาท่ี
กําหนด (อ$างอิง สศ.3.2.4 หนังสือสรุปรายงานความก$าวหน$าให$ท่ีปรึกษา) 

หลักสูตรฯ กําหนดให$เรียนรายวิชาสัมมนา 1, 2, 3 และ 4 ซ่ึงเปDนรายวิชาไม"นับหน"วยกิต โดยรายวิชา
สัมมนา 1 จะเปDนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะได$เรียนรู$ทักษะด$านการวิจัย และการนําเสนอผลงาน รายวิชาสัมมนา 2 
เปDนการสัมมนาท่ีเก่ียวข$องกับหัวข$อการทําวิทยานิพนธ- รายวิชาสัมมนา 3 และ 4 เปDนการรายงานผล
ความก$าวหน$าของวิทยานิพนธ- และการเตรียมพร$อมเพ่ือนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ การตีพิมพ-
เผยแพร"ผลงานท่ีเก่ียวข$องกับวิทยานิพนธ- รายวิชาสัมมนาท้ัง 4 รายวิชาจะเปDนรายวิชาท่ีเตรียมความพร$อม
ให$แก"นักศึกษาในการค$นคว$าข$อมูล การใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางภาษา และการนําเสนอในท่ีประชุม
(อ$างอิง สศ.3.2.5 คําอธิบายรายวิชาสัมมนาในหลักสูตร) 
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หลักสูตรฯ มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร4างทักษะการเรียนรู4ในศตวรรษท่ี 21มีการสร4าง
โอกาสการเรียนรู4ท่ีส2งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ดังนี้ 

1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนมีโอกาสเข$าร"วมการประชุมทางวิชาการทางด$ าน 
สัตวศาสตร-เพ่ือเผยแพร"ผลงานวิจัย โดยคณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิทยานิพนธ-(อ$างอิง สศ.
3.2.7 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ปO 2559)สําหรับการเผยแพร"ผลงานทางวิชาการ คณะฯ มี
งบประมาณสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร$างสรรค-(อ$างอิง สศ.
3.2.8 ประกาศคณะฯ สนับสนุนงบประมาณเผยแพร") โดยสามารถเบิกค"าลงทะเบียน ค"าเดินทาง ค"าท่ีพัก 
ค"าจัดทําโปสเตอร-ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ได$คนละไม"เกิน 1 ครั้ง ตลอดภาคการศึกษาจนจบ
หลักสูตร 

2) หลักสูตรฯ สนับสนุนให$นักศึกษาเข$าร"วมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต-และงาน
ทําบุญให$สัตว-ทดลอง ประจําปO 2560 และกิจกรรมไหว$ครู (อ$างอิง สศ.3.2.9 ภาพข"าวกิจกรรม)โดยมีนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให$ความสนใจเข$าร"วมกิจกรรมดังกล"าว 

3) บัณฑิตวิทยาลัยมีทุนการศึกษาและทุนวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีนักศึกษาสามารถขอรับทุนได$ 
โดยผ"านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (อ$างอิง สศ.3.2.10 ประกาศทุนบัณฑิต) 

ในปOการศึกษา 2559หลักสูตรฯ ได$พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโทของหลักสูตรฯ จํานวน 
2 คน คือ นายธนภัทร ศิริพงศทัตเพ่ือเข$าร"วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต"างประเทศท่ีมีความร"วมมือทาง
วิชาการร"วมกับมหาวิทยาลัยแม"โจ$ (มหาวิทยาลัย Kagawa ประเทศญ่ีปุ�น)(อ$างอิง สศ 3.2.11 หนังสือแจ$งผล
การเข$าร"วม)เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร$างทักษะการเรียนรู$ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีการสร$าง
โอกาสการเรียนรู$ท่ีส"งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด$าน Life skill และ career skill ซ่ึงเปDน
ทักษะท่ีจําเปDนในการดํารงชีวิต สามารถปฏิบัติหน$าท่ีและภารกิจท่ีได$รับมอบหมาย นําประสบการณ-การเรียนรู$
ท่ีได$รับมาประยุกต-ใช$ในการศึกษา การทํางานซ่ึงสามารถก"อให$เกิดความสําเร็จในการประกอบอาชีพ และ
สามารถอยู"ร"วมกับผู$อ่ืนในสังคมได$ 
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3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา (KPI 3.3) 
1) อัตราการคงอยู2 

ป�จจุบันหลักสูตรฯ มีนักศึกษาจํานวนท้ังสิ้น12คน นับถึงสิ้นปOการศึกษา 2559ดังนี้ 

ป5การศึกษาท่ีรับเข4า  2554 2555 2556 2557 2558 2559 

2554 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข$า 4 - - - - - 
จํานวนผู$สําเร็จการศึกษา - - - 2 - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู" 2 2 2 - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป 2 - - - - - 

2555 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข$า  7 - - - - 
จํานวนผู$สําเร็จการศึกษา  - - 1 2 2 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู"  7 6 4 2 - 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป  - 1 1 - - 

2556 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข$า  - 6 - - - 
จํานวนผู$สําเร็จการศึกษา  - - - - 1 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู"  - 6 2 1 - 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป  - - 4 1 - 

2557 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข$า  - - 2 - - 
จํานวนผู$สําเร็จการศึกษา  - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู"  - - 2 - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป  - - - 2 - 

2558 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข$า  - - - 4 - 
จํานวนผู$สําเร็จการศึกษา  - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู"  - - - 4 4 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป  - - - - - 

2559 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข$า  - - - - 8 
จํานวนผู$สําเร็จการศึกษา  - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู"  - - - - 7 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป  - - - - 1 
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ในปOการศึกษา 2559 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาจํานวน 3 คน เปDนนักศึกษาท่ีเข$าศึกษาในปOการศึกษา 
2555 

หลักสูตรฯ พบป�ญหาจํานวนนักศึกษาท่ีสมัครเข$าศึกษาลดลง เปDนผลมาจากมีสถาบันท่ีมีการเรียนการ
สอนทางด$านสัตวศาสตร-ในระดับบัณฑิตศึกษาเปJดเพ่ิมมากข้ึน ทําให$ผู$สมัครมีทางเลือกท่ีจะเข$าศึกษาในสถาบัน
ต"าง ๆ เพ่ิมข้ึน และเนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรฯ ได$งานทําจึงทําให$นักศึกษาออกไปทํางาน 

นักศึกษาหลักสูตรฯ ต้ังแต"ปOการศึกษา 2555 มีอัตราการสําเร็จการศึกษาล"าช$า หลักสูตรฯ จึงได$มีการ
ติดตามความก$าวหน$าของนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ- โดยกําหนดให$นักศึกษาส"งรายงานความก$าวหน$าเปDน
ประจําทุกสิ้นภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ- (อ$างอิง สศ.3.3.1 รายงานประชุม
อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ครั้งท่ี1/2560),(อ$างอิง สศ.3.3.2 รายงานประชุมอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ครั้งท่ี
3/2560)ท้ังนี้ หลักสูตรฯ ได$จัดทําหนังสือส"งสรุปแผนการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรฯ ให$อาจารย-ท่ีปรึกษา 
เพ่ือดําเนินการติดตามนักศึกษาให$สําเร็จตามระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรฯ ซ่ึงอยู"ระหว"างดําเนินการ
ติดตาม (อ$างอิง สศ.3.3.3 หนังสือสรุปเกณฑ-การสําเร็จการศึกษา 1/2559),(อ$างอิง สศ.3.3.4 หนังสือสรุป
หนังสือสรุปเกณฑ-การสําเร็จการศึกษา 2/2559)เพ่ือเปDนการติดตามอัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให$
เปDนไปตามแผนของหลักสูตรฯ 

ในการบริหารหลักสูตรฯ ปOการศึกษา 2559 นี้ อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ไม"ได$รับข$อร$องเรียนใด ๆ 
จากนักศึกษา แม$ว"าจะมีช"องทางในการสื่อสารเพ่ือร$องเรียนในเรื่องต"าง ๆ ผ"านทางสายตรงคณบดี, กล"องแสดง
รับความคิดเห็น หรืออาจารย-ท่ีปรึกษาท่ีมี ท้ังนี้ หลักสูตรฯ ได$ดําเนินการต"าง ๆ ดังนี้ 

1) ได$จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปOสุดท$าย/บัณฑิตใหม"ท่ีมีต"อคุณภาพ
หลักสูตร (อ$างอิง สศ.3.3.5 แบบประเมิน)เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต"อคุณภาพของหลักสูตร 
ท้ังนี้ เม่ือได$ผลการประเมินดังกล"าว อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ได$นําเข$าพิจารณาในการประชุม (อ$างอิง สศ.
3.3.6 รายงานประชุมครั้งท่ี 3/2560)เพ่ือใช$ประกอบในการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปOการศึกษา 2559 และการบริหารจัดการ/ปรับปรุงหลักสูตรในปOการศึกษาถัดไป 

2) การจัดการข$อร$องเรียนของนักศึกษา หลักสูตรฯ มีการจัดการข$อร$องเรียนผ"านทางสายตรง
คณบดี (ผ"านทางเว็บไซต-ของคณะฯ  www.as.mju.ac.th)  และกล"องแสดงความคิดเห็น บริเวณชั้น 1 อาคาร
ศูนย-สัตวศาสตร-ฯ(อ$างอิง สศ.3.3.7 ภาพเว็บไซต-และภาพกล"องชั้น 1)ซ่ึงในปOการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ไม"มี
ข$อร$องเรียนจากนักศึกษาแต"อย"างใด 

ท้ังนี้ ประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ รายงานจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข$า และสําเร็จการศึกษาในการ
ประชุมอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ (อ$างอิง สศ.3.3.8 รายงานประชุมอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 5/2559)
และการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ อย"างสมํ่าเสมอ 

หลักสูตรฯ ได$นําผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารจัดการของหลักสูตรฯ (อ$างอิง สศ.
3.3.9 สรุปผลการประเมิน)นําเข$าพิจารณาในท่ีประชุม เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานด$านการบริหารจัดการ
หลักสูตรฯ โดยนําข$อเสนอแนะมาพิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ให$ตรงกับความต$องการ
ของนักศึกษามากข้ึน (อ$างอิง สศ.3.3.10 รายงานประชุมอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 3/2560) 
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ความพึงพอใจของผู4ประกอบการ (KPI 2.1) 
ข$อมูลสํารวจ ณ วันท่ี …………………………… (อ$างอิง สศ 2.1.1 แบบประเมินผู$ประกอบการ) 

คุณลักษณะ 
ผลการประเมินป5การศึกษา 2559 

(ข4อมลูป5การศึกษา2558) 
1. ด$านคุณธรรม จริยธรรม 4.00 
2. ด$านความรู$ 3.30 
3. ด$านทักษะทางป�ญญา 4.00 
4. ด$านทักษะความสัมพันธ-ระหว"างบุคคลและความรับผดิชอบ 4.10 
5. ด$านการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช$เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3.90 

ผลรวมของค"าคะแนนรวมทุกด$าน  7.90 

จํานวนบัณฑิตท่ีได$รับการประเมิน 2 

คะแนนท่ีได$ (ผลรวมค"าคะแนนทุกด$าน หารด$วย จํานวนบัณฑิตท่ีได$รับ
การประเมิน) 

3.95 

ระดับความพึงพอใจ * มาก 

*ระดับความพึงพอใจ 
5.00 -4.21  มากท่ีสุด  4.20- 3.41 มาก  3.40- 2.61 ปานกลาง 
2.60 – 1.81 น$อย  1.80 – 0  น$อยท่ีสุด 
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จํานวนผู4สําเร็จการศึกษา 

ป5การศึกษาท่ี
รับเข4าต้ังแต2ป5
การศึกษาท่ีเร่ิม
ใช4หลักสูตร) 

ป5การศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 

2554 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษา - - 2 - - 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาก"อนเวลาตามหลักสตูร - - - - - 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสตูร - - - - - 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตามหลักสูตร - - 2 - - 

2555 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษา - - 1 2 2 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาก"อนเวลาตามหลักสตูร - - - - - 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสตูร - - - - - 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตามหลักสูตร - - 1 2 2 

2556 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษา - - - - 1 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาก"อนเวลาตามหลักสตูร - - - - - 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสตูร - - - - - 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตามหลักสูตร - - - - 1 

2557 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษา - - - - - 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาก"อนเวลาตามหลักสตูร - - - - - 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสตูร - - - - - 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตามหลักสูตร - - - - - 

2558 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษา - - - - - 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาก"อนเวลาตามหลักสตูร - - - - - 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสตูร - - - - - 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตามหลักสูตร - - - - - 

2559 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษา - - - - - 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาก"อนเวลาตามหลักสตูร - - - - - 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสตูร - - - - - 
 จํานวนผู$สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตามหลักสูตร - - - - - 

 
ปlจจัยท่ีมีผลกระทบต2อการสําเร็จการศึกษา 

1. หลักสูตรฯ มีรายวิชาท่ีกําหนดให$เรียนโดยไม"นับหน"วยกิต จํานวน 7 หน"วยกิต ทําให$จํานวน     
หน"วยกิตท่ีนักศึกษาต$องเรียนมีมากข้ึน จึงไม"สามารถสําเร็จการศึกษาได$ตามเวลาท่ีหลักสูตรฯ 
กําหนด 

2. คุณภาพโดยรวมของนักศึกษาท่ีมาสมัครเข$าศึกษาต"อในระดับบัณฑิตศึกษา ลดลง 
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การเผยแพร2ผลงานของนักศึกษาและผู4สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(KPI 2.2) 
นักศึกษาและผู4สําเร็จ

การศึกษา 
ช่ือผลงาน แหล2งเผยแพร2 ค2าน้ําหนัก 

นายครรชิต ชมภูพันธ� ครรชิต ชมภูพันธ�  บัวเรยีม มณีวรรณ-  
กฤดา ชูเกียรติศริิ และ นรินทร- ทองวิทยา. 
2559. ผลของระดับแหนแห$งหรือแหนหมัก
แห$งต"อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก"
พ้ืนเมือง (อายุ 0-16 สัปดาห-). 
(อ$างอิง สศ.2.2.1 ตีพิมพ-_ครรชิต) 

ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, 26-29 
พฤษภาคม 2559, โรงแรม
บุรีศรีภู บูติก หาดใหญ", 
สงขลา. 

0.20 

นายอภิชาติ หมั่นวิชา เบญจมาศ ก$อนแก$วอภิชาติ หมั่นวิชา
สมปอง สรวมศิริภาณุพงศ- มหาพรหมและ 
ไพโรจน- ศิลมั่น. 2559. การศึกษา
เปรียบเทียบนํ้าหนักตัวและขนาดของ
ร"างกายของลูกแพะพันธุ-แบล็คเบงกอลท่ี
เกิดจากพ"อพันธุ-ท่ีนําเข$า และพ"อพันธุ-ท่ีเกิด
ในประเทศ. 
(อ$างอิง สศ.2.2.2 ตีพิมพ-_อภิชาติ) 

แก"นเกษตร 44 (ฉบับ
พิเศษ 2) : 499-504. 

0.2 

ผลรวมถ2วงน้ําหนัก 0.4 
ผู4สําเร็จการศึกษา (2559) 3 

ร4อยละของผลงานท่ีได4รับการตีพิมพ�เผยแพร2ต2อนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 13.33 
คะแนนท่ีได4รับ 1.66 
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หมวดที ่4 
ข4อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข4อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปnดสอนในภาค/ป5การศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ป5การ 
ศึกษา 

ร4อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U I ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ2าน 

1 สศ 501 โภชศาสตร- 
สัตว-เค้ียวเอ้ือง 

1/2559   2         2 2 

2 สศ 531การผลติสตัว-
ปOกข้ันสูง 

1/2559 2           2 2 

3 สศ 560 วิทยาศาสตร-
เน้ือสัตว-ข้ันสูง 

1/2559 3 1 1         5 5 

4 สศ 520 ระเบียบวิธีการ
วิจัยทางสัตว- 

1/2559         5   5 5 

5 สศ 591 สัมมนา 1 1/2559         6   6 6 
6 สศ 592 สัมมนา 2 1/2559         3   3 3 
7 สศ 594 สัมมนา 4 1/2559         1   1 1 
8 สศ 653 การบริหาร

จัดการสิ่งแวดล$อมใน
ฟาร-มเลี้ยงสัตว- 

1/2559 4           4 4 

9 สศ 692 วิทยานิพนธ- 2 1/2559         1   1 1 
10 สศ 694 วิทยานิพนธ- 4 1/2559         2   2 2 
11 สศ 695 วิทยานิพนธ- 1 1/2559         2   2 2 
12 สศ 696 วิทยานิพนธ- 2 1/2559         1   1 1 

 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ป5การ 
ศึกษา 

ร4อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U I ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ2าน 

1 สศ 506อุตสาหกรรม
โรงงานอาหารสัตว- 

2/2559 1           1 1 

2 สศ 507เมตาโบลิซึมของ
โภชนะ 

2/2559 3 1 1     2    7 5 

3 สศ 510สรีรวิทยาการ
ผลิตสัตว- 

2/2559  3 3     2    8 6 

4 สศ 511สรีรวิทยาเอน
โดไครของสัตว-เลี้ยง 

2/2559           7 7 0 
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รหัส ชื่อวิชา 

ภาค/ 
ป5การ 
ศึกษา 

ร4อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U I ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ2าน 

5 สศ 514สรีรวิทยาการ
สืบพันธุ- 

2/2559           3 3 0 

6 สศ 531การผลติสตัว-
ปOกข้ันสูง 

2/2559           1 1 0 

7 สศ 591 สัมมนา 1 2/2559         2 1  3 1 
8 สศ 592 สัมมนา 2 2/2559         4   4 4 
9 สศ 593 สัมมนา 3 2/2559         3   3 3 
10 สศ 670 เรื่องเฉพาะ

ทางสัตวศาสตร- 
2/2559           1 1 0 

11 สศ 671การค$นคว$า
อิสระ 

2/2559 1           1 0 

12 สศ 695 วิทยานิพนธ- 1 2/2559         1   1 1 
13 สศ 696 วิทยานิพนธ- 2 2/2559         2   2 2 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (KPI 5.1) 
หลักสูตรฯ เปDนหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ

การให$ความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554โดยมีวัตถุประสงค-เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู$
ความสามารถระดับกลาง ในสาขาวิชาสัตวศาสตร- โดยกระบวนการวิจัย สามารถนําไปประยุกต-ใช$เพ่ือบริการ
ทางวิชาการแก"ชุมชน และพัฒนาการผลิตสัตว-ของประเทศ โดยเปDนหลักสูตรฯ ท่ีตอบสนองความต$องการของ
ประเทศทางด$านกําลังคน และความรู$ความเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข$องกับการผลิตสัตว- ซ่ึงเน$นการพัฒนาศักยภาพ
ของบัณฑิตในเรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการทํางานเปDนทีม ให$สามารถนําความรู$ไปพัฒนาการผลิต
ปศุสัตว-ให$ได$ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเพียงพอกับความต$องการของผู$บริโภคในประเทศท่ีเพ่ิม
มากข้ึน  (อ$างอิง สศ.5.1.1 เล"มหลักสูตร มคอ.2) 

หลักสูตรฯ ได$กําหนดให$ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม"นับหน"วยกิต จํานวน 5 รายวิชา คือ ระเบียบ
วิธีการวิจัยทางสัตว- และรายวิชาสัมมนา 4 รายวิชา เพ่ือให$นักศึกษาในหลักสูตรฯ มีความรู$ด$านการวางแผน 
การวิเคราะห-และสังเคราะห- ผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการประยุกต-ใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการนําเสนอ ท้ังนี้ มีรายวิชาเอก จํานวน 3 รายวิชา รายวิชาเอกเลือก และวิทยานิพนธ- ครบตามเกณฑ-
มาตรฐานระเบียบท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

หลักสูตรฯ เปDนหลักสูตรสําหรับทําวิทยานิพนธ- มี 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก1 เปDนแผนท่ีเน$นการ
ทําวิทยานิพนธ- และแผน ก2 เปDนแผนท่ีนักศึกษาต$องลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีกําหนด และทําวิทยานิพนธ- 
โดยคุณสมบัติของผู$ท่ีเข$าศึกษาในแผน ก1 และ แผน ก2 จะแตกต"างกัน ท้ังนี้ท้ัง 2 แผนการศึกษา นักศึกษา
จะต$องลงเรียนรายวิชาท่ีกําหนดให$เรียนโดยไม"นับหน"วยกิต จํานวน 7 หน"วยกิต ดังนี้ 



37 

 
แผน ก1 แผน ก2 

ไม"มี รายวิชาเอก 9 หน"วยกิต 
ไม"มี รายวิชาเอกเลือก 15 หน"วยกิต 

วิทยานิพนธ- 36 หน"วยกิต วิทยานิพนธ- 12 หน"วยกิต 
วิชาไม"นับหน"วยกิต    7 หน"วยกิต วิชาไม"นับหน"วยกิต 7 หน"วยกิต 

 
สาระรายวิชาในหลักสูตรฯ มีการปรับปรุงรายวิชาท่ีเก่ียวข$องกับการจัดการสิ่งแวดล$อมในฟาร-มเลี้ยง

สัตว- รายวิชา สศ 653 ให$เปDนรายวิชาเอก เพ่ือให$สอดคล$องกับการทําปศุสัตว-ท่ีเปDนมิตรต"อสิ่งแวดล$อม และ
รายวิชาท่ีเก่ียวข$องกับการบริหารจัดการต"างๆ นอกจากนี้ยังได$กําหนดให$ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม"นับหน"วย
กิต จํานวน 5 รายวิชา คือ ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว- และรายวิชาสัมมนา 4 รายวิชา เพ่ือให$นักศึกษาใน
หลักสูตรฯ มีความรู$ด$านการวางแผน การวิเคราะห-และสังเคราะห- ผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และ
การประยุกต-ใช$เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ ท้ังนี้ มีรายวิชาเอก จํานวน 3 รายวิชา รายวิชาเอกเลือก 
และวิทยานิพนธ- ครบตามเกณฑ-มาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ในหลักสูตรฯ มีการกําหนดรายวิชาสัมมนา เพ่ิมข้ึนจากเดิม 2 รายวิชา โดยรายวิชาสัมมนา 1 เปDน
รายวิชาท่ีเปDนการเตรียมความพร$อมในการสัมมนา รายวิชาสัมมนา 2 เปDนการสัมมนาท่ีเก่ียวข$องกับการจัดทํา
โครงร"างวิทยานิพนธ- สําหรับรายวิชาสัมมนา 3 และสัมมนา 4 เปDนรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข$องกับการรายงาน
ความก$าวหน$าของวิทยานิพนธ- และการจัดทํารายงานผลทางวิชาการจากวิทยานิพนธ- เปDนต$น 

จากการประเมินการออกแบบหลักสูตรฯ และเพ่ิมสาระรายวิชาหลักในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
ท่ีกําหนดให$ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม"นับหน"วยกิตจํานวน 7 หน"วยกิตทําให$นักศึกษาต$องศึกษารายวิชา
เพ่ิมข้ึน เปDนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให$นักศึกษาไม"สามารถสําเร็จการศึกษาได$ตามแผนท่ีกําหนด ประกอบกับนักศึกษา
มีความกระตือรือร$นในการศึกษาในรายวิชาท่ีไม"นับหน"วยกิต เนื่องจากผลคะแนนเปDน (ผ"าน/ไม"ผ"าน) ทีประชุม
อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ จ ึงเห็นควรนํารายวิชาท่ีไม"นับหน"วยกิตไปเปDนข$อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ครั้ง
ต"อไป โดยเสนอให$เปDนรายวิชาท่ีนับหน"วยกิตแทน เพ่ือกระตุ$นให$นักศึกษามีความกระตือรือร$นในการศึกษา
รายวิชาดังกล"าวและเพ่ือให$นักศึกษาไม"ต$องศึกษารายวิชาท่ีมากข้ึน ซ่ึงจะส"งผลให$นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได$
ตามแผนท่ีกําหนดได$ 

หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงเนื้อหาทุก 5 ปO อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ได$ปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยเสนอ
แต"งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ซ่ึงมีผู$ทรงคุณวุฒิภายนอกร"วมเปDนคณะกรรมการฯ จํานวน 2 คน คือ 
ศาสตราจารย- ดร.สัญชัย  จตุรสิทธาและ ดร.อําพล  วริทธิธรรม(อ$างอิง สศ.5.1.2คําสั่งแต"งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุง)แนวโน$มในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ท่ีผ"านมามีการกําหนดให$มีเนื้อหารายวิชาให$ทันสมัยและทันต"อ
วิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงในป�จจุบัน ได$แก" กําหนดรายวิชา สศ 653 การบริหารจัดการสิ่งแวดล$อมในฟาร-มเลี้ยง
สัตว- เปDนรายวิชาเอก (อ$างอิง สศ.5.1.3รายวิชาในหลักสูตร)เพ่ือให$สอดคล$องกับการผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการ
ในการผลิตสัตว-ในป�จจุบัน เนื่องจากมีความสําคัญต"อนักศึกษาในการบริหารจัดการฟาร-มเลี้ยงสัตว-ท่ีเปDนมิตรต"อ
สิ่งแวดล$อมและชุมขนเมือง นอกจากนักศึกษาจะได$รับความรู$ทางด$านสัตวศาสตร-แล$ว ยังให$ความสําคัญในด$าน
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การบริหารจัดการต"าง ๆ ซ่ึงมีความจําเปDนในการผลิตบัณฑิตในป�จจุบัน เช"น การบริหารจัดการโรงงาน
ผลิตภัณฑ-สัตว- และ การจัดการขนส"งผลิตภัณฑ- เปDนต$น 

หลักสูตรฯ ได$จัดทําแบบประเมินกระบวนการสาระของรายวิชาในหลักสูตรฯ เพ่ือให$นักศึกษาประเมิน
กระบวนการ และเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรฯ ซ่ึงหลักสูตรได$คะแนนเฉลี่ย 4.63อยู"ในระดับดี (อ$างอิง สศ 
5.1.4 แบบประเมิน) ท้ังนี้หลักสูตรฯ จะนําผลการประเมินดังกล"าวประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ต"อไป ว"าควรเพ่ิมหรือปรับด$านใดบ$าง โดยหลักสูตรฯ อยู"ระหว"างดําเนินการปรับปรุงเพ่ือให$ใช$กับนักศึกษาในปO
การศึกษา 2560 
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4.2  การวางระบบผู4สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  (KPI 5.2) 
หลักสูตรฯ ให$ความสําคัญในการกําหนดผู$สอนในแต"ละรายวิชา โดยมีการเตรียมการกําหนดผู$สอน

ทดแทนอาจารย-ผู$ท่ีจะเกษียณอายุราชการ  ก"อนเกษียณอายุราชการ 1 ภาคการศึกษา เพ่ือให$อาจารย-ท่ีสอน
ทดแทนได$เตรียมการสอน  ท้ังนี้ท่ีประชุมอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ จะพิจารณากําหนดผู$สอนในแต"ละรายวิชา
ให$ตรงกับรายวิชาท่ีเปJดสอน โดยอาจารย-ผู$รับผิดชอบรายวิชาและผู$สอนในสาขาวิชาสัตวศาสตร-ทุกท"าน มี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม และมีประสบการณ-ในการทําวิจัยท่ีเก่ียวข$องกับรายวิชาท่ีเปJดสอน (อ$างอิง สศ.5.2.1 
รายงานการประชุมอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 1/2560)ท้ังนี้ ท่ีประชุมฯ ได$ร"วมกันกําหนดรายวิชาท่ีเปJด
สอนสําหรับนักศึกษาใหม" และนักศึกษาในหลักสูตรฯ แยกตามรหัสของนักศึกษาแต"ละชั้นปO เพ่ือกําหนด
รายวิชาท่ีเปJดสอนตามแผนการศึกษาท่ีระบุไว$ในหลักสูตรฯ  โดยในปOการศึกษาแรก หลักสูตรฯ กําหนดให$
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกให$ครบ 6 หน"วยกิต  และลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีกําหนดให$เรียนโดยไม"
นับหน"วยกิต ตามโครงสร$างของหลักสูตรฯ สําหรับการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเอกเลือก หลักสูตรฯ เปJด
โอกาสให$นักศึกษาเลือกรายวิชาท่ีสนใจ และแจ$งหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาอาจารย-ผู$รับผิดชอบรายวิชาต"อไป 
ท้ังนี้ต$องเปDนรายวิชาท่ีสอดคล$องกับวิทยานิพนธ-ของนักศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาสอบไม"ผ"านในรายวิชาดังกล"าว 
หลักสูตรฯ จะเปJดรายวิชาให$ศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ท้ังนี้ จะต$องผ"านการพิจารณาเห็นชอบของอาจารย-
ประจําหลักสูตรฯ ก"อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล"าวได$ และในปOการศึกษาท่ี 2 จะเปDนการ
ลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ- เพ่ือทํางานวิจัย สอบประมวลความรู$ และเตรียมนําเสนอผลงานวิจัย เพ่ือให$
เปDนไปตามแผนการศึกษาท่ีกําหนด 

หลักสูตรฯ มีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู$ มคอ.3 รายละเอียดของ
รายวิชา (อ$างอิง สศ.5.2.2 หนังสือขอความอนุเคราะห-ให$ส"ง มคอ. 3)และ มคอ. 5 การรายงานผลการ
ดําเนินงาน เปDนประจําทุกภาคการศึกษา (อ$างอิง  สศ.5.2.3 หนังสือขอความอนุเคราะห-ให$ส"ง มคอ.5)และ
ติดตามความก$าวหน$าในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ. 5 ของอาจารย-ผู$รับผิดชอบรายวิชา ผ"านอาจารย-ประจํา
หลักสูตรฯ ท้ังนี้ระหว"างเปJดภาคการศึกษาเม่ือมีการกําหนดรายวิชาท่ีจะเปJดสอนในภาคการศึกษาต"อไปแล$ว 
หลักสูตรฯ จะทําหนังสือติดตามให$อาจารย-ผู$รับผิดชอบรายวิชาท่ีจะเปJดสอนในภาคการศึกษาต"อไปจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาพร$อมแจ$งกําหนดเวลาท่ีชัดเจนให$อาจารย-ผู$รับผิดชอบรายวิชาจัดส"ง มคอ. 3 สําหรับ 
มคอ. 5 การรายงานผลการดําเนินงาน หลักสูตรฯ จะทําหนังสือแจ$งให$อาจารย-ผู$รับผิดชอบรายวิชาจัดส"ง
เอกสารหลังจากปJดภาคการศึกษา 30 วัน โดยกําหนดให$ส"งเอกสารท่ีเจ$าหน$าท่ีหลักสูตรฯ ท่ีทําหน$าท่ีในการ
รวบรวมและแจ$งความก$าวหน$าในการดําเนินงานต"างๆต"อประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรและท่ีประชุม
อาจารย-ประจําหลักสูตรต"อไป ประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ซ่ึงเปDนกรรมการในคณะกรรมการคณะฯ 
จะแจ$งในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือให$การบริหารหลักสูตรเปDนไปตามเกณฑ-มาตรฐานท่ีกําหนด 

หลักสูตรฯ มีอาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-และอาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-ร"วมท่ีมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ-มาตรฐาน มีการพิจารณาอนุมัติหัวข$อวิทยานิพนธ- โดยนักศึกษาจะกรอกแบบฟอร-มตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด เสนอให$อาจารย-ท่ีปรึกษาลงนามอนุมัติ และเสนอให$ประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ 
พิจารณาเพ่ืออนุมัติ โดยหัวข$อวิทยานิพนธ-จะต$องเปDนหัวข$อท่ีเก่ียวข$องกับสาขาสัตวศาสตร- ท้ังนี้ การจัดทํา
โครงร"างวิทยานิพนธ- นักศึกษาจะต$องปรึกษาอาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ- กรรมการวิทยานิพนธ-ร"วม และผ"าน
วิชาสัมมนา 2 ก"อน จึงจัดทําแบบฟอร-มตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด (อ$างอิง สศ.5.2.4 แบบฟอร-มเสนอโครง
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ร"าง) เม่ือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-เห็นชอบแล$ว จะต$องผ"านความเห็นชอบของประธานอาจารย-
ประจําหลักสูตรฯ และคณบดีฯ ก"อน นักศึกษาจึงจะนําส"งโครงร"างฉบับสมบูรณ-ให$บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบได$ หากนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงโครงร"างวิทยานิพนธ-ท่ีได$รับอนุมัติจากบัณฑิตศึกษาแล$ว นักศึกษา
จะต$องยื่นคําร$องขอเปลี่ยนแปลงและชี้แจงความจําเปDน โดยผ"านความเห็นชอบจากอาจารย-ท่ีปรึกษา ประธาน
อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ คณบดีฯ และบัณฑิตวิทยาลัยตามลําดับ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให$เปลี่ยนแปลงฯ 
(อ$างอิง สศ.5.2.5 แบบฟอร-มขอเปลี่ยนแปลงหัวข$อวิทยานิพนธ-)ซ่ึงหัวข$อวิทยานิพนธ-ของนักศึกษาทุกคน
สอดคล$องสถานการณ-ป�จจุบัน และสิ่งสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ-(อ$างอิง สศ.5.2.6 หน$าปกเล"มโครงร"าง
นักศึกษา), (อ$างอิง สศ.5.2.7 ข$อบังคับมหาวิทยาลัยแม"โจ$ ว"าด$วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555) 

การแต"งต้ังอาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ- นักศึกษาจะดําเนินการแต"งต้ังอาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ- 
(อ$างอิง สศ.5.2.8 แบบฟอร-มเสนอแต"งต้ังอาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-)โดยอาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ- และ
อาจารย-ท่ีปรึกษาร"วมทุกท"านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ท่ีเก่ียวข$องกับหัวข$อวิทยานิพนธ-ท่ีนักศึกษาจะทํา และมี
คุณสมบัติตามเกณฑ-ท่ี สกอ. กําหนด (อ$างอิง สศ.5.2.9 หลักเกณฑ-การแต"งต้ังอาจารย-บัณฑิตวิทยาลัย)ซ่ึง
ประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ จะทําหน$าท่ีกลั่นกรองรายชื่ออาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-ในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีมีความสอดคล$องและสัมพันธ-กับหัวข$อวิทยานิพนธ-ในข้ันตอนการเสนอชื่อแต"งต้ังทุกครั้ง ท้ังนี้ 
อาจารย-ท่ีปรึกษาจะร"วมกําหนดหัวข$อวิทยานิพนธ- และให$นักศึกษาจัดทําโครงร"างวิทยานิพนธ-ซ่ึงอาจารย-ท่ี
ปรึกษาจะคอยให$คําปรึกษานักศึกษาตลอดการจัดทําโครงร"างวิทยานิพนธ-แล$วเสร็จ  ซ่ึงโครงร"างวิทยานิพนธ-
ดังกล"าว จะผ"านความเห็นชอบจากอาจารย-ท่ีปรึกษา ประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ และส"งให$กับบัณฑิต
วิทยาลัยไม"เกินวันสุดท$ายของภาคการศึกษาปกติท่ี 3 นับต้ังแต"ภาคการศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนเรียน 

การช"วยเหลือ การดูแลและการให$คําปรึกษาวิทยานิพนธ- เม่ือนักศึกษาแต"งต้ังอาจารย-ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ- ไม"เกินวันสุดท$ายของภาคการศึกษาปกติท่ี 3 นับต้ังแต"ภาคการศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนเรียน และ
จัดทําวิทยานิพนธ- หลักสูตรฯ จะให$นักศึกษาทุกคนส"งรายงานความก$าวหน$าในการทําวิทยานิพนธ-ท่ีลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ-ในทุกภาคการศึกษา โดยผ"านความเห็นชอบจากอาจารย-ท่ีปรึกษา และประธาน
อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ และนําเสนอเข$าท่ีประชุมอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือติดตามความก$าวหน$าในการ
ทําวิทยานิพนธ-ของนักศึกษา และการเผยแพร"ผลงานของนักศึกษา (อ$างอิง สศ.5.2.10 รายงานการประชุม
อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 1/2560),(อ$างอิง สศ.5.2.11 รายงานประชุมอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 
3/2560) 

นักศึกษาในหลักสูตรฯ ทุกคนจะมีโอกาสเข$าร"วมการประชุมทางวิชาการทางสัตวศาสตร-เพ่ือเผยแพร"
ผลงานวิจัย โดยคณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิทยานิพนธ- (อ$างอิง สศ.5.2.12 ประกาศรับสมัคร
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)สําหรับการเผยแพร"ผลงานทางวิชาการ คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนนักศึกษา
เพ่ือเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร$างสรรค- (อ$างอิง สศ.5.2.13 ประกาศคณะฯ สนับสนุน
งบประมาณเผยแพร")โดยสามารถเบิกค"าลงทะเบียน ค"าเดินทาง ค"าท่ีพัก ค"าจัดทําโปสเตอร-ในการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ได$คนละไม"เกิน 1 ครั้ง ตลอดภาคการศึกษาจนจบหลักสูตร 
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หลักสูตรฯ มีการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให$กับนักศึกษา ดังนี้ 
1. หลักสูตรฯ ส"งเสริมให$นักศึกษาเข$าร"วมโครงการฝyกอบรมเรื่อง “จรรยาบรรณการใช$สัตว-ทดลอง

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร-” เพ่ือให$นักศึกษาได$มีความรู$ในเรื่องการใช$สถิติเพ่ืองานวิจัยให$สอดคล$อง
กับจรรยาบรรณการใช$สัตว-ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร- (อ$างอิง สศ.5.2.14 ภาพข"าวโครงการ
ฝyกอบรม) 

2. หลักสูตรฯ มีการประชาสัมพันธ-การเผยแพร"ผลงานของนักศึกษา เช"น การประชุมวิชาการ การ
นําเสนอผลงานต"าง ๆ โดยติดท่ีบอร-ดประชาสัมพันธ-ของคณะฯ บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 5 (อ$างอิง 
สศ.5.2.15 ภาพบอร-ดประชาสัมพันธ-)และคณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนให$นักศึกษาเพ่ือเผยแพร"
ผลงานทางวิชาการ  (อ$างอิง สศ.5.2.16 ประกาศคณะฯ สนับสนุนงบประมาณเผยแพร") 

3. หลักสูตรฯ มีการควบคุมหัวข$อวิทยานิพนธ-นักศึกษา โดยนักศึกษาจะกรอกแบบฟอร-มตามท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด เสนอให$อาจารย-ท่ีปรึกษาพิจารณาลงนามอนุมัติ และเสนอให$ประธาน
อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ พิจารณาอนุมัติ (อ$างอิง สศ.5.2.17 ใบเสนอโครงร"าง)เม่ือผ"านความ
เห็นชอบแล$ว นักศึกษาจะนําส"งโครงร"างฉบับสมบูรณ-ให$บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือจัดทําประกาศ กรณี
นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงหัวข$อโครงร"างวิทยานิพนธ-ท่ีได$รับอนุมัติจากบัณฑิตศึกษาแล$ว 
นักศึกษาจะต$องยื่นคําร$องขอเปลี่ยนแปลงและชี้แจงความจําเปDน โดยผ"านความเห็นชอบจาก
อาจารย-ท่ีปรึกษา และประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ตามลําดับ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให$
เปลี่ยนแปลงฯ ซ่ึงหัวข$อวิทยานิพนธ-ของนักศึกษาทุกคนสอดคล$องกับปรัชญาของหลักสูตรฯ 
ศาสตร-สาขาวิชาสัตวศาสตร-(อ$างอิง สศ.5.2.18 เล"มโครงร"าง)เม่ือนักศึกษาได$เสนอหัวข$อ
วิทยานิพนธ- และแต"งต้ังอาจารย-ท่ีปรึกษาท่ีมีความรู$ ความเชี่ยวชาญ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข$องกับ
หัวข$อวิทยานิพนธ-ของนักศึกษาแล$วนั้น หลักสูตรฯ จะมีกระบวนการติดตามความก$าวหน$าในการ
ทําวิทยานิพนธ-ของนักศึกษา โดยกําหนดให$นักศึกษารายงานความก$าวหน$าในการทําวิทยานิพนธ-
เปDนประจําทุกสิ้นภาคการศึกษา (อ$างอิง สศ.5.2.19 รายงานความก$าวหน$า)โดยผ"านความ
เห็นชอบจากอาจารย-ท่ีปรึกษา ประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ จะลงนามรับทราบ และนําเข$า
พิจารณาในท่ีประชุมอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาติดตามความก$าวหน$าการทํา
วิทยานิพนธ-ของนักศึกษาในป�จจุบัน นอกจากนี้หลักสูตรฯ มีการกํากับให$อาจารย-ท่ีปรึกษาติดตาม 
และส"งเสริมให$นักศึกษาให$ได$รับการตีพิมพ-เผยแพร"ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ โดยมี
งบประมาณสนับสนุนในการเดินทางไปเผยแพร"ผลงานวิจัยให$กับนักศึกษา และประชาสัมพันธ-งาน
ประชุมวิชาการต"าง ๆ ให$กับนักศึกษารับทราบ เพ่ือนําไปวางแผนการศึกษา ให$สําเร็จตามแผนการ
ศึกษาท่ีกําหนด หลักสูตรฯ มีการกํากับ 
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4.3  การประเมินผู4เรียน (KPI 5.3) 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกข้ันตอนการประเมินผู$เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีอาจารย-

ประจําหลักสูตรฯ ทําหน$าท่ีกํากับ ดูแล และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรฯ ให$
เปDนไปตามเกณฑ-ท่ีกําหนด โดยหลักสูตรฯ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู$ของนักศึกษา ซ่ึงพิจารณา
จากผลคะแนนของนักศึกษาท่ีได$รับจากอาจารย-ผู$รับผิดชอบรายวิชาท่ีได$ประเมินผลการเรียนรู$โดยใช$การ
ประเมินตามสภาพจริงจากการสังเกตพฤติกรรม การส"งรายงานท่ีมอบหมาย การนําเสนอ และผลการสอบ เปDน
ต$น ซ่ึงในทุกภาคการศึกษาอาจารย-ผู$รับผิดชอบรายวิชาทุกท"านจะต$องส"งผลคะแนนให$แก"อาจารย-ประจํา
หลักสูตรฯ (อ$างอิง สศ.5.3.1 มคอ.5 สรุปวิชาท่ีเปJดสอน 2559)โดยหลักสูตรฯ จะตรวจสอบผลการเรียนรู$ของ
นักศึกษา โดยพิจารณาจากผลคะแนนของนักศึกษา ในท่ีประชุมอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ (อ$างอิง สศ.5.3.2 
รายงานประชุมฯ-โท ครั้งท่ี 1/2560), (อ$างอิง สศ.5.3.3 รายงานประชุมฯ-โท ครั้งท่ี3/2560)ร"วมกับรายงาน
ความก$าวหน$าในการทําวิทยานิพนธ-ทุกครั้ง และพิจารณารับรองผลคะแนนและก"อนส"งให$กับคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ (อ$างอิง สศ.5.3.4 รายงานประชุมกรรมการประจําคณะฯครั้งท่ี 3/2560)และ
ส"งให$กับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอน และส"งข$อมูลให$กับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือ
ประกาศผลให$กับนักศึกษาทราบผ"านทาง www.reg.mju.ac.thท้ังนี้ หลักสูตรฯ มีการกําหนดให$อาจารย-
ผู$รับผิดชอบรายวิชาท่ีเปJดสอนในภาคการศึกษานั้น ดําเนินการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ 
มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปJดสอน (อ$างอิง สศ.5.3.5 หนังสือขอความอนุเคราะห-ให$ส"ง 
มคอ.5)โดยมีการติดตามความก$าวหน$าในการจัดทํา มคอ. 5 ของอาจารย-ผู$รับผิดชอบรายวิชา ผ"านอาจารย-
ประจําหลักสูตรฯ และนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือ
ดําเนินการจัดทํา มคอ. 7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (อ$างอิง สศ.5.3.6 รายงานการประชุมฯครั้งท่ี  
1/2560)ประจําปOการศึกษา 2559 เพ่ือติดตามการบริหารจัดการของหลักสูตรฯ ตลอดท้ังปOการศึกษา 

หลักสูตรฯ ส"งเสริมให$นักศึกษาสอบภาษาต"างประเทศ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม"โจ$(อ$างอิง สศ.
5.3.7ประกาศการสอบภาษาต"างประเทศ)ซ่ึงได$กําหนดหลักเกณฑ-และเง่ือนไขการสอบของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท โดยสามารถสอบเทียบความรู$ภาษาอังกฤษได$ท่ีศูนย-ภาษามหาวิทยาลัยแม"โจ$ (MJU-TEP) และ
บัณฑิตวิทยาลัย ได$รับเทียบใบรับรองความรู$ภาษา ต"างประเทศจากสถาบันภาษาท่ีสอบมาแล$วไม"เกิน 2 ปO โดย
จะต$องมีระดับคะแนน TOEFL (Paper Based) ไม"ตํ่ากว"า 475 คะแนน, TOEFL (Computer Based) ไม"ตํ่า
กว"า 152 คะแนน และ IELTS คะแนนรวมเฉลี่ยไม"ต่ํากว"า 5.0 โดยมีเง่ือนไขว"านักศึกษาจะต$องผ"านเกณฑ-ตามท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ หากผลคะแนนสอบของนักศึกษาไม"ผ"านเกณฑ- นักศึกษาจะต$องลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ศป.641 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และสอบผ"าน (S) เท"านั้น จึงถึงว"าผ"านเกณฑ- เพ่ือประเมิน
ความรู$ภาษาอังกฤษ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

สําหรับความรู$ด$านชีวเคมีท่ีเก่ียวข$องกับสัตวศาสตร- หลักสูตรฯ กําหนดให$นักศึกษาทุกคนจะต$อง
ลงทะเบียนเรียน คือ รายวิชา คม320 ชีวเคมีเบ้ืองต$น ซ่ึงต$องได$รับผลคะแนนเปDน (S) เท"านั้น จึงถือว"าผ"าน
เกณฑ-ท่ี หลักสูตรฯ ต$องการ (อ$างอิง สศ.5.3.8หนังสือส"งรายชื่อผู$ผ"านการสอบคัดเลือกเข$าศึกษาต"อ)จากการ
ประเมินความรู$นักศึกษา พบว"าป�จจุบันหลักสูตรฯ มีป�ญหาเก่ียวกับคุณภาพของนักศึกษาท่ีลดลง ไม"สามารถ
อธิบายความรู$ท่ีศึกษามาได$มากเท"าท่ีควร ท่ีประชุมฯ จึงร"วมกันพิจารณาเรื่องการสอบประมวลความรอบรู$ของ
นักศึกษา และมีมติเปลี่ยนแปลงการสอบประมวลความรอบรู$ ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ จากเดิมสอบ
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สัมภาษณ-อย"างเดียว เปDนสอบข$อเขียนและสอบสัมภาษณ- โดยนักศึกษาจะต$องสอบผ"านข$อเขียนก"อนจึงจะมี
สิทธิ์ยื่นสอบประมวลความรอบรู$กับบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเก็บข$อสอบไว$สําหรับนักศึกษาท่ีประสงค-จะยื่นสอบ
ประมวลความรู$ ซ่ึงกําหนดให$ภายใน 1 ปO มีการยื่นสอบได$เพียง 2 ครั้ง (มกราคม และมิถุนายน) หากไม"ผ"าน 
จะไม"มีสิทธิ์ยื่นสอบประมวลความรู$(สัมภาษณ-) กับบัณฑิตวิทยาลัยได$ จากผลการสอบท่ีผ"านมา ได$รับผลการ
สอบเปDนท่ีน"าพึงพอใจ ซ่ึงส"งผลให$นักศึกษามีคุณภาพมากข้ึนเม่ือสําเร็จการศึกษานักศึกษาต$องสอบประมวล
ความรู$ภายในภาคการศึกษาท่ี 6ท้ังนี้หลักสูตรฯ ได$เสนอให$ปรับเกณฑ-การสอบใหม" แต"เดิมนักศึกษาท่ีประสงค-
จะยื่นสอบประมวลความรู$ ซ่ึงกําหนดให$ภายใน 1 ปO มีการยื่นสอบได$เพียง 2 ครั้ง (มกราคม และมิถุนายน) 
หากไม"ผ"านจะไม"มีสิทธิ์ยื่นสอบประมวลความรู$(สัมภาษณ-) กับบัณฑิตวิทยาลัยได$ โดยนักศึกษาสามารถแก$ตัวได$
เพียง 1 ครั้งเท"านั้น และต$องได$คะแนน 60 ข้ึนไป ถึงจะถือว"าผ"าน สืบเนื่องมาจากนักศึกษาหลักสูตรฯ ต$อง
เรียนครบ 24 หน"วยกิต และต$องได$คะแนน 3.00 จึงจะมีสิทธิ์สอบข$อเขียน ทําให$เกิดความล"าช$าในการยื่นสอบ
ประกอบกับระยะเวลาในการยื่นสอบของบัณฑิตวิทยาลัยจะส"งผลให$นักศึกษายื่นสอบไม"ทัน และกลายเปDนพ$น
สภาพไปในท่ีสุด หลักสูตรฯ จึงพิจารณาแล$วเห็นว"านักศึกษาท่ีเข$ามาศึกษาต้ังแต"ภาคการศึกษาท่ี 2 สามารถยื่น
สอบประมวลความรู$ข$อเขียน ได$เลย และหากไม"ผ"านวิชาไหนให$แก$เฉพาะวิชานั้น เพ่ือจะได$ลดความซํ้าซ$อนใน
การสอบประมวลความรู$อีกด$วย (อ$างอิง สศ.5.3.9 รายงานประชุม ครั้งท่ี 1/2560) 

ด$านเกณฑ-การสําเร็จการศึกษา หลักสูตรฯ กําหนดให$นักศึกษาจะต$องผ"านการสอบประมวลความรู$
แบบข$อเขียน และสัมภาษณ- ผ"านการสอบป�องกันวิทยานิพนธ- ได$รับการตีพิมพ-ผลงานโดย แผน ก1 ต$องได$รับ
การตีพิมพ-ผลงานวิจัยอย"างน$อย 2 เรื่อง และแผน ก2 ต$องได$รับการตีพิมพ-ผลงานวิจัยอย"างน$อย 1 เรื่อง และ
ผลคะแนนเม่ือสําเร็จการศึกษาจะต$องไม"น$อยกว"า 3.0 จึงจะสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ 

หลักสูตรฯ มีการกําหนดให$อาจารย-ผู$รับผิดชอบรายวิชาท่ีเปJดสอนในภาคการศึกษานั้น ดําเนินการ
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปJดสอน 
(อ$างอิง สศ.5.3.10 หนังสือขอความอนุเคราะห-ให$ส"ง มคอ.5)โดยหลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการติดตาม
ความก$าวหน$าในการจัดทํา มคอ. 5 ของอาจารย-ผู$รับผิดชอบรายวิชา (อ$างอิง สศ.5.3.11 ระบบและกลไกการ
ติดตาม มคอ.) เม่ือดําเนินการติดตามแล$ว จะนําผลการดําเนินงานดังกล"าว เสนอผ"านอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ 
และนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯต"อไป 

สําหรับความก$าวหน$าในการทําวิทยานิพนธ- เพ่ือให$อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ ทราบความก$าวหน$าใน
การทําวิทยานิพนธ-ของนักศึกษาแต"ละคนในหลักสูตรฯ ท่ีประชุมอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ จึงได$ร"วมกัน
พิจารณาจัดทํารายงานความก$าวหน$าในการทําวิทยานิพนธ-ของนักศึกษา โดยให$นักศึกษาทุกคนจัดทํา
แบบฟอร-มรายงานตามแบบฟอร-มท่ีหลักสูตรฯ กําหนดเปDนประจําทุกสิ้นภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาได$
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ-เพ่ือติดตามความก$าวหน$าในการทําวิทยานิพนธ-ของนักศึกษา และทราบ
อุปสรรคในการทําวิทยานิพนธ-โดยรายงานความก$าวหน$าดังกล"าว อาจารย-ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-ต$องรับทราบ 
รวมท้ังประธานอาจารย-ประจําหลักสูตรฯ และนําข$อมูลรายงานความก$าวหน$าเสนอในท่ีประชุมอาจารย-ประจํา
หลักสูตร(อ$างอิง สศ.5.3.12 แบบฟอร-มรายงานความก$าวหน$า-โท) 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (KPI 5.4) 
 ดัชนีบ2งชี้ผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

1) อาจารย-ประจําหลักสตูรอย"างน$อยร$อยละ 80 มีส"วนร"วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสตูร 

ในปOการศึกษา 2559 อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ 
ประชุมท้ังหมดจํานวน 5 ครั้ง 
วันท่ี 29 ก.ค. 2559   จํานวน 4 คน 
วันท่ี 15ก.ย. 2559จํานวน 4 คน 
วันท่ี20ธ.ค. 2559จํานวน 4 คน 
วันท่ี27 มี.ค. 2560     จํานวน 4 คน 
วันท่ี 18 พ.ค. 2560     จํานวน 4 คน 
คิดเปDนร$อยละของอาจารย-ประจําหลักสตูรฯ 
ท่ีเข$าร"วมประชุมเท"ากับ 80 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล$องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห"งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ$ามี) 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร- ได$ดําเนินการจัดทําเล"มหลกัสูตรฯ ตามแบบ 
มคอ.2ท่ีสอดคล$องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห"งชาต ิ

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ-
ภาคสนาม (ถ$ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย"างน$อยก"อน
การเปJดสอนในแต"ละภาคการศึกษาให$ครบทุกรายวิชา 

อาจารย-ผู$รับผิดชอบจัดส"งรายละเอียดของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.3 ครบทุกรายวิชาแบ"งเปDน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 จํานวน 11 รายวิชา และ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 จํานวน 13 รายวิชา 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ$ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ี
เปJดสอนให$ครบทุกรายวิชา 

อาจารย-ผู$รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาตามแบบมคอ.5 ครบทุก
รายวิชา แบ"งเปDน  
ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 จํานวน 11 รายวิชา และ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 จํานวน13รายวิชา 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปOการศึกษา 

หลักสตูรฯ มีการจัดทํา มคอ.7 รายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสตูรฯ ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปO
การศึกษา 2559 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู$ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ$ามี) อย"างน$อยร$อยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปJดสอนในแต"ละปOการศึกษา 

หลักสูตรฯ ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู$ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ$ามี) จํานวน 4 รายวิชา คิดเปDนร$อยละ 35 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ-การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู$ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปOท่ีแล$ว 

หลักสูตรฯ ได$พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ-การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู$ จากผล
การประเมินการดาเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปOท่ีแล$ว 

8) อาจารย-ใหม" (ถ$ามี) ทุกคน ได$รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด$านการจัดการเรียนการสอน 

ไม"ขอรับการประเมิน 

9) อาจารย-ประจําหลักสตูรทุกคนได$รบัการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย"างน$อยปOละหน่ึงครั้ง 

อาจารย-ประจําหลักสตูรฯ ทุกคนเข$าร"วมกิจกรรม/
อบรม/สัมมนาทางวิชาการท่ีเปDนประโยชน-ต"อการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย"างน$อยปOละ 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (KPI 5.4) 
1 ครั้ง 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ$ามี) ได$รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม"น$อยกว"าร$อยละ 50 ต"อปO 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได$รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม"น$อยกว"าร$อยละ 50 ต"อ
ปO 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปOสุดท$าย/บัณฑิตใหม"ท่ีมตี"อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม"น$อยกว"า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปOสุดท$าย
คุณภาพหลักสตูรเท"ากับ4.84คะแนน 

12) ระดับความพึงพอใจของผู$ใช$บัณฑิตท่ีมีต"อบัณฑิตใหม" เฉลี่ยไม"
น$อยกว"า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผู$ใช$บัณฑิตท่ีมีต"อบัณฑิตใหม"

เท"ากับ--NA-- 
รวมตัวบ"งช้ีในปOน้ี 11 
จํานวนตัวบ"งช้ีในปOน้ีท่ีได$ดําเนินการ/เปDนไปตามเกณฑ- 11 
ร$อยละของตัวบ"งช้ีท่ีดําเนินการผ"านต"อตัวบ"งช้ีท้ังหมดในปOน้ี 100 
คะแนนท่ีได$ 5.00 
*หมายเหตุ : ไม2รับการประเมิน KPI ในข4อท่ี 8 เนื่องจากหลักสูตรฯ ไม2มีอาจารย�ใหม2  
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การวิเคราะห�รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม2ปกติ 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให4ผิดปกติ มาตรการแก4ไข 

สศ  507   
เมตาโบลิซมึของ
โภชนะ 

2/2558 นักศึกษาได$รบัผล
คะแนน I ทุกคน 

สอบถาม
อาจารย-ผู$สอน 
 

นักศึกษายังส"งงานท่ี
ได$รับมอบหมายไม"ครบ 

กําหนดระยะเวลา
ในการส"งงานท่ี
ชัดเจน และติดตาม
นักศึกษาอย"าง
ใกล$ชิด 

 
รายวิชาท่ีไม2ได4เปnดสอนในป5การศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม2เปnดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 
สศ 560 วิทยาศาสตร-
เน้ือสัตว-ข้ันสูง 

2/2559 ไม"มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน เปJดรายวิชาในปOการศึกษาถัดไป 

สศ 523 การปรับปรุง
พันธุ-สัตว-ข้ันสูง 

2/2559 ไม"มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน เปJดรายวิชาในปOการศึกษาถัดไป 

สศ 521 พันธุศาสตร-
ประชากร 

2/2559 ไม"มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน เปJดรายวิชาในปOการศึกษาถัดไป 

สศ 654 การบริหาร
จัดการโรงงานอาหาร
สัตว- 

2/2559 ไม"มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน เปJดรายวิชาในปOการศึกษาถัดไป 

 
รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม2ครบในป5การศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข4อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม2ได4สอน วิธีแก4ไข 
- - - - - 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเปnดสอนในป5ท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม2มี 
สศ 501 โภชศาสตร-สตัว-เค้ียวเอ้ือง 1/2559 � - - 
สศ 531 การผลติสตัว-ปOกข้ันสูง 1/2559 � - - 
สศ 560 วิทยาศาสตร-เน้ือสัตว-ข้ันสูง 1/2559 � - - 
สศ 520 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสตัว- 1/2559 � - - 
สศ 591 สัมมนา 1 1/2559 � - - 
สศ 592 สัมมนา 2 1/2559 � - - 
สศ 594 สัมมนา 4 1/2559 � - - 
สศ 653 การบริหารจัดการสิ่งแวดล$อมใน
ฟาร-มเลี้ยงสัตว- 

1/2559 � - - 

สศ 692 วิทยานิพนธ- 2 1/2559 � - - 
สศ 694 วิทยานิพนธ- 4 1/2559 - � - 
สศ 695 วิทยานิพนธ- 1 1/2559 � - - 
สศ 696 วิทยานิพนธ- 2 1/2559 � - - 
สศ 506 อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว- 2/2559 � - - 
สศ 507 เมตาโบลิซึมของโภชนะ 2/2559 � - - 
สศ 510 สรีรวิทยาการผลิตสัตว- 2/2559 � - - 
สศ 511 สรีรวิทยาเอนโดไครของสัตว-เลี้ยง 2/2559 � - - 
สศ 514 สรีรวิทยาการสืบพันธุ- 2/2559 � - - 
สศ 531 การผลติสตัว-ปOกข้ันสูง 2/2559 � - - 
สศ 591 สัมมนา 1 2/2559 � - - 
สศ 592 สัมมนา 2 2/2559 � - - 
สศ 593 สัมมนา 3 2/2559 � - - 
สศ 670 เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร- 2/2559 � - - 
สศ 671 การค$นคว$าอิสระ 2/2559 � - - 
สศ 695 วิทยานิพนธ- 1 2/2559 � - - 
สศ 696 วิทยานิพนธ- 2 2/2559 � - - 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 ปOการศึกษา 2559 ได$คะแนนประเมินคุณภาพการสอนเฉลี่ย 4.64 คะแนน อยู"ในเกณฑ-ดี 
(อ$างอิง สศ.5.4.1 ผลการเมินประสิทธิภาพการสอน) 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ�การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู4 สรุปข4อคิดเห็นของผู4สอน และ
ข4อมูลปyอนกลับจากแหล2งต2าง ๆ 

แนวทางแก4ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมดี 
อยู"ในระดับพอใช$ 

แทรกการสอนเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาให$
มากข้ึน 

ความรู$ นักศึกษามีความรู$ท่ัวไป และมีความรู$
ด$านภาษาอังกฤษในระดับพอใช$ 

ให$อาจารย-ผู$สอนกวดขันในเรื่อง
ความรู$ในสาระวิชาท่ีสอน 

ทักษะทางป�ญญา นักศึกษามีกระบวนการคิด
สร$างสรรค-ในระดับปานกลาง และมี
ทักษะในการนําเสนอผลงานยังไม"
เปDนท่ีน"าพึงพอใจเท"าท่ีควร 

มอบหมายงานให$นักศึกษา ค$นคว$า
มากข้ึน และให$นักศึกษาฝyกการ
นําเสนองานเปDนประจํา 

ทักษะความสัมพันธ-ระหว"างบุคล
และความรับผิดชอบ 

นักศึกษามีทักษะความรับผิดชอบ
ระหว"างบุคคลในระดับปานกลาง  

สอดแทรกความรู$ในเรื่องความ
รับผิดชอบส"วนตน ส"วนรวมและ
สังคมในรายวิชาให$เพ่ิมมากข้ึน 

ทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช$เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษามีทักษะด$านนี้ในระดับ
พอใช$ เนื่องจากอาจารย-จะต$องให$
คําแนะนําในทุก ๆ ด$าน ส"วนใหญ"
นักศึกษาจะไม"ค"อยค$นคว$าความรู$
ด$วยตนเองมากนัก 

ให$ความรู$ด$านการวิเคราะห-เชิง
ตัวเลขและส"งเสริมให$นักศึกษาใช$
สื่อสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการ
เรียน และทํางานวิจัยท่ีนักศึกษาไม"
มีเพ่ิมเติม 

 
การปฐมนิเทศอาจารย�ใหม2 
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  �มี  � ไม"มี 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข4าร2วม 
จํานวน 

สรุปข4อคิดเห็น และประโยชน� 
ท่ีผู4เข4าร2วมกิจกรรมได4รับ 

อาจารย� บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

1. โครงการฝyกอบรมเรื่อง 
“จรรยาบรรณการใช$
สัตว-ทดลองเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร-” 5 ตุลาคม 2559 
ณ ห$องประชุมสํานักวิจัยฯ 
304 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยแม"โจ$ 

(รศ.ดร.สุกิจ) - ได$รับทราบและเข$าใจพระราชบัญญัติการใช$
สัตว-เพ่ืองานวิทยาศาสตร- พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข$อง ท่ีกําหนดให$นักวิจัยต$อง
ได$รับใบอนุญาตการใช$สัตว-เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร- และเข$าใจการปฏิบัติต"อ
สัตว-ทดลองให$สอดคล$องกับพระราชบัญญัติ
และจรรยาบรรณการใช$สตัว- 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การบริหารหลักสูตรท่ี
มุ"งเน$นผลลัพธ-การเรียนรู$ใน
แนวทาง Outcome Based 
Education (OBE)  ระหว"าง
วันท่ี 5-6 กุมภาพันธ- 2560 ณ 
สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด                 
จ.เชียงใหม" 

(ผศ.ดร.วิวัฒน-, 
อ.ดร.อานนท-,            
อ.ดร.มงคล) 

- ผู$เข$าร"วมกิจกรรมมสี"วนร"วมในการส"งเสริม
การบริหารการศึกษา ซ่ึงได$รบัความรู$และ
ประสบการณ-โดยตรงจากผู$ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในระดับสูง 

3. โครงการวิพากษ-ปรับปรุง
กระบวนการดําเนินการของ
หลักสตูร ระหว"างวันท่ี 23-24 
กุมภาพันธ- 2560 ณ สวนทวี
ชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม" 

(ผศ.ดร.วิวัฒน-,อ.
ดร.อานนท-,   อ.

ดร.มงคล)  

- ผู$เข$าร"วมกิจกรรมมสี"วนร"วมในการส"งเสริม
การบริหารการศึกษา ซ่ึงได$รบัความรู$และ
ประสบการณ-โดยตรงจากผู$ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในระดับสูง 

4. โครงการอบรมการปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 
ระหว"างวันท่ี30 พฤศจิกายน 
– 1 ธันวาคม 2559                
ณ อัลไพน- กอล-ฟ รสีอร-ท 
จังหวัดลําพูน 

(ผศ.ดร.วิวัฒน-, อ.
ดร.อานนท-,   อ.

ดร.มงคล) 

- ผู$เข$าร"วมกิจกรรมมสี"วนร"วมในการส"งเสริม
การบริหารการศึกษา ซ่ึงได$รบัความรู$และ
ประสบการณ-โดยตรงจากผู$ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในระดับสูง 

5. อบรมในหัวข$อ “ระบบ
สารสนเทศกลางสําหรับ 
Smart Office” วันท่ี 27 
ธันวาคม 2559 
ห$องปฏิบัติการคอมพิวเตอร- 
80-308 อาคารเรียนรวม 80 
ปO มหาวิทยาลัยแม"โจ$ 

(อ.ดร.อานนท-,   
อ.ดร.มงคล) 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน และ
สามารถนําไปประยุกต-ใช$ในการพัฒนางานได$ 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเข4าร2วม 
จํานวน 

สรุปข4อคิดเห็น และประโยชน� 
ท่ีผู4เข4าร2วมกิจกรรมได4รับ 

อาจารย� บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

6. กิจกรรมเสริมสร$างศักยภาพ
ในการเรื่อง “อุปนิสัยของผู$
ทรงประสิทธิผล (7 habits)” 
ในระหว"างวันท่ี 7 – 8 
เมษายน 2560 ณ สวนสวรรค-
รีสอร-ท จังหวัดเชียงใหม" 

(รศ.ดร.สุกิจ,        
ผศ.ดร.ทองเลียน, 

ผศ.ดร.วิวัฒน-,                
อ.ดร.อานนท-,   อ.

ดร.มงคล) 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน และ
สามารถนําไปประยุกต-ใช$ในการพัฒนางานได$ 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 

5.1 การบริหารหลักสูตร 
ปlญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปlญหาต2อสัมฤทธผิลตาม

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
แนวทางการปyองกันและ 
แก4ไขปlญหาในอนาคต 

จํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาต"อมี
จํานวนลดลงไม"เปDนไปตามแผนท่ี
วางไว$ 

เกิดจากนักศึกษาไม"เรียนต"อในระดับท่ี
สูงข้ึน และบัณฑิตจบน$อยลง 

ประชาสมัพันธ-หลักสูตรฯ ให$มากข้ึนโดย
เน$นทุนด$านงานวิจัย 
 

อาจารย-ทํางานวิจัยน$อย นักศึกษาต$องใช$งบประมาณส"วนตวัในการ
ทําวิทยานิพนธ- (บางส"วน) 

เสนอให$คณะฯ ใช$เกณฑ-มาตรฐาน
หลักสตูรฯ มากํากับคณาจารย-ทํางานวิจัย
เพ่ิมข้ึน 

 
5.2  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู4 (KPI 6.1) 

อาจารย-ประจําหลักสูตรฯ มีส"วนร"วมในการเปDนส"วนหนึ่งในคณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงเก่ียวข$อง
โดยตรงกับการพิจารณาด$านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู$ ท้ังสิ่งก"อสร$าง ครุภัณฑ- และวัสดุท่ีเก่ียวข$องกับการเรียน
การสอนของหลักสูตรทุกหลักสูตรในสังกัดคณะฯ โดยคณะฯ มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการศึกษาท่ี
เก่ียวข$องโดยตรงกับหลักสูตรนอกเหนือจากการบริหารจัดการท่ัวไปคือทุกปOงบประมาณ คณะฯ จะมีการขอ
ข$อมูลความต$องการของอาจารย-ประจําหลักสูตรในด$านครุภัณฑ-และสิ่งก"อสร$าง(อ$างอิง สศ.6.1.1 แบบสํารวจ
ความต$องการครุภัณฑ-และสิ่งก"อสร$าง)เพ่ือบรรจุในคําของบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ-และสิ่งก"อสร$าง เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร นอกจากนี้คณะฯ ยังส"งเสริมให$คณาจารย- และนักศึกษาสามารถใช$
สถานท่ีและอุปกรณ-ห$องปฏิบัติการ รวมถึงสัตว-ทดลองในการทํางานวิจัยและดุษฎีนิพนธ-(อ$างอิง สศ.6.1.2 
แบบฟอร-มการขอใช$อุปกรณ-/ฟาร-ม) 

ท้ังนี้ คณะฯ มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู$ ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต"อการเรียนการสอนเช"น 
อุปกรณ- เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต"อการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑ-และสิ่งก"อสร$าง เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการทําวิทยานิพนธ-ของนักศึกษา ดังนี้ 

- ห$องปฏิบัติของคณะฯ จํานวน 14 ห$อง เช"น ห$องปฏิบัติการอาหารสัตว- ห$องปฏิบัติการ
นมและผลิตภัณฑ-,  ห$องปฏิบัติการผสมเทียม, ห$องปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ-  เพ่ือใช$
ในการเรียนการสอน  และการวิจัย  (อ$างอิง สศ.6.1.3 ห$องปฏิบัติการ) 

- ห$องสมุดหรือแหล"งค$นคว$าข$อมูลทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  โดย
คณะฯ ได$จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดหาหนังสือ ตําราและวารสารท้ังในรูปของ
เอกสาร (hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส- เพ่ือให$นักศึกษา มีโอกาสเข$าถึงแหล"ง
ค$นคว$าทางวิชาการ (อ$างอิง สศ.6.1.4 ห$องสมุด)และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม"โจ$ ได$
สนับสนุนจัดหาหนังสือ ตํารา ต"าง ๆ เพ่ือให$นักศึกษาสามารถเข$ามาค$นคว$าข$อมูลได$อีก
ช"องทางหนึ่ง(อ$างอิง สศ.6.1.5 จํานวนหนังสือท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุน) 
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- อุปกรณ-เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอร-สําหรับคณาจารย-และนักศึกษาใน
การสืบค$นข$อมูลสารสนเทศ พร$อมท้ังมีอุปกรณ-การส"งสัญญาณอินเตอร-เนตไร$สายไว$
บริการนักศึกษาในทุกชั้นในอาคารเรียน (อ$างอิง สศ.6.1.6 อุปกรณ-การส"งสัญญาณ
อินเตอร-เนตไร$สาย)และมีการดําเนินการติดต้ัง wifi ของเครือข"าย AIS เพ่ือบริการ
อินเตอร-เนตไร$สายอีกหนึ่งช"องทางการสื่อสารให$กับนักศึกษา 

- ฟาร-มเลี้ยงสัตว- (ฟาร-มสุกร, ฟาร-มสัตว-ปOก และฟาร-มโคนมและโคเนื้อ) ท่ีมีสัตว-ทดลองท่ี
สามารถใช$ในการวิจัย และทําดุษฎีนิพนธ-ของนักศึกษาอย"างเพียงพอ(อ$างอิง สศ.6.1.7 
ฟาร-มปศุสัตว-) 

- การจัดพ้ืนท่ี หรือห$องพักระดับบัณฑิตศึกษา บริเวณชั้น 5 (อ$างอิง สศ.6.1.8 ห$องพัก
นักศึกษา) และลานการจัดกิจกรรมบริเวณลานด$านหน$าอาคารโซนบี (อ$างอิง สศ.6.1.9 
รูปภาพอาคารโซนบี)เพ่ือให$นักศึกษาได$มีสถานท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู$และทํางาน
ร"วมกัน  

คณะฯ มีกลไกการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู$ และหลักสูตรฯ มีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต"อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู$ ในปOการศึกษา 2559 ซ่ึงได$รับระดับความพึงพอใจเฉลี่ย4.92อยู"ในระดับดี
มาก(อ$างอิง สศ.6.1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต"อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู$) 
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หมวดที ่6 ข4อคิดเห็น และข4อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู4ประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได$ให$ข$อเสนอแนะต"อ
หลักสูตรฯ ประจําปOการศึกษา 2558 โดยหลักสูตรฯ ได$พิจารณาทบทวนแนวทางแก$ไขเพ่ือเสนอให$กับ                   
คณะสัตวศาสตร-และเทคโนโลยี ดังนี้ (อ$างอิง สศ.6.1.11 รายงานประชุมครั้งท่ี 6/2559) 
 

ข4อคิดเห็นหรือสาระ 
จากผู4ประเมิน 

ความเห็นของอาจารย�ประจํา 
หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

องค�ประกอบท่ี 1 :  การกํากับมาตรฐาน 

1. อาจารย-ประจําหลักสูตรท่ีเปDน
อาจารย-ใหม"บางท"านยังไม"มี
ผลงานวิจัยหลักสูตรควรสนับสนุน
ให$อาจารย-ประจําหลักสตูรท่ีเปDน
อาจารย-ใหม"ทํางานวิจัยและ
ตีพิมพ-โดยเร็ว 

หลักสตูรฯช้ีแจงให$อาจารย-ประจํา
หลักสตูรทุกคนทํางานวิจัยและตีพิมพ- 

อาจารย-ประจําหลักสูตรได$ดําเนินการวิจัย
และตีพิมพ-ผลงานวิจัย 

2. ควรเร"งปรับปรุงหลักสูตรให$
เสร็จโดยด"วน 

หลักสตูรฯวางแผนปรับปรุงหลักสตูรตาม
แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยเร"งรดั
การแต"งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสตูรและคณะกรรมการวิพากษ-
หลักสตูรและดําเนินการปรับปรุงหลักสตูร
ตามแผนโดยเร"งด"วน 

หลักสูตรฯปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยคณะกรรมการ
ป รั บ ป รุ ง / พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
คณะกรรมการวิพากษ-หลักสูตร 

องค�ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
1. ควรส"งเสริมและสนับสนุนให$
นักศึกษาตีพิมพ-ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและระดับ
นานาชาติให$มากข้ึน 

หลักสตูรฯประชาสัมพันธ-ฐานข$อมลู
วารสารสําหรับการตีพิมพ-ระดับชาติและ
นานาชาติแก"นักศึกษาและอาจารย-ท่ี
ปรึกษา 

อาจารย-ท่ีปรึกษาและนักศึกษารับทราบ
ฐานข$อมูลวารสารสํ าหรับการตี พิมพ-
ระดับชาติและนานาชาติ 

องค�ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
1. ควรประเมินกระบวนการรับ
นักศึกษาเพ่ือให$ได$นักศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามท่ีกําหนด 

หลักสตูรฯประเมินกระบวนการรบั
นักศึกษา 

หลั ก สู ต ร ฯประ เมิ นกร ะบวนกา รรั บ
นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ว า ง แ ผ น ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการรับนักศึกษา 

2. ควรวิเคราะห-ป�ญหาของ
นักศึกษาแรกเข$าว"ามีป�ญหาอะไร
เพ่ือเตรียมความพร$อมให$นักศึกษา
ได$ตรงตามความต$องการ 
 

หลักสตูรฯ ประชุมร"วมกับนักศึกษาเพ่ือ
สอบถามป�ญหาและเตรียมความพร$อม
ให$กับนักศึกษา ภายใน 2 เดือนหลังเปJด
ภาคการศึกษา 

หลักสูตรฯ รับทราบป�ญหาของนักศึกษา
แรกเข$า และเตรียมความพร$อมให$ กับ
นักศึกษา 

3. ควรประชาสมัพันธ-หลักสูตรให$
ตรงกับกลุ"มเป�าหมายมากข้ึน เช"น

หลักสตูรฯร"วมประชาสมัพันธ-หลักสูตรกับ
บัณฑิตวิทยาลัยและดําเนินการ

การประชาสัมพันธ-ของหลักสูตรเปDนไป
แนวทางท่ีกําหนด 
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ข4อคิดเห็นหรือสาระ 
จากผู4ประเมิน 

ความเห็นของอาจารย�ประจํา 
หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

การทํา Road Show พร$อมกัน
กับมหาวิทยาลยั 

ประชาสมัพันธ-หลักสูตรแก"วิทยาลยัเกษตร
เพ่ือให$กลุ"มอาจารย-วิทยาลยัเกษตรศึกษา
ต"อในระดับบัณฑิตศึกษามากข้ึน 

4. ควรจัดกิจกรรมการเรยีนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 เช"นให$
นักศึกษาเรียนรู$ด$วยตนเอง 
สามารถอยู"ร"วมในสังคมได$และ
ทักษะการเรยีนรู$ท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานกับชาวต"างชาติได$ 

หลักสตูรกําหนดให$นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ทําหน$าท่ีเปDนพ่ีเลี้ยงแก"นักศึกษาต"างชาติ
ระดับปริญญาโทท่ีร"วมศึกษาแลกเปลี่ยนท่ี
คณะฯ 

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทําหน$าท่ีเปDนพ่ีเลี้ยง
แก"นักศึกษาต"างชาติระดับปรญิญาโทท่ีร"วม
ศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีคณะฯ 

5. ควรติดตามและดูแลนักศึกษา
อย"างใกล$ชิดเพ่ือให$สามารถส"ง
โครงร"างวิทยานิพนธ-และสอบ
ประมวลความรู$ได$ตาม
กําหนดเวลา 

หลักสตูรฯตรวจสอบการผ"านเง่ือนไขการ
เสนอช่ือเพ่ือขออนุมัติปริญญา หลกัสูตร 
วท.ม.(สัตวศาสตร-) และแจ$งผลการ
ตรวจสอบไปยังอาจารย-ท่ีปรึกษาทุกภาค
การศึกษา 

นักศึกษาดําเนินการเปDนไปตามข$อบังคับ ม.
แม"โจ$ ว"าด$วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังการส"งโครงร"างวิทยานิพนธ-
และสอบประมวลความรู$ 

6. ควรกําหนดหัวข$อการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาให$
ครอบคลมุกระบวนการรับ การ
ดูแลและการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา 

หลักสตูรฯ ปรับปรุงแบบสอบถามให$
ครอบคลมุกระบวนการรับ 
การดูแล และการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา 

หลักสูตรฯ ได$ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาให$ครอบคลุมกระบวนการรับ การ
ดูแลและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

7. หลักสูตรควรสนับสนุน
ทุนการศึกษาให$กับนักศึกษาท่ีมี
ผลการเรยีนดีให$ครอบคลุม
ค"าใช$จ"ายบางส"วน 

หลักสตูรฯประชาสัมพันธ-ทุนการศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลยั การสนับสนุนทุน
สําหรับการทําวิจัยและการสนับสนุนทุน
วิจัยโดยขอผ"านอาจารย-ท่ีปรึกษาท่ี
สนับสนุนโดยงบประมาณของคณะฯ 

นักศึกษาได$รับทุนทุนการศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย  และได$ รับการสนับสนุนทุน
สําหรับการทําวิจัยและการสนับสนุนทุน
วิ จั ย โ ดยขอผ" า นอาจ าร ย- ท่ี ป รึ กษ า ท่ี
สนับสนุนโดยงบประมาณของคณะฯ 

องค�ประกอบท่ี 4 : อาจารย� 
1. ควรสร$างระบบการทําวิจยัของ
อาจารย-ประจําหลักสตูรให$
เข$มแข็งเพ่ือนําไปสู"การตีพิมพ-ให$
เพ่ิมข้ึนซ่ึงจะส"งผลต"อการดึงดดู
นักศึกษาให$เข$ามาเรียน 
 
 

หลักสตูรฯประชาสัมพันธ-ข้ันตอนการขอ
ทุนวิจัยคณะสัตวศาสตร-และเทคโนโลย ี

อาจารย-ประจําหลักสูตรได$ดําเนินการตาม
ข้ันตอนการขอทุนวิจัยคณะสัตวศาสตร-และ
เทคโนโลยี 

องค�ประกอบท่ี 5 :   หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู4เรียน 
1. ควรเร"งรัดให$นักศึกษาทํา
วิทยานิพนธ-ให$เร็วข้ึนโดยการ
วางแผนให$นักศึกษามีอาจารย-ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ-ตั้งแต"แรกเข$า

หลักสตูรฯดําเนินการเร"งรัดนักศึกษาให$
แต"งตั้งอาจารย-ท่ีปรึกษาภายในภาค
การศึกษาท่ี 1  

นักศึกษาส"วนใหญ"แต"งตั้งอาจารย-ท่ีปรึกษา
ภายในภาคการศึกษาท่ี 1 
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ข4อคิดเห็นหรือสาระ 
จากผู4ประเมิน 

ความเห็นของอาจารย�ประจํา 
หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

อาจช"วยแก$ป�ญหานักศึกษาจบ
การศึกษาล"าช$ากว"ากําหนดได$ 
2. ควรสร$างบรรยากาศวิชาการใน
คณะให$เกิดมากข้ึนเพ่ือกระตุ$นให$
นักศึกษาทําวิทยานิพนธ-และ
สําเรจ็การศึกษาเร็วข้ึน 

หลักสตูรฯกําหนดให$อาจารย-ประจํา
หลักสตูรร"วมรับฟ�งการนําเสนอสัมมนา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย-ประจําหลักสูตรร"วมรับฟ�งการ
นํา เ สนอสั มมนาของ นัก ศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พร$อมให$ข$อเสนอแนะ 

3. หลักสูตรควรทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของรายวิชาท่ีเปJดสอน
ให$นักศึกษาได$เรียนรู$ตามท่ี
กําหนดในมคอ.3 

หลักสตูรฯแต"งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิและดําเนินการทวนสอบฯ ตาม
เกณฑ-ทุกภาคการศึกษา 

คณะกร รมกา รทวนสอบผลสั ม ฤท ธ์ิ
ดําเนินการทวนสอบฯ ตามเกณฑ-ทุกภาค
การศึกษา 

องค�ประกอบท่ี 6 :   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู4 
1. ควรใช$ประโยชน-จากสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู$ของนักศึกษา
ให$เพ่ิมข้ึน 

หลักสตูรฯประชุมช้ีแจงให$นักศึกษาทราบ
ถึงสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู$ของนักศึกษา 

นักศึกษาทราบถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู$
ของนักศึกษา 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู$ท่ีสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปOท่ีสํารวจ)  

วันท่ีสํารวจ ………………………………….. 
ข$อวิพากษ-ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข$อคิดเห็นของคณาจารย-ต"อผลการประเมิน 

 
 

 

ข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
 
 
การประเมินจากผู$มีส"วนเก่ียวข$อง (ผู$ใช$บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน 
ข$อวิพากษ-ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข$อคิดเห็นของคณาจารย-ต"อผลการประเมิน 

 
 

 

ข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
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หมวดที ่7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

ความก4าวหน4าของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของป5ท่ีผ2านมา (2559) 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล4วเสร็จ ผู4รับผิดชอบ 
ความสําเร็จของแผน/
เหตุผลท่ีไม2สามารถ
ดําเนินการได4สําเร็จ 

จัดทําหนังสือแจ$งอาจารย-ผู$สอนใน
หลักสตูรฯ จัดทําแบบ มคอ. 3 (ก"อน
เปJดภาคการศึกษา) และ แบบ มคอ. 5  
(30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา) และ 
มคอ.7 (60 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา) ประจําปOการศึกษา 2558 

ภาคการศึกษา 1/2559 
มคอ. 3 : 5 สิงหาคม 2559 
มคอ. 5 : 9 มกราคม 2560 
ภาคการศึกษา 2/2559 
มคอ. 3 : 6 มกราคม 2560 
มคอ. 5 : 9 มิถุนายน 2560 
มคอ.7 : 16มิถุนายน 2560 

อาจารย-ประจํา
หลักสตูร 

100% 

จัดทําแฟ�มประวัติส"วนตัว ประวัติ
การศึกษา/แผนการสําเร็จตามหลกัสูตร 
ของนักศึกษาใน หลักสูตรฯ ทุกคน 

30 วัน หลังเปJดภาคการศึกษา อาจารย-ประจํา
หลักสตูร 

100% 

ประชุมอาจารย-ประจําหลักสตูรฯ อย"าง
น$อย 2 ครั้งต"อภาคการศึกษา 

ปOการศึกษา  2559 (5 ครั้ง) 
5/2559  วันท่ี 29 ก.ค. 2559 
6/2559  วันท่ี 15 ก.ย. 2559 
1/2560  วันท่ี 20 ธ.ค. 2559 
2/2560  วันท่ี 27 มี.ค. 2560 
3/2560  วันท่ี 18 พ.ค. 2560 

อาจารย-ประจํา
หลักสตูร 

100% 

ปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือให$เปDนไปตาม
รอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร  5 ปO 

หลักสตูรฯ ผ"านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ ใน
การประชุมครั้งท่ี 8/2560 เมื่อ
วันท่ี 22 พ.ค. 2560 

อาจารย-ประจํา
หลักสตูร 
คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

อยู"ระหว"างเสนอปรับปรุง
หลักสตูรฯ 

การวิพากษ-หลักสูตรฯ วันท่ี 21 เม.ย. 2560 คณะกรรมการ
วิพากษ-หลักสูตร 

100% 

โครงการพัฒนาทางวิชาการให$กับ
นักศึกษา (ศึกษาดูงาน/เข$าร"วมประชุม
นําเสนอผลงาน) 

เข$าร"วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร-
แห"งชาติ ครั้งท่ี 6 และศึกษาดูงาน 
ณ บริษัทเอกชน ในระหว"างวันท่ี 
21 – 25 มิถุนายน 2560 
 

อาจารย-ประจํา
หลักสตูร 

100% 

สนับสนุนให$นักศึกษานําเสนอและ
ตีพิมพ-ผลงานวิจยั  

นักศึกษาเข$าร"วมนําเสนอและ
ตีพิมพ-ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ จํานวน 1                  
ผลงาน 
 
 

อาจารย-ประจํา
หลักสตูร 
 

80% 
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แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล4วเสร็จ ผู4รับผิดชอบ 
ความสําเร็จของแผน/
เหตุผลท่ีไม2สามารถ
ดําเนินการได4สําเร็จ 

จัดทําข$อมูลเพ่ือการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ
หลักสตูร) ปOการศึกษา 2558 

16 มิถุนายน 2560 
 

อาจารย-ประจํา
หลักสตูร 
 

100% 

 

ข4อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข4อเสนอในการปรับโครงสร4างหลักสูตร (จํานวนหน2วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
- รายวิชาในหลักสูตรฯ ท่ีกําหนดให$เรียน 7 รายวิชา 5 หน"วยกิต โดยเปDนรายวิชาท่ีไม"นับเกรด 
- ปรับปรุงโครงสร$างหลักสูตรฯ แผน ก แบบ ก2จากเดิม 36 หน"วยกิต เปDน 37 หน"วยกิตโดยนํา

รายวิชาท่ีไม"นับหน"วยกิตมารวมในรายวิชาเอกบังคับ เพ่ือเปDนรายวิชาท่ีนับหน"วยกิต 
 

2. ข4อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา  
การเปล่ียนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

- รายวิชา สศ 520 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว- ให$อาจารย-ผู$รับผิดชอบรายวิชาจัดทําแผนการสอน
ท่ีเน$นเทคนิคการเขียนโครงร"างงานวิจัย เทคนิคการอ"านผลงานวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 
เพ่ือนักศึกษาสามารถนําไปใช$ในการจัดทําเอกสารงานวิจัยและวิทยานิพนธ-ต"อไป 

- ปรับปรุงกลุ"มวิชาเอกเลือกจากเดิม 8 กลุ"ม เปDน 6 กลุ"ม 
 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน     
- พัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให$สอดรับกับการเรียนการสอนในอนาคต 
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แผนปฏิบัติการใหม2สําหรับป52560 
 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล4วเสร็จ ผู4รับผิดชอบ 
จัดทําหนังสือแจ$งอาจารย-ผู$สอนในหลักสตูรฯ 
จัดทําแบบ มคอ. 3 (ก"อนเปJดภาคการศึกษา) 
และ แบบ มคอ. 5  (30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา) และ มคอ.7 (60 วันหลังสิ้นสดุภาค
การศึกษา) ประจําปOการศึกษา 2559 

ภาคการศึกษา 1/2560และ 2/2560 
มคอ. 3  (ก"อนเปJดภาคการศึกษา) 
มคอ. 5  (30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา) 
มคอ.7   (60 วันหลังสิ้นสดุภาคการศึกษา) 

อาจารย-ประจําหลักสตูร 

จัดทําแฟ�มประวัติส"วนตัว ประวัตกิารศึกษา/
แผนการสําเร็จตามหลักสูตร ของนักศึกษาใน
หลักสตูรฯ ทุกคน 

30 วัน หลังเปJดภาคการศึกษา อาจารย-ประจําหลักสตูร 

ประชุมอาจารย-ประจําหลักสตูรฯ อย"างน$อย 2 
ครั้งต"อภาคการศึกษา 

ปOการศึกษา 2560 อาจารย-ประจําหลักสตูร 

ปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือให$เปDนไปตามรอบ
ระยะเวลาปรับปรุงหลักสตูร  5 ปO 

ให$สภามหาวิทยาลยัพิจารณารับรองหลักสูตรฯ 
ก"อนปOการศึกษา 2561 

อาจารย-ประจําหลักสตูร 
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสตูร 

โครงการพัฒนาทางวิชาการให$กับนักศึกษา 
(ศึกษาดูงาน/เข$าร"วมประชุมนําเสนอผลงาน) 

ปOการศึกษา 2560 อาจารย-ประจําหลักสตูร 
 

สนับสนุนให$นักศึกษานําเสนอและตีพิมพ-
ผลงานวิจัย  

ปOการศึกษา 2560 อาจารย-ประจําหลักสตูร 
 

จัดทําข$อมูลเพ่ือการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหลักสตูร) ปOการศึกษา 
2560 

ปOการศึกษา 2560 อาจารย-ประจําหลักสตูร 
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อาจารย-ผู$รับผิดชอบหลักสูตร : รองศาสตราจารย- ดร.สุกิจ  ขันธปราบ 

ลายเซ็น : ......................................................................วันท่ีรายงาน : ..............16  มิถุนายน  2560............... 
 
อาจารย-ผู$รับผิดชอบหลักสูตร : ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร.วิวฒัน-  พัฒนาวงศ- 

ลายเซ็น : ......................................................................วันท่ีรายงาน : ..............16  มิถุนายน  2560............... 
 
อาจารย-ผู$รับผิดชอบหลักสูตร :  ผู$ช"วยศาสตราจารย- ดร.ทองเลียน  บัวจูม 

ลายเซ็น : ......................................................................วันท่ีรายงาน : ..............16  มิถุนายน  2560............... 
 
ประธานหลักสูตร : รองศาสตราจารย- ดร.สุกิจ  ขันธปราบ 

ลายเซ็น : ......................................................................วันท่ีรายงาน : ..............16  มิถุนายน  2560............... 
 
เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย- ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจคณบดีคณะสัตวศาสตร-และเทคโนโลยี 

ลายเซ็น : ......................................................................วันท่ีรายงาน : ..............16  มิถุนายน  2560............... 
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แบบรายงานผลการประเมินตนเองรายตัวบ2งช้ีตามองค�ประกอบคุณภาพ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม2โจ4 

องค�ประกอบ/ตัวบ2งชี้ 
เปyาหมาย 
กําหนดไว4 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ� ประเมิน
ตนเอง 

องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสตูรท่ีกําหนด

โดย สกอ. 
11 ข$อ  10 ข$อ ไม"ผ"าน 

องค�ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห"งชาติ 3.80   3.95 
2.2 การได$งานทําหรือผลงานวิจัยของผู$สําเร็จการศึกษา 4.00   1.66 
องค�ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 3 ข$อ  2ข$อ 2 
3.2 การส"งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 ข$อ  2ข$อ 2 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 ข$อ  3 ข$อ 3 
องค�ประกอบท่ี 4 อาจารย� 
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย- 3 ข$อ  3 ข$อ 3 
4.2 คุณภาพอาจารย- (ค"าเฉลี่ยจาก 4.2.1 - 4.2.3) 4.58    

4.2.1ร$อยละของอาจารย-ท่ีมคุีณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5*100/5 5.00 5.00 
4.2.2ร$อยละของอาจารย-ท่ีดํารงตาํแหน"งทางวิชาการ 3.75 3*100/5 3.75 3.75 
4.2.3ผลงานทางวิชาการของอาจารย- 5.00 5*100/5 5.00 5.00 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย- 3 ข$อ  3ข$อ 3 
องค�ประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู4เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 3ข$อ  2ข$อ 2 
5.2 การวางระบบผู$สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 3ข$อ  2ข$อ 2 
5.3 การประเมินผู$เรยีน 3ข$อ  2ข$อ 2 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห"งชาต ิ
5.00 11*100/11 ร$อยละ 

100 
5.00 

องค�ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู4 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู$ 3ข$อ  3ข$อ 3 

คะแนนรวมของตัวบ2งชี้ 13 ตัวบ2งชี้ 37.19 

คะแนนรวมเฉลี่ย 2.86 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

 


