
 

 

 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร" พ.ศ 2560 
รหัสหลักสูตร 25530191104806 ระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะสัตวศาสตร"และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม4โจ6 จังหวัดเชียงใหม4 
ประจําป8การศึกษา 2560  วันท่ีรายงาน 30 พฤษภาคม 2561 

 

หมวดที ่1 ข6อมูลทัว่ไป (KPI 1.1) 

 
อาจารย"ผู6รับผิดชอบหลักสูตร 

 
อาจารย"ผู6สอน 

1. รศ.ดร.ญาณิน   โอภาสพัฒนกิจ 
2. ผศ.ดร.บัญชา   พงศ�พิศาลธรรม 
3. ผศ.ดร.วิวัฒน�   พัฒนาวงศ� 
4. อ.ดร.มงคล   ยะไชย 
5. อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ 
6. อ.ดร.ภาคภูมิ   เสาวภาคย� 

 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

มคอ 2 ปCจจุบัน หมายเหตุ 
1. รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 1. รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ - 

2. ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ� 2. ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ� 
3. อ.ดร.มงคล  ยะไชย 3. อ.ดร.มงคล  ยะไชย 
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องค"ประกอบท่ี 1 การกํากับให6เปDนไปตามมาตรฐาน 
ตัวบ4งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ"มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.  

เกณฑ"การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน ได0แก2  รศ.ดร.ญาณิน  

โอภาสพัฒนกิจ  ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ� และ อ.ดร.
มงคล  ยะไชย 
โดย  รศ .ดร .ญ าณิ น   โอภ าส พัฒ น กิจ  เป4 นอาจารย�
ผู0รับผิดชอบหลักสูตรเดียว 
ท้ังน้ี ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ� และ อ.ดร.มงคล ยะไชย 
เป4นอาจารย�ผู0 รับผิดชอบหลักสูตร วท .ม . สาขาวิชา                 
สัตวศาสตร� ซ่ึงเป4นสาขาวิชาเดียวกัน 

2 คุณสมบัติของอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสตูร 1) คุณวุฒิและตําแหน4งทางวิชาการ 
อาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก และดํารงตาํแหน2งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย� 1 คน และผู0ช2วยศาสตราจารย� 1 คน 

2) ผลงานทางวิชาการ 
อาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการ
อย2างน0อย 3 รายการในรอบ 5 ป<ย0อนหลัง โดยอย2างน0อย 
1 รายการเป4นผลงานวิจัย 

3 คุณสมบัติของอาจารย�ประจําหลักสูตร อาจารย�ประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ดํารงตําแหน2งทางวิชาการระดับผู0ช2วยศาสตราจารย� 3 คน 
และมีผลงานทางวิชาการอย2างน0อย 3 รายการในรอบ 5 ป<
ย0อนหลัง โดยอย2างน0อย 1 รายการต0องเป4นผลงานวิจัย ได0แก2 
ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย ผศ.ดร.ทองเลียน  บัวจูม 
ผศ.ดร.วิวัฒน�  พัฒนาวงศ� อ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ 
อ.ดร.ภาคภูมิ  เสาวภาคย� 
อ.ดร.สพ.ญ.กฤดา  ชูเกียรติศิริ 
อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก 

4 คุณสมบัติของอาจารย�ผู0สอน 1. ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 เปCดสอน 5 รายวิชา โดยมี
อาจารย�ผู0สอนจํานวน 5 คน ได0แก2  รศ.ดร.ญาณิน  
ผศ.น.สพ.ดร.บัญชา  ผศ.ดร.วิวัฒน�  อ.ดร.ภาคภูมิ และ 
อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา 

2. ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 เปCดสอน 7 รายวิชา โดยมี 
อาจารย�ผู0สอนจํานวน 5 คน ได0แก2  รศ.ดร.ญาณิน 
ผศ.น.สพ.ดร.บัญชา  ผศ.ดร.วิวัฒน�  อ.ดร.มงคล และ 
อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา 
อาจารย�ผู0สอนทุกคนมีคณุวุฒิปรญิญาเอก มี

ประสบการณ�ด0านการสอน และมผีลงานทางวิชาการอย2าง
น0อย 1 รายการในรอบ 5 ป<ย0อนหลัง 



3 

เกณฑ"การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
5 คุณสมบัติของอาจารย�ท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธ�หลักและ

อาจารย�ท่ีปรึกษาการค0นคว0าอิสระ 
อาจารย�ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ�หลัก ได0แก2 
รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  ผศ.ดร.วิวัฒน� พัฒนาวงศ� 
และ อ.ดร.มงคล ยะไชย เป4นอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาสัตวศาสตร�  เทคโนโลยีชีวภาพ 
และเทคโนโลยีอาหารซ่ึงเป4นสาขาวิชาท่ีสัมพันธ�กัน และมี
ผลงานทางวิชาการอย2างน0อย 3 รายการในรอบ 5 ป<
ย0อนหลัง โดยอย2างน0อย 1 รายการเป4นผลงานวิจัย 

6 คุณสมบัติของอาจารย�ท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธ�ร2วม (ถ0ามี) อาจารย�ประจําและผู0ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีทําหน0าท่ี
อาจารย�ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ�ร2วม ตาม เกณฑ�มาตรฐาน
หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได0แก2 

1) Prof.Dr.Rong-Shinn Lin 
2) รศ.ดร.ศิริพร  กิรติการกุล 
3) ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย 
4) ผศ.ดร.ปWทมาวดี เกียรตเิบญจกุล 
5) รศ.ดร.จุฑารัตน�  เศรษฐกุล 

ซ่ึงมีคุณวุฒิปรญิญาเอกในสาขาวิชาสัตวศาสตร�หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ�กัน และมีประสบการณ�ในการทําวิจัย 
 
อาจารย�ประจําท่ีทําหน0าท่ีอาจารย�ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ�ร2วม 
ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 ได0แก2 

1) รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
2) อ.ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย� 

7 คุณสมบัติของอาจารย�ผู0สอบวิทยานิพนธ� ไม2ขอประเมินตัวบ2งช้ีน้ี 
เน่ืองจากในป<การศึกษา 2560 ไม2มีการสอบดุษฎีนิพนธ� 

8 การตีพิมพ�เผยแพร2ผลงานของผู0สําเร็จการศึกษา ไม2ขอประเมินตัวบ2งช้ีน้ี 
เน่ืองจากในป<การศึกษา 2560 ไม2มีผู0สาํเร็จการศึกษา 

9 ภาระงานอาจารย�ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ�และการค0นคว0า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

รศ.ดร.ญาณิน เป4นอาจารย�ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ�ของ
นักศึกษา 2 คน และ ผศ.ดร.วิวัฒน� เป4นอาจารย�ท่ีปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ�ของนักศึกษา 1 คน ซ่ึงเป4นไปตามเกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
(ไม2เกิน 5 คน) 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� เริ่มเปCด
ครั้งแรกในป<การศึกษา 2554 โดย สกอ. แจ0งการรับทราบ
ความเห็นชอบจาก เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2553 ท้ังน้ี
หลักสตูรฯ ฉบับปรับปรุงได0ผ2านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัแม2โจ0 แล0วเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2560  

*หมายเหตุ : ไม2ขอรับการประเมนิตัวบ2งช้ีท่ี 7 และ 8 เน่ืองจากป<การศึกษา 2560 ไม2มีผู0สําเร็จการศึกษา
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รายงานการกํากับมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนอาจารย"ผู6รับผิดชอบหลักสูตร 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหน4ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ป8ท่ีจบ 
1 นายญาณิน 

โอภาสพัฒนกิจ* 
กรรมการ ปริญญาเอก Ph.D. (Agriculture-

Ruminant Nutrition) 
วท.ม. (การผลิตสัตว�) 
วท.บ. (สัตวศาสตร�) 

University of Sydney, 
Australia 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยขอนแก2น 

2538 
 
2529 
2525 

2 นางสาวบัวเรียม 
มณีวรรณ�* 

รอง
ประธาน 

ปริญญาเอก Ph.D. (Animal Science) 
M.Sc. (Agriculture) 
วท.บ. (เคมี) 

Ehime University, Japan 
University of Kagawa, Japan 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม2 

2548 
2545 
2538 

3 นายมงคล  ยะไชย 
 

กรรมการ ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร�- 
สัตวศาสตร�) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร�- 
สัตวศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม2 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม2 

2552 
2546 

 
2543 

 
ผลการดําเนินงาน 

อาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตร 3 ท2าน ได0แก2  รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ  ผศ.ดร.บัวเรียม  
มณีวรรณ� และ อ.ดร.มงคล  ยะไชย โดย รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ เป4นอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตร
เดียว ท้ังนี้ ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ� และ อ.ดร.มงคล ยะไชย เป4นอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตร วท.ม. สัตว
ศาสตร� ซ่ึงเป4นสาขาวิชาเดียวกัน 

อย2างไรก็ตาม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 20 
กันยายน 2560 กรณีหลักสูตรท่ีผ2านสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให0ความเห็นชอบแล0วและอยู2ในข้ันตอนการรอ
ผลการพิจารณาให0ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ให0สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการดําเนินการจัดทําคําสั่งแต2งต้ังอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตร เม่ือหลักสูตรได0รับการพิจารณาให0ความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เรียบร0อยแล0วเท2านั้น การดําเนินการบริหารหลักสูตรใน
ป<การศึกษา 2560 จึงเป4นการทํางานร2วมกันระหว2างอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 3 ท2าน และ  ผศ.น.สพ.ดร.
บัญชา พงศ�พิศาลธรรม และ อ.ดร.อานนท� ปะเสระกัง ตามคําสั่งแต2งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตรเดิมท่ีมีผลบังคับ
ใช0ตั้งแต2วันท่ี วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2564 ท้ังนี้ในการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ในป<การศึกษา 2560 นี้ เป4นการรายงานท่ีอ0างอิงข0อมูลของอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตร 3 ท2าน ได0แก2  รศ.ดร.
ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ  ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ� และ อ.ดร.มงคล  ยะไชย 
(อ0างอิง สศ.1.1.1 คําสั่งแต2งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ) 
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2. คุณสมบัติของอาจารย"ผู6รับผิดชอบหลักสูตร 
1) คุณวุฒิและตําแหน4งทางวิชาการ อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมี

ตําแหน2งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย� 1 คน และผู0ช2วยศาสตราจารย� 1 คน 
2) ผลงานทางวิชาการ  อาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการอย2างน0อย 3 รายการใน

รอบ 5 ป<ย0อนหลัง โดยอย2างน0อย 1 รายการต0องเป4นผลงานวิจัย 
 

อาจารย"ผู6รับผิดชอบหลักสูตร ตําแหน4งวิชาการ/คุณวุฒิ ประสบการณ"การสอน 
1. นายญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย� ดร. 

Ph.D. (Agriculture-Ruminant Nutrition) 
สอนตั้งแต2ป< พ.ศ. 2529 

Wonnakom, P., Opatpatanakit, Y., Maneewon, B., & Thongwittaya, N. (2017). Chemical composition 
and nutrients digestibility of thai native chicken feed containing various levels of pond snail 
meal. Thammasat International Journal of Science and Technology, 22(2), 10-15. 

(อ0างอิง สศ.1.1.2 บทความวิจัย-ญาณิน1) 
จารุนันท� ไชยนาม และ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. (2560). การเปรียบเทียบคุณภาพเนื้อของแม2โคนมคัดทิ้ง โคนมเพศผู0

ขุนและโคลูกผสมชาโรเลส�. วารสารวิทยาศาสตร�เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 896-905. 
(อ0างอิง สศ.1.1.3 บทความวิจัย-ญาณิน2) 
ธัญญรัตน� รู0หลัก  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  อานนท� ปะเสระกัง และ จุฬากร ปานะถึก. (2560). อิทธิพลของระดับ

พลังงานร2วมกับการเสริมกากน้ําตาลในสูตรอาหารรวมที่มีเปลือกและซังข0าวโพดหวานเป4นแหล2งอาหารหยาบ
ต2อการย2อยได0ของวัตถุแห0งและจุลน�ศาสตร�การผลิตแก็สในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร�เกษตร. 48 (2 
พิเศษ): 739-747. 

(อ0างอิง สศ.1.1.4 บทความวิจัย-ญาณิน3) 
2. นางสาวบัวเรียม มณีวรรณ" ผู0ช2วยศาสตราจารย� ดร. 

Ph.D. (Animal Science) 
สอนตั้งแต2ป< พ.ศ. 2548 

Hamprakorn, K., Maneewan, B., Buwjoom, T., & Khantaprab, S. (2017, November 1-4). The effects of 
organic corn level decreasing in organic laying hen diets on egg production and egg quality. 
Paper presented at the The 2 nd International Conference on Animal Nutrition and 
Environment (ANI-NUE2017), Khon Kaen, Thailand. 

(อ0างอิง สศ.1.1.5 บทความวิจัย-บัวเรียม1) 
รชานนท� ธนภัทรพงศ�  บัวเรียม มณีวรรณ"  ทองเลียน บัวจูม  อัจฉรา แกล0วกล0า และ จุฬากร ปานะถึก. (2560). ผล

ของผงถ2านกัมมันต�จากกากกาแฟในอาหารไก2ไข2ต2อผลผลิตไข2และคุณภาพไข2. ใน การประชุมวิชาการประจําป< 
2560, 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม2โจ0, เชียงใหม2. 

(อ0างอิง สศ.1.1.6 บทความวิจัย-บัวเรียม2) 
สุรีรัตน� ถือแก0ว  ทองเลียน บัวจูม และ บัวเรียม มณีวรรณ". (2560). องค�ประกอบทางเคมีของกากผลปาล�มน0ามันและ

การนาไปใช0ในอาหารไก2พื้นเมือง. ใน การประชุมวิชาการประจําป< 2560, 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม2โจ0, เชียงใหม2. 

(อ0างอิง สศ.1.1.7 บทความวิจัย-บัวเรียม3) 
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อาจารย"ผู6รับผิดชอบหลักสูตร ตําแหน4งวิชาการ/คุณวุฒิ ประสบการณ"การสอน 
3. นายมงคล  ยะไชย อาจารย� ดร. 

ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 
สอนตั้งแต2ป< พ.ศ. 2559 

วรรณพร ทะพิงค�แก  กนกทิพย� ปWญญาไชย  กัลยาณี ศรีจันทร� และ มงคล ยะไชย. (2560). คุณสมบัติเชิงหน0าที่ของ
กากถ่ัวเหลืองหมักโดยเชื้อ Bacillus subtilis PN76. วารสารวิทยาศาสตร�เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 613-619. 

(อ0างอิง สศ.1.1.8 บทความวิจัย-มงคล1) 
Tapingkae, W., Pakdee, S., Yachai, M., & Visessanguan, W. (2016). Isolation and characterization of 

lipase producing bacteria for potential application in piglet feed. Animal Feed Science and 
Technology, 16(1), 83-95. 

(อ0างอิง สศ.1.1.9 บทความวิจัย-มงคล2) 
พิมพร คําทวี  วรรณพร ทะพิงค�แก และ มงคล ยะไชย. (2559). ผลของการเสริมไฟเตสที่ผลิตจากเชื้อ Bacillus 

subtilis PDS2-9 ต2อการย2อยได0ในหลอดทดลอง สมรรถภาพการเจริญเติบโตและสุขภาพของลูกสุกรหลัง
หย2านม. วารสารแก2นเกษตร. 44 (พิเศษ 2): 713–719. 

(อ0างอิง สศ.1.1.10 บทความวิจัย-มงคล3) 

 
3. คุณสมบัติของอาจารย"ประจําหลักสูตร 

1. คุณวุฒิและตําแหน4งทางวิชาการ อาจารย�ประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมี
ตําแหน2งทางวิชาการระดับผู0ช2วยศาสตราจารย� 3 คน 

2. ผลงานทางวิชาการ  อาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการอย2างน0อย 3 รายการใน
รอบ 5 ป<ย0อนหลัง โดยอย2างน0อย 1 รายการต0องเป4นผลงานวิจัย 

 
อาจารย"ประจําหลักสตูร ตําแหน4งวิชาการ/คุณวุฒิ ประสบการณ"การสอน 

1. นายประภากร  ธาราฉาย ผู0ช2วยศาสตราจารย� ดร. 
Ph.D. (Biochemistry) 

สอนตั้งแต2ป< พ.ศ. 2536 

สมชาย อารยพิทยา และ ประภากร ธาราฉาย. 2560. การพัฒนาฐานข0อมูลชนิดพันธุ�นกในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการประจําป< 2560, 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม2โจ0, เชียงใหม2. 

(อ0างอิง สศ.1.1.11 บทความวิจัย-ประภากร1) 
จุฬากร ปานะถึก  มัณฑนา ทองนิ่ม  พัชรี สมรักษ�  กรรณิกา ฮามประคร และ ประภากร ธาราฉาย. 2560. ผลของ

การใช0สารสกัดจากเมล็ดลําไยและเมล็ดมะขามในการรักษาคุณภาพเนื้อโคภายใต0การจัดเก็บโดยการแช2เย็น. 
วารสารวิทยาศาสตร�เกษตร. 48(2 พิเศษ): 868-874. 

(อ0างอิง สศ.1.1.12 บทความวิจัย-ประภากร2) 
ชนัดดา สุวรรณวิชนีย�  ประภากร ธาราฉาย และ จอมสุดา ดวงวงษา. 2558. การประมาณค2าสหสัมพันธ�ทาง

พันธุกรรมและค2าสหสัมพันธ�ของลักษณะปรากฏระหว2างลักษณะน้ําหนักตัวและระดับสีดําของผิวหนังไก2
กระดูกดําฝูงมหาวิทยาลัยแม2โจ0. วารสารสัตวศาสตร�แห2งประเทศไทย. 2 (พิเศษ 1): 41-46. (นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร�แห2งชาติ คร้ังที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

(อ0างอิง สศ.1.1.13 บทความวิจัย-ประภากร3) 
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อาจารย"ประจําหลักสตูร ตําแหน4งวิชาการ/คุณวุฒิ ประสบการณ"การสอน 
2. นางสาวทองเลียน  บัวจูม ผู0ช2วยศาสตราจารย� ดร. 

Ph.D. (Animal Science) 
สอนตั้งแต2ป< พ.ศ. 2548 

Hamprakorn, K., Maneewan, B., Buwjoom, T., & Khantaprab, S. (2017, November 1-4). The effects of 
organic corn level decreasing in organic laying hen diets on egg production and egg quality. 
Paper presented at the The 2 nd International Conference on Animal Nutrition and 
Environment (ANI-NUE2017), Khon Kaen, Thailand. 

(อ0างอิง สศ.1.1.14 บทความวิจัย-ทองเลียน1) 
รชานนท� ธนภัทรพงศ�  บัวเรียม มณีวรรณ�  ทองเลียน บัวจูม  อัจฉรา แกล0วกล0า และ จุฬากร ปานะถึก. (2560). ผล

ของผงถ2านกัมมันต�จากกากกาแฟในอาหารไก2ไข2ต2อผลผลิตไข2และคุณภาพไข2. ใน การประชุมวิชาการประจําป< 
2560, 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม2โจ0, เชียงใหม2. 

(อ0างอิง สศ.1.1.15 บทความวิจัย-ทองเลียน2) 
สุรีรัตน� ถือแก0ว  ทองเลียน บัวจูม และ บัวเรียม มณีวรรณ�. (2560). องค�ประกอบทางเคมีของกากผลปาล�มน0ามันและ

การนาไปใช0ในอาหารไก2พื้นเมือง. ใน การประชุมวิชาการประจําป< 2560, 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม2โจ0, เชียงใหม2. 

(อ0างอิง สศ.1.1.16 บทความวิจัย-ทองเลียน3) 
3. นายวิวัฒน"  พัฒนาวงศ" ผู0ช2วยศาสตราจารย� ดร. 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
สอนตั้งแต2ป< พ.ศ. 2551 

นิตยา ทองทิพย�  วิวัฒน" พัฒนาวงค"  วาที คงบรรทัด และ อภิชัย เมฆบังวัน. 2559. การเปรียบเทียบอัตราการผสมติด
และอัตราการตั้งท0องในแพะ โดยใช0น้ําเชื้อแช2แข็งที่ผลิตจากน้ํายาแช2แข็งน้ําเชื้อสูตร Tris-egg yolk กับน้ํายา
แช2แข็งน้ําเชื้อสูตร MJ-EX2TM. แก2นเกษตร 44 (พิเศษ 2): 933-938. 

(อ0างอิง สศ.1.1.17 บทความวิจัย-วิวัฒน�1) 
วิไล มงคล  วิวัฒน" พัฒนาวงศ"  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  วรรณลักษณ� ถาวร และ วาที คงบรรทัด. 2558. 

ประสิทธิภาพการปฏสนธินอกร2างกายของน้ําเชื้อสดและน้ําเชื้อสุกรแช2แข็งจากการใช0น้ํายาสูตรMJ-Ex2TM. 
ใน  ก า รป ระ ชุ ม วิ ช าก า รม ห า วิ ท ย า ลั ย เก ษ ต รศ า ส ต ร�  ค ร้ั งที่  53. 3 -6  กุ ม ภ า พั น ธ�  2 5 5 8 , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, กรุงเทพมหานคร. 

(อ0างอิง สศ.1.1.18 บทความวิจัย-วิวัฒน�2) 
วิวัฒน" พัฒนาวงศ"  วรรณลักษณ� ถาวร  ศร ธีปฏิมากร และ ณัฐพล สุ2มสมบูรณ�. 2558. การเปรียบเทียบรูปแบบ

อุปกรณ�ปล2อยฮอร�โมนเพื่อการกําหนดเวลาในการผสมเทียมโคเนื้อ. วารสารสัตวศาสตร�แห2งประเทศไทย. 2 
(พิเศษ 1): 73-77. (นําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร�แห2งชาติ คร้ังที่ 4, 9-12 มิถุนายน 2558, 
โรงแรมหรรษา เจบี, สงขลา) 

(อ0างอิง สศ.1.1.19 บทความวิจัย-วิวัฒน�3) 
4. นายจํารูญ  มณีวรรณ อาจารย� ดร. 

Ph.D. (Animal Science) 
สอนตั้งแต2ป< พ.ศ. 2545 

วศิน เจริญตัณธนกุล  วิลาวรรณ เรือนสิทธิ์  ประภาพร ผาวันดี  ณภัทชา อุทิศสาร  ป<วรา กันทา และจํารูญ มณีวรรณ. 
2560. รายงานเบื้องต0นความชุกของสุกรที่มีแอนติบอดีต2อเชื้อ Mycoplasma hyopneumoniae ในเขต
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม2. วารสารวิจัยและส2งเสริมวิชาการเกษตร. 34(3): 24-30. 

(อ0างอิง สศ.1.1.20 บทความวิจัย-จํารูญ1) 
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อาจารย"ประจําหลักสตูร ตําแหน4งวิชาการ/คุณวุฒิ ประสบการณ"การสอน 
Maneewan, C., Mekbungwan, A., Charerntantanakul, W., Yamauchi, K., & 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.  

(อ0างอิง สศ.1.1.21 บทความวิจัย-จํารูญ2) 
Maneewan, C., Mekbungwan, A., Yamauchi, K., & Edashige, K. (2014). Assessment of mixed minerals 

by observing intestinal epithelial cell alterations in piglets. American Journal of Animal and 
Veterinary Sciences, 9(2), 137-143.  

(อ0างอิง สศ.1.1.22 บทความวิจัย-จํารูญ3) 
5. นายภาคภูมิ เสาวภาคย" อาจารย� ดร. 

ปร.ด. (สัตวศาสตร�) 
สอนตั้งแต2ป< พ.ศ. 2558 

วุฒิไกร บุญคุ0ม  มนต�ชัย ดวงจินดา  บัญญัติ เหล2าไพบูลย� และ ภาคภูมิ เสาวภาคย". 2556. ความเป4นไปได0ทาง
พันธุกรรมของลักษณะการให0ผลผลิตไข2ในการใช0เป4นสายไข2ของไก2ไทยสายพันธุ�สังเคราะห�. วารสารวิทยาศาสตร�
เกษตร. 44(1 พิเศษ): 163-166. 

(อ0างอิง สศ.1.1.23 บทความวิจัย-ภาคภูมิ1) 
กนกกาญจน� รีบเร2งรัมย�  ภาคภูมิ เสาวภาคย"  สมสุข พวงดี  มนต�ชัย ดวงจินดา  วุฒิไกร บุญคุ0ม และสายัณห� บัวบาน. 

2556. อิทธิพลทางพันธุกรรมของความเครียดเนื่องจากความร0อนต2อปริมาณโปรตีนน้ํานมของโคนมลูกผสมไทย
โฮลสไตน�. วารสารวิทยาศาสตร�เกษตร. 44 (1 พิเศษ): 179-182. 

(อ0างอิง สศ.1.1.24 บทความวิจัย-ภาคภูมิ2) 
นวรัตน� แสงลุน  ภาคภูมิ เสาวภาคย"  สมสุข พวงดี  มนต�ชัย ดวงจินดา และ วุฒิไกร บุญคุ0ม. 2556. การประมาณ

ค2าพารามิเตอร�ทางพันธุกรรมและแนวโน0มทางพันธุกรรมของลักษณะลูกตายแรกคลอดมัมม่ีและลูกเกิดมีชีวิต
ในสุกร. วารสารวิทยาศาสตร�เกษตร. 44(1 พิเศษ): 191-194. 

(อ0างอิง สศ.1.1.25 บทความวิจัย-ภาคภูมิ3) 
6. นางสาวกฤดา  ชูเกียรติศิริ อาจารย� ดร. 

วท.ด. (อายุรศาสตร�สัตวแพทย�) 
สอนตั้งแต2ป< พ.ศ. 2555 

Vathsana phonexai  บัวเรียม มณีวรรณ�  ทองเลียน บัวจูม และ กฤดา ชูเกียรติศิริ. 2560. การใช0สารสกัดหยาบ
บอระเพ็ดเป4นสารเสริมในอาหารไก2พื้นเมืองพันธุ�ประดู2หางดํา. วารสารวิทยาศาสตร�เกษตร. 48 (2 พิเศษ): 
55-61. 

(อ0างอิง สศ.1.1.26 บทความวิจัย-กฤดา1) 
ตวงสิทธิ์ ยะนิล  นิรันดร� พลธี  กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. 2559. การเสริมพริกป�น (Capsicum 

frutescens Linn.) ในอาหารต2อสมรรถนะในการให0ผลผลิตและคุณภาพซากของไก2พื้นเมืองพันธุ�ประดู2หาง
ดํา. แก2นเกษตร. 44 (พิเศษ 1): 459-464. 

(อ0างอิง สศ.1.1.27 บทความวิจัย-กฤดา2) 
ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ�  สิทธิชัย ส2งชัย  กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. 2559. การเสริมผลส0มแขกป�น 

(Garcinia cambogia Desr.) ในอาหารต2อสมรรถนะในการให0ผลผลิตและองค�ประกอบซากของไก2กระทง. 
แก2นเกษตร. 44 (พิเศษ 1): 465-470. 

(อ0างอิง สศ.1.1.28 บทความวิจัย-กฤดา3) 
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อาจารย"ประจําหลักสตูร ตําแหน4งวิชาการ/คุณวุฒิ ประสบการณ"การสอน 
7. นายจุฬากร  ปานะถึก อาจารย� ดร. 

ปร.ด. (สัตวศาสตร�) 
สอนตั้งแต2ป< พ.ศ. 2556 

จุฬากร ปานะถึก  มัณฑนา ทองนิ่ม  พัชรี สมรักษ�  กรรณิกา ฮามประคร และ ประภากร ธาราฉาย. 2560. ผลของ
การใช0สารสกัดจากเมล็ดลําไยและเมล็ดมะขามในการรักษาคุณภาพเนื้อโคภายใต0การจัดเก็บโดยการแช2เย็น. 
วารสารวิทยาศาสตร�เกษตร 48(2 พิเศษ): 868-874. 

(อ0างอิง สศ.1.1.29 บทความวิจัย-จุฬากร1) 
รชานนท� ธนภัทรพงศ�  บัวเรียม มณีวรรณ�  ทองเลียน บัวจูม  อัจฉรา แกล0วกล0า และ จุฬากร ปานะถึก. 2560. ผลของ

ผงถ2านกัมมันต�จากกากกาแฟในอาหารไก2ไข2ต2อผลผลิตไข2และคุณภาพไข2. ใน การประชุมวิชาการประจําป< 
2560, 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม2โจ0, เชียงใหม2. 

(อ0างอิง สศ.1.1.30 บทความวิจัย-จุฬากร2) 
ธัญญรัตน� รู0หลัก  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  อานนท� ปะเสระกัง และ จุฬากร ปานะถึก. 2560. อิทธิพลของระดับ

พลังงานร2วมกับการเสริมกากน้ําตาลในสตูรอาหารรวมที่มีเปลือกและซังข0าวโพดหวานเป4นแหล2งอาหารหยาบ
ต2อการย2อยได0ของวัตถุแห0งและจลน�ศาสตร�การผลิตแก็สในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร�เกษตร. 48 (2 
พิเศษ): 739-747. 

(อ0างอิง สศ.1.1.31 บทความวิจัย-จุฬากร3) 
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3. คุณสมบัติของอาจารย"ผู6สอน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 

สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร�ข้ันสูง ผศ.ดร.บัญชา  พงศ�พิศาลธรรม 
 รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
 ผศ.ดร.วิวัฒน�  พัฒนาวงศ� 
 อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ 
 อ.ดร.ภาคภูมิ  เสาวภาคย� 
สศ 791 สัมมนา 1 ผศ.ดร.บัญชา  พงศ�พิศาลธรรม 
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ� 1 ผศ.ดร.บัญชา  พงศ�พิศาลธรรม 
สศ 895 ดุษฎีนิพนธ� 5 รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
สศ 896 ดุษฎีนิพนธ� 6 รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 
สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร�ข้ันสูง อ.ดร.มงคล  ยะไชย 
 ผศ.ดร.บัญชา  พงศ�พิศาลธรรม 
 ผศ.ดร.วิวัฒน�  พัฒนาวงศ� 
 อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ 
สศ 791 สัมมนา 1 ผศ.ดร.บัญชา  พงศ�พิศาลธรรม 
สศ 792 สัมมนา 2 รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ� 1 ผศ.ดร.บัญชา  พงศ�พิศาลธรรม 
สศ 892 ดุษฎีนิพนธ� 2 ผศ.ดร.วิวัฒน�  พัฒนาวงศ� 
สศ 895 ดุษฎีนิพนธ� 5 รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
สศ 896 ดุษฎีนิพนธ� 6 รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 

อาจารย�ผู0สอนทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีประสบการณ�ด0านการสอน และมีผลงานทางวิชาการอย2างน0อย 
1 รายการในรอบ 5 ป<ย0อนหลัง 
 
4. คุณสมบัติของอาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ"หลักและอาจารย"ท่ีปรึกษาการค6นคว6าอิสระ 

อาจารย"ที่ปรึกษา ตําแหน4งวิชาการ/คุณวุฒิ นักศึกษา 
1. นายญาณิน  โอภาสพฒันกิจ รองศาสตราจารย� ดร. 

Ph.D. (Agriculture-Ruminant Nutrition) 
นางสาวจารุนนัท� ไชยนาม 
นายบัณฑิต กีรติการกุล 

2. นายวิวฒัน� พฒันาวงศ� ผู0ช2วยศาสตราจารย� ดร. 
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

นายฟาอิซ ม่ันนนัท�กุล 

3. นายมงคล  ยะไชย อาจารย� ดร. 
ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 

สอนตั้งแต2ป< พ.ศ. 2559 
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5. คุณสมบัติของอาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ"ร4วม (ถ6ามี) 
หลักสูตรฯ แต2งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ�ร2วม  ประกอบด0วย 

อาจารย"ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ"วิทยาร4วม ตําแหน4งวิชาการ/คุณวุฒิ นักศึกษา 
 อาจารย"ประจําและผู6ทรงคุณวุฒิภายนอก  เกณฑ"มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
1. Mr. Rong-Shinn Lin Professor 

Ph.D. (Animal Sciences) 
นางสาวจารุนนัท�  ไชยนาม 

Lin, X.-Y. and R.-S. Lin. (2016). Meatball quality is affected by the addition of black garlic powder. In 
proceedings of the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal 
Science Congress. August 22-25, 2016, Fukuoka, Japan. 

(อ0างอิง สศ.1.1.32 บทความวิจัย- Lin) 
2. นางสาวศิริพร  กิรติการกุล รองศาสตราจารย� 

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ-ภาคภาษาอังกฤษ) 
นางสาวจารุนนัท�  ไชยนาม 
นายบัณฑิต  กีรติการกุล 

บัณฑิต กีรติการกุล  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ และศิริพร กิรติการกุล. 2557. การสร0างมูลค2าเพิม่ไก2ประดู2หางดาํจาก
ระบบการเลี้ยงปล2อยอิสระตามธรรมชาติ เพื่อตอบสนอง/ผู0บริโภคในตลาดระดบับน. วารสารสตัวศาสตร�แห2ง
ประเทศไทย. 1 (ฉบับพิเศษ 2) : 187-190. 

(อ0างอิง สศ.1.1.33 บทความวิจยั-ศิริพร1) 
3. นายประภากร  ธาราฉาย ผู0ช2วยศาสตราจารย� ดร. 

Ph.D. (Animal Functional Anatomy) 
นายบัณฑิต  กีรติการกุล 

4. นางสาวปWทมาวดี เกียรติเบญจกุล ผู0ช2วยศาสตราจารย� 
ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 

นางสาวจารุนนัท�  ไชยนาม 

Kiatbenjakul, P., K. Intarapichet and K. R. Cadwallader. (2015). Characterization of potent odorants in 
male giant water bug Lethocerus indicus (Lep. And Serv.), an important edible insect of 
Southeast Asia. Food Chemistry. 168: 639-647. 

(อ0างอิง สศ.1.1.34 บทความวิจัย-ปWทมาวดี) 
5. นางจุฑารัตน"  เศรษฐกุล รองศาสตราจารย� 

Dr.Sci.Agr. (cum laude) Animal 
Nutrition 

นายบัณฑิต กีรติการกุล 

โอปอล� สุวรรณเมฆ  จุฑารัตน" เศรษฐกุล  ธํารงค� เมฆโหรา และ รณชัย สิทธิไกรพงษ�. (2555). การพัฒนาธุรกิจปลายน้ํา
จากเนื้อโคพื้นเมืองแปรรูป (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหาร
ลาดกระบัง. 

(อ0างอิง สศ.1.1.35 รายงานผลการวิจัย-จุฑารัตน�1) 
จันทร�พร เจ0าทรัพย�  จุฑารัตน" เศรษฐกุล  นวลพรรณ งามยี่สุ2น และ ปCยะดา ทวิชศรี. (2555). ความสัมพันธ�ระหว2างชนิด

ของเส0นใยกล0ามเนื้อ เอนไซม� calpains และ คุณภาพเนื้อโคพื้นเมืองไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง. 

(อ0างอิง สศ.1.1.36 รายงานผลการวิจัย-จุฑารัตน�2) 
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อาจารย"ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ"วิทยาร4วม ตําแหน4งวิชาการ/คุณวุฒิ นักศึกษา 
 อาจารย"ประจํา  เกณฑ"มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
1. นายญาณิน  โอภาสพฒันกิจ รองศาสตราจารย� ดร. 

Ph.D. (Agriculture-Ruminant 
Nutrition) 

นายฟาอิซ  ม่ันนนัท�กุล 

2. นายภาคภูม ิ เสาวภาคย� อาจารย� ดร. 
ปร.ด. (สัตวศาสตร�) 

นายฟาอิซ  ม่ันนนัท�กุล 

 
6. คุณสมบัติของอาจารย"ผู6สอบวิทยานิพนธ" 

ป<การศึกษา 2560 ไม2มีนักศึกษายื่นสอบวิทยานิพนธ� 
นักศึกษา/วิทยานิพนธ" อาจารย"ผู6สอบวิทยานิพนธ" 

- - 

 
7.  การตีพิมพ"เผยแพร4ผลงานของผู6สําเร็จการศึกษา 

ป<การศึกษา 2560 ไม2มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

ช่ือนักศึกษา 
ผลงานท่ีได6รับการตีพิมพ"เผยแพร4 

(เขียนแบบบรรณานุกรมหรือเอกสารอ6างอิง) 
วันท่ีสภา
อนุมัติจบ 

- - - 

 
8. ภาระงานอาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ"และการค6นคว6าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
    รายงานผลการดําเนินงาน 

อาจารย"ท่ีปรึกษา 
ภาระงานท่ีปรึกษา  

จํานวนคน (จํานวนแต6ม) รวม หมายเหตุ 
ดุษฎีนิพนธ" การค6นคว6าอิสระ 

1. รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 2(6) - 2(6) ตามเกณฑ� 
2. ผศ.ดร.วิวัฒน�  พัฒนาวงศ� 1(3) - 1(3) ตามเกณฑ� 
 
9. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� เริ่มเปCดครั้งแรกในป<การศึกษา 2554 โดย สกอ.
แจ0งการรับทราบความเห็นชอบจาก เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2553 หลักสูตรฉบับปรับปรุงป< พ.ศ. 2560 ได0รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแม2โจ0 เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2560 (อ0างอิง สศ.1.1.37 มคอ.2 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�) 
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หมวดที ่2 อาจารย" 

2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย"(KPI 4.1)  
อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ได0มีการประชุมเพ่ือประเมินระบบและกลไกการดําเนินงานของหลักสูตร     

ในป<การศึกษา 2559 ในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2560 โดยอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ                
เห็นว2าระบบและกลไกการดําเนินงานของหลักสูตรยังไม2ครอบคลุมการทํางาน จึงเห็นชอบให0การดําเนินงาน
ปรับปรุงระบบและกลไกการดําเนินงานของหลักสูตรในป<การศึกษา 2560 (อ0างอิง สศ 4.1.1 รายงานการ
ประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตร ครั้งท่ี 5/2560) โดยกระบวนการของระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
อาจารย� สามารถอธิบายได0ดังนี้ (อ0างอิง สศ 4.1.2 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย�) 

 การรับอาจารย"ผู6รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรฯ ได0มีกระบวนการรับอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตร โดยเริ่มจากการวิเคราะห�ข0อมูล

ท่ีจําเป4นต2อการวางแผนการรับอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตร ผ�านท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ซ่ึงมีประธานอาจารย�ประจําหลักสูตร ปร.ด. สัตวศาสตร�ร2วมเป4น
กรรมการ (อ0างอิง สศ 4.1.3 คําสั่งแต2งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร) และทําหน0าท่ีวางนโยบาย 
จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรท่ีครอบคลุมตามระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย� โดยมีการ
วิเคราะห� SWOT วิเคราะห�กรอบอัตรากําลัง วิเคราะห�งบประมาณ และบริบทอ่ืน ๆ ด0านบุคลากร เพ่ือนํามา
ปรับปรุงจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ระยะ 4 ป< (พ.ศ. 2557 - 2560) (อ0างอิง สศ 4.1.4 
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ระยะ 4 ป< (พ.ศ. 2558 - 2561)) และแปลงสู2แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรประจําป< 

การรับอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาจากคุณวุฒิ คุณสมบัติท่ีตรงกับสาขาวิชาของ
หลักสูตรท่ีเปCดสอน หากพบว2าอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตรไม2เป4นไปตามเกณฑ�ท่ี สกอ.กําหนด คณะฯ จะ
เปCดรับสมัครอาจารย�ใหม2 โดยกําหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ ตามความต0องการของหลักสูตรและดําเนินการรับ
สมัครตามข้ันตอนท่ีกําหนด จากนั้น นํารายชื่ออาจารย�ประจําหลักสูตรเสนอเข0าท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ เพ่ือผ2านความเห็นชอบ และนําส2งรายชื่อไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการแต2งต้ังต2อไป  

ท้ังนี้ ในป<การศึกษา 2560 อาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตรท่ีระบุใน มอค.2 จํานวน 3 ท2าน 
ได0แก2 รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ  ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ� และ อ.ดร.มงคล  ยะไชย โดย รศ.ดร.ญาณิน  
โอภาสพัฒนกิจ มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรและเป4นไปตามเกณฑ�มาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด ทาง
หลักสูตรฯ จึงยังไม2มีการดําเนินการรับอาจารย�ประจําหลักสูตร และยังคงระบบและกลไกการรับอาจารย�
ประจําหลักสูตรไว0 เพ่ือเป4นข้ันตอนในการดําเนินการ 
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 การแต4งตั้งอาจารย"ผู6รับผิดชอบหลักสูตร 
ในป<การศึกษา 2560 อาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตรอยู2ระหว2างการดําเนินการของสํานัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 20 
กันยายน 2560 กรณีหลักสูตรท่ีผ2านสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให0ความเห็นชอบแล0วและอยู2ในข้ันตอนการรอ
ผลการพิจารณาให0ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ให0สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการดําเนินการจัดทําคําสั่งแต2งต้ังอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตร เม่ือหลักสูตรได0รับการพิจารณาให0ความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เรียบร0อยแล0วเท2านั้น การดําเนินการบริหารหลักสูตร
ในป<การศึกษา 2560 จึงเป4นการทํางานร2วมกันระหว2างอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 3 ท2าน และ  ผศ.
น.สพ.ดร.บัญชา พงศ�พิศาลธรรม และ อ.ดร.อานนท� ปะเสระกัง ตามคําสั่งแต2งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตรเดิมท่ี
มีผลบังคับใช0ตั้งแต2วันท่ี วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2564 (อ0างอิง สศ 4.1.5 คําสั่งแต2งต้ังอาจารย�
ประจําหลักสูตรฯ) ท้ังนี้ในการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในป<การศึกษา 2560 นี้ เป4นการรายงาน
ท่ีอ0างอิงข0อมูลของอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตร 3 ท2าน ได0แก2  รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ  ผศ.ดร.บัว
เรียม  มณีวรรณ� และ อ.ดร.มงคล  ยะไชย 

 การส4งเสริมและพัฒนาอาจารย" 
จากท่ีประธานอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ได0ร2วมเป4นคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี และร2วมวางนโยบาย กําหนดแนวทาง และจัดสรรงบประมาณในการส2งเสริม
และพัฒนาอาจารย�ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรนั้น ในป<การศึกษา 2560 อาจารย�ประจําหลักสูตรได0รับ
การส2งเสริมและพัฒนา ดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณให0อาจารย�ทุกท2านได0พัฒนาตนเองอย2างต2อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู0 และทักษะวิชาชีพ ในวงเงิน 15,000 บาท (อ0างอิง สศ.4.1.6 การจัดสรรงบประมาณสําหรับบุคลากร) 

2. ส2งเสริมให0อาจารย�พัฒนาตนเองในการสร0างผลงานทางวิชาการ ด0วยการให0
งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยจากงบประมาณเงินรายได0ของคณะฯ  และเงินสนับสนุนการเผยแพร2
ผลงานวิจัย (อ0างอิง สศ.4.1.7 ประกาศเรื่องการสนับสนุนผลงานวิจัยตีพิมพ�เผยแพร2) โดยเฉพาะอาจารย�ใหม2ทุก
ท2าน มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย 50,000 บาท (อ0างอิง สศ.4.1.8 ประกาศงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัย) ท้ังนี้ในป<การศึกษา 2560 มีอาจารย�ขอทุนวิจัยดังนี้ (อ0างอิง สศ.4.1.9 ฐานข0อมูลงานวิจัย ป<งบประมาณ 
2560) 

- รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ ได0รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย จากอุทยาน
วิทยาศาสตร�มหาวิทยาลัยแม2โจ0 และห0างหุ0นส2วนจํากัด เคพีเอ็นเนเจอร�ฟาร�ม 
จํานวน 1,587,100 บาท 

3. มีการส2งเสริมบรรยากาศทางวิชาการระหว2างอาจารย�ในคณะฯ โดยการส2งเสริมให0
คณาจารย�เข0าร2วมอบรม และนํามาวางแผนเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ส2งเสริมให0อาจารย�เข0าร2วมกิจกรรมศึกษาดูงานด0านการบริหารจัดการศึกษา (อ0างอิง 
สศ.4.1.10 ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน) ณ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันการจัดการปWญญาภิวัฒน� และดูงานด0านการเรียนการสอนสาขาสัตวศาสตร� และฟาร�มปศุสัตว�                   
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ณ คณะเกษตรศาสตร�และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในระหว2างวันท่ี  9-13 พฤษภาคม 2561   
   ท้ังนี้ อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ได0ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานของการบริหารและ
พัฒนาอาจารย� ในป<การศึกษา 2560 พบว2าการดําเนินการท่ีผ2านมายังไม2ได0กําหนดผลลัพธ�ของการดําเนินการ 
ท่ีชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการดํารงตําแหน2งทางวิชาการท่ีสูงข้ึนของอาจารย�ประจําหลักสูตร และการกํากับ
ติดตามในเรื่องของการพัฒนาตนเองของอาจารย� 
 
2.2  คุณภาพอาจารย"(KPI 4.2) 

1) ร6อยละอาจารย"ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
รายชื่ออาจารย" คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 

1. นายญาณิน โอภาสพฒันกิจ Ph.D. (Agriculture-Ruminant Nutrition) 

2. นางสาวบัวเรียม  มณีวรรณ� Ph.D. (Animal Science) 

3. นายมงคล  ยะไชย ปร.ด. (สัตวศาสตร�) 

จํานวนอาจารย"ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 คน 

ร6อยละของอาจารย"ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต4ออาจารย"ประจําหลักสูตร 100 

คะแนนที่ได6 5 

 
2) ร6อยละอาจารย"ท่ีมีตําแหน4งทางวิชาการ 

รายชื่ออาจารย" 
ตําแหน4งทางวิชาการ 

ป8การศึกษา 2560 

1. นายญาณิน โอภาสพฒันกิจ รองศาสตราจารย� 

2. นางสาวบัวเรียม  มณีวรรณ� ผู0ช2วยศาสตราจารย� 

3. นายมงคล  ยะไชย - 

จํานวนอาจารย"ที่ดํารงตําแหน4งทางวิชาการ 2 คน 

ร6อยละของอาจารย"ที่ดํารงตําแหน4งวิชาการต4ออาจารย"ประจําหลักสูตร 66.7 

คะแนนที่ได6 3.33 

 (อ0างอิง สศ.4.2.1 คําสั่งแต2งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ) 
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3) ผลงานวิชาการของอาจารย"นับช้ินงานตามป8ปฏิทิน 
 

ข6อ ข6อมูลพ้ืนฐาน 
น้ําหนัก

(A) 

จํานวน
ชิ้นงาน 

(B) 

ผลรวม 
ถ4วงน้ําหนัก 

(AxB) 
1 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ที่ตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
0.20 9 1.80 

2 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ที่ตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 1 0.4 

3 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ที่ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม2อยู2
ในฐานข0อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว2าด0วย
หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร2ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต2สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป4นประกาศให0ทราบเป4นการท่ัวไป 
และแจ0งให0 กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต2วันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - 

4 ผลงานได0รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
5 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพมิพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข0อมูล TCI 

กลุ2มท่ี 2 
0.60 - - 

6 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพมิพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม2อยู2ใน
ฐานข0อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว2าด0วย
หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร2ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต2สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป4นประกาศให0ทราบเป4นการท่ัวไป 
และแจ0งให0 กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต2วันท่ีออกประกาศ  
(ซ่ึงไม2อยู2ใน Beall’s list)  

0.80 1 0.80 

7 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพมิพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข0อมูล TCI 
กลุ2มท่ี 1 

0.80 - - 

8 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพมิพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข0อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว2าด0วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร2ผลงานทางวิชาการ 
2556  

1.00 1 1.00 

9 ผลงานท่ีได0รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 

10 -ผลงานวิชาการรับใช0สังคมท่ีได0รับการประเมินผ2านเกณฑ�การขอตําแหน2งทางวิชาการแล0ว 1.00 - - 
11 -ผลงานวิจัยท่ีหน2วยงานหรือองค�กรระดับชาติว2าจ0างให0ดําเนินการ 1.00 - - 
12 -ผลงานค0นพบพันธุ�พืช พันธุ�สัตว� ท่ีค0นพบใหม2 และได0รับการจดทะเบียน 1.00 - - 
13 -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได0รับการประเมินผ2านเกณฑ�การขอตําแหน2งทางวิชาการ

แล0ว 
1.00 - - 

14 -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ2านการพิจารณาตามหลักเกณฑ�การประเมินตําแหน2งทาง
วิชาการ แต2ไม2ได0นํามาขอรับการประเมินตําแหน2งทางวิชาการ 

1.00 - - 

15 ผลรวมถ2วงนํ้าหนักของผลงานท่ีได0รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร2 4.00 

16 จํานวนอาจารย�ประจาํหลักสูตรท้ังหมด 3 
17 ร0อยละของผลงานท่ีได0รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร2ต2ออาจารย�ประจาํหลักสูตร 

(คะแนนเต็ม 5 = ร0อยละ 60 ขึ้นไป) 
133 

18 คะแนนท่ีได0 5.00 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู6วิจัย ชื่อวารสาร 
ค4าถ4วง
น้ําหนัก 

1.  การเปรยีบเทียบคุณภาพเน้ือของแม2โคนมคัด
ท้ิง โคนมเพศผู0ขุนและโคลูกผสมชาโรเลส� 
(อ0างอิง สศ.4.2.2 บทความ_ญาณนิ1) 

จารุนันท� ไชยนาม 
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 

วารสารวิทยาศาสตร�
เกษตร. (2560). 48 (2 
พิเศษ): 896-905. 

0.2 

2.  ผลการเปรยีบเทียบประสาทสัมผสัของเน้ือไก2
พ้ืนเมืองพันธ�ประดู2หางดาท่ีมีรูปแบบการเลี้ยง
ต2างกัน และเน้ือไก2ทางการค0า 
(อ0างอิง สศ.4.2.3 บทความ_ญาณนิ2) 

บัณฑิต กีรติการกุล 
จิรวัฒน� ยงสวัสดิกุล 
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 

วารสารวิทยาศาสตร�
เกษตร. (2560). 48 (2 
พิเศษ): 756-762. 

0.2 

3.  การทดสอบอิทธิพลของตอซังต0นข0าวโพดเลีย้ง
สัตว�ร2วมกับการหมักด0วยยเูรียต2อ
ความสามารถในการย2อยได0ของวัตถุแห0ง และ
จลน�ศาสตร�กระบวนการหมักย2อยโดยใช0
เทคนิคการวัดแก็ส 
(อ0างอิง สศ.4.2.4 บทความ_ญาณนิ3) 

อานนท� ปะเสระกัง 
เฉลิมพล ม2วงเย็น 
สุบรรณ ฝอยกลาง 
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 

วารสารวิทยาศาสตร�
เกษตร. (2560). 48 
(2 พิเศษ): 176-183. 

0.2 

4.  อิทธิพลของระดับพลังงานร2วมกับการเสริม
กากนํ้าตาลในสูตรอาหารรวมท่ีมีเปลือกและ
ซังข0าวโพดหวานเป4นแหล2งอาหารหยาบต2อ
การย2อยได0ของวัตถุแห0งและจลน�ศาสตร�การ
ผลิตแก็สในหลอดทดลอง 
(อ0างอิง สศ.4.2.5 บทความ_ญาณนิ4) 

ธัญญรตัน� รู0หลัก 
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 
อานนท" ปะเสระกัง 
จุฬากร ปานะถึก1 

วารสารวิทยาศาสตร�
เกษตร. (2560). 48 
(2 พิเศษ): 739-747. 

0.2 

5.  การใช0สารสกัดหยาบบอระเพ็ดเป4นสารเสรมิ
ในอาหารไก2พ้ืนเมืองพันธุ�ประดู2หางดํา 
(อ0างอิง สศ.4.2.6 บทความ_บัวเรยีม1) 

Vathsana phonexai 
บัวเรียม มณีวรรณ" 
ทองเลียน บัวจูม 
กฤดา ชูเกียรติศริ ิ

วารสารวิทยาศาสตร�
เกษตร. (2560). 48 
(2 พิเศษ): 55-61. 

0.2 

6.  การใช0เปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก2ไข2ต2อ
ผลผลติและคุณภาพไข2 
(อ0างอิง สศ.4.2.7 บทความ_บัวเรยีม2) 

บดินทร� โคตรทอง 
ทองเลียน บัวจูม 
บัวเรียม มณีวรรณ" 
สุกิจ ขันธปราบ 

วารสารวิทยาศาสตร�
เกษตร. (2560). 48 
(2 พิเศษ): 452-458. 

0.2 

7.  ผลของผงถ2านกัมมันต�จากกากกาแฟในอาหาร
ไก2ไข2ต2อผลผลิตไข2และคุณภาพไข2 
(อ0างอิง สศ.4.2.8 บทความ_บัวเรียม3) 

รชานนท� ธนภัทรพงศ� 
บัวเรียม มณีวรรณ" 
ทองเลียน บัวจูม 
อัจฉรา แกล0วกล0า 
จุฬากร ปานะถึก. 

การประชุมวิชาการ
ประจําป< 2560, 7-8 
ธันวาคม 2560, อาคาร
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา 
มหาวิทยาลยัแม2โจ0, 
เชียงใหม2. 

0.2 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู6วิจัย ชื่อวารสาร 
ค4าถ4วง
น้ําหนัก 

8.  องค�ประกอบทางเคมีของกากผลปาล�มน0ามัน
และการนําไปใช0ในอาหารไก2พ้ืนเมือง 
(อ0างอิง สศ.4.2.9 บทความ_บัวเรยีม4) 

สุรีรตัน� ถือแก0ว 
ทองเลียน บัวจูม 
บัวเรียม มณีวรรณ" 

การประชุมวิชาการ
ประจําป< 2560, 7-8 
ธันวาคม 2560, อาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
มหาวิทยาลัยแม2โจ0, 
เชียงใหม2. 

0.2 

9.  คุณสมบัติเชิงหน0าท่ีของกากถ่ัวเหลืองหมัก
โดยเช้ื Bacillus subtilis PN76 
(อ0างอิง สศ.4.2.10 บทความ_มงคล1) 

วรรณพร ทะพิงค�แก 
กนกทิพย� ปWญญาไชย 
กัลยาณี ศรีจันทร� 
มงคล ยะไชย 

วารสารวิทยาศาสตร�
เกษตร. (2560). 48 
(2 พิเศษ): 613-619. 

0.2 

10.  The effects of organic corn level 
decreasing in organic laying hen diets 
on egg production and egg quality 
(อ0างอิง สศ.4.2.11 บทความ_บัวเรียม5) 

Kannikar Hamprakorn 
Buaream Maneewan 
Tonglian Buwjoom 
Sukit Khantaprab 

The 2nd 
International 
Conference on 
Animal Nutrition and 
Environment (ANI-
NUE 2017). 
1-4 November 2017. 
Khon Kaen, Thailand. 

0.4 

11.  Chemical composition and nutrients 
digestibility of thai native chicken feed 
containing various levels of pond snail 
meal 
(อ0างอิง สศ.4.2.12 บทความ_ญาณิน5) 

Pichit Wonnakom 
Yanin Opatpatanakit 
Buaream Maneewon 
Narin Thongwittaya 

Thammasat 
International Journal 
of Science and 
Technology. (2017). 
22(2): 10-15. 

0.8 

12.  Fermented green vegetable soybean 
meal increases dressed carcass meat 
and bone weight in Black-boned 
chickens (Fah Luang chicken, Gallus 
gallus) 
(อ0างอิง สศ.4.2.13 บทความ_บัวเรียม6) 

Sukit Khantaprab 
Buaream Maneewan 
Tonglian Buwjoom 
Nattakarn Khantaprab 
Kohsyo Yamauchi 
Sontaya Niwat 
Chamnian Yosraj 
Koh-en Yamauchi 

American Journal of 
Animal and 
Veterinary Sciences. 
(2017). 12 (3): 
176.181. 

1.0 
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4) จํานวนบทความของอาจารย"ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได6รับการอ6างอิงในฐานข6อมูล TCI 
และ SCOPUS ต4อจํานวนอาจารย"ประจําหลักสูตร 

อัตราส2วน = จํานวนบทความท่ีได0รับการอ0างอิง 
  จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตร 
 = 0  
  5  
 = 0  

 
คะแนนท่ีได0 = อัตราส2วนจํานวนบทความท่ีได0รับการอ0างอิงต2อ 

จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตร 
x 5 

  อัตราส2วนจํานวนบทความท่ีได0รับการอ0างอิงต2อจํานวนอาจารย� 
ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให0เป4นคะแนนเต็ม 5 

 = 0 
x 5 

 
  2.5  
 = 0 คะแนน  
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2.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย" (KPI 4.3) 
1)  อัตราการคงอยู4ของอาจารย" 

หลักสูตรฯ มีอาจารย�ประจําหลักสูตร จํานวน 5 ท2าน และมีการคงอยู2ของอาจารย�ในหลักสูตรฯ 
ครบตามจํานวน 5 ท2าน คิดเป4นร0อยละ 100  โดยไม2มีอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ท2านใดลาออกจากการเป4น
อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ (อ0างอิง สศ.4.3.1 คําสั่งแต2งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตร) 
 
ตารางเทียบอัตราการคงอยู2ย0อนหลัง 3 ป< 
ลําดับ (1 ก.ย. 57-31 ก.ค. 59) (20 ม.ค. 59-31 ก.ค. 59) (1 ส.ค. 59-31 ก.ค. 64) หมายเหตุ 

1 ผศ.ดร.อภิชัย  เมฆบังวัน ผศ.ดร.บัญชา พงศ�พิศาลธรรม ผศ.ดร.บัญชา พงศ�พิศาลธรรม  
2 ดร.วินัย  โยธินศิริกุล ผศ.ดร.บัวเรยีม  มณีวรรณ� ผศ.ดร.บัวเรยีม  มณีวรรณ� 
3 รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
4 ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย อ.ดร.มงคล  ยะไชย อ.ดร.มงคล  ยะไชย 
5 ผศ.ดร.บัวเรยีม  มณีวรรณ� อ.ดร.อานนท�  ปะเสระกัง อ.ดร.อานนท�  ปะเสระกัง 

 
2)  ความพึงพอใจของอาจารย" 

อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ทุกท2านมีคุณสมบัติตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (อ0างอิง 
สศ.4.3.2 เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดย
อาจารย�ประจําจําหลักสูตรฯ ทุกท2าน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี
ตําแหน2งทางวิชาการระดับผู0ช2วยศาสตราจารย�ข้ึนไปครบจํานวน 3 คน ท้ังนี้ อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ มีความ
พึงพอใจต2อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ในป<การศึกษา 2560 ได0คะแนนเฉลี่ย 4.85 ระดับดีมาก (อ0างอิง สศ.
4.3.3 สรุปแบบประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ป< 2560) ซ่ึงเม่ือเทียบกับระดับความพึงพอใจต2อการ
บริหารจัดการหลักสูตรฯ ในป<การศึกษา 2559 ได0คะแนนเฉลี่ย 4.68 อยู2ในระดับดีมาก (อ0างอิง สศ.4.3.4 สรุป
แบบประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ป< 2559) และระดับความพึงพอใจต2อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ 
ในป<การศึกษา 2558 ได0คะแนนเฉลี่ย 4.54 อยู2ในระดับดี (อ0างอิง สศ.4.3.5 สรุปแบบประเมินการบริหาร
จัดการหลักสูตรฯ ป< 2558) พบว2าในระยะ 3 ป< ผลการบริหารจัดการหลักสูตรมีแนวโน0มท่ีดีข้ึน ส2งผลให0มี
หลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการท่ีดี โดยไม2มีท2านใดลาออกจากอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ในป< 2560 นี้  



21 

หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ข6อมูลนักศึกษา 
ป8การศึกษาท่ีรับเข6า 
(ตั้งแต4ป8การศึกษาท่ี

เริ่มใช6หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู4 (จํานวนจริง) 
ในแต4ละป8การศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
2554 2 2 2 2 2 - - 
2555 - 1 1 1 1 1 1 
2556 - - 1 1 1 1 1 
2557 - - - - - - - 
2558 - - - - - - - 
2559 - - - - - - - 
2560 - - - - - - 2 

 
ปCจจัยท่ีมีผลกระทบต4อจํานวนนักศึกษา  
 ปCจจัยภายนอก 

นักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีและโทลดลง ประกอบกับในปWจจุบันมีสถาบันการศึกษาเปCด
สอนในระดับปริญญาเอกเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
สนใจท่ีจะประกอบอาชีพมากกว2าการศึกษาต2อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 ปCจจัยภายใน 

ในช2วง 2 – 3 ป<ท่ีผ2านมาอาจารย�ผู0มีความเชี่ยวชาญด0านการทําวิจัยเกษียณอายุราชการหลาย
ท2าน ประกอบกับอาจารย�ท่ีรับเข0ามาใหม2อยู2ระหว2างเริ่มขอทุนวิจัย ทําให0ทุนอุดหนุนการทําวิจัยมีจํากัดสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 



22 

การรับนักศึกษา (KPI 3.1) 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการการรับนักศึกษา โดยเริ่มต้ังแต2กําหนดแผนการรับนักศึกษา คุณสมบัติ

ผู0สมัครท่ีตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรฯ โดยจะต0องสําเร็จการศึกษาในสาขาสัตวศาสตร�เท2านั้น และมีผลการ
เรียนตามเกณฑ�ท่ีหลักสูตรฯ กําหนด วิธีการรับ-การคัดเลือก กําหนดวันสอบคัดเลือก (อ0างอิง สศ.3.1.1 บันทึก
ข0อความส2งข0อมูลประกาศรับนักศึกษา) ท้ังนี้ หลักสูตรฯ มีการเตรียมความพร0อมให0นักศึกษาก2อนเข0าศึกษาใน
หลักสูตรฯ โดยให0ผู0สมัครเขียนขอบเขตในเรื่องท่ีจะทําดุษฎีนิพนธ�เป4นภาษาอังกฤษในการศึกษาต2อระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 1-3 หน0ากระดาษ A4 ยื่นพร0อมกับใบสมัคร เพ่ือเป4นเอกสารให0คณะกรรมการดําเนินการ
สอบฯ ประกอบการพิจารณาคัดเลือก (อ0างอิง สศ.3.1.2 ประกาศรับสมัคร ป< 2560) ซ่ึงเป4นการวางแผนให0กับ
นักศึกษาล2วงหน0าในการทําดุษฎีนิพนธ�กับอาจารย�ในคณะฯ ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ ในกรณี
ท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติไม2ครบถ0วนตามเกณฑ�ท่ีกําหนดในประกาศรับ หลักสูตรฯ จะพิจารณาองค�ประกอบ
โดยรวม และมีการรับเข0าศึกษาแบบมีเง่ือนไข โดยกําหนดให0นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือ
ปรับพ้ืนฐาน และมีความพร0อมในการศึกษาในหลักสูตรฯ  โดยกําหนดให0เป4นรายวิชาท่ีไม2นับหน2วยกิต และต0อง
ผ2านในรายวิชานั้น เม่ือหลักสูตรฯ รับนักศึกษาเข0าศึกษาต2อแล0ว อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ จะร2วมประชุมเพ่ือ
กําหนดรายวิชาท่ีเปCดสอนและอาจารย�ผู0สอนให0กับนักศึกษา เพ่ือลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีเป4นประโยชน�
และเก่ียวข0องกับหัวข0อดุษฎีนิพนธ�ของนักศึกษามากท่ีสุด ซ่ึงหลักสูตรฯ แจ0งให0กับนักศึกษารับทราบในวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษา พร0อมท้ังแนะนําคณะฯ หลักสูตรฯ อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ แผนการเรียน รายวิชาท่ี
เรียน การแต2งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษา การทําดุษฎีนิพนธ� ฯลฯ ให0กับนักศึกษาในการเข0าศึกษา หลักสูตรฯ มีระบบ
และกลไกในการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร0อมก2อนเข0าศึกษาของนักศึกษาท่ีชัดเจน (อ0างอิง สศ.3.1.3 
ระบบและกลไกในการรับนักศึกษา) ซ่ึงได0ดําเนินการอย2างเป4นระบบ เพ่ือให0ได0มาซ่ึงนักศึกษาท่ีตรงตาม
คุณสมบัติท่ีหลักสูตรฯ ต0องการ และตรงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะฯ ท่ีกําหนดไว0 

ในป<การศึกษา 2560 มีผู0สมัครเข0าศึกษาในหลักสูตรฯ จํานวน 2 คน แต2ยังไม2เป4นไปตามแผนท่ีกําหนด 
ดังนั้น อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ จึงมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ (อ0างอิง สศ.3.1.4 
สรุปแบบประเมิน) เพ่ือหาจุดบกพร2องในกระบวนการรับนักศึกษาในป<การศึกษา 2560 โดยอาจารย�ประจํา
หลักสูตรฯ ได0ร2วมกันให0ข0อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา ใน                   
ป<การศึกษา 2561 (อ0างอิง สศ.3.1.5 รายงานประชุมหลักสูตรฯ-เอก ครั้งท่ี 5/2560) โดยหลักสูตรฯ ร2วมกับ
คณะให0ทุนวิจัยระดับระดับปริญญาเอกจํานวน 30,000 บาท เม่ือโครงร2างวิทยานิพนธ�ได0รับการอนุมัติ และ
ปรับปรุงการประชาสัมพันธ�เชิงรุก เพ่ือให0มีนักศึกษาเข0าศึกษาตามแผนการรับ 

นอกจากนี้อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ยังได0ร2วมกันพิจารณาหาแนวทางในการประชาสัมพันธ�หลักสูตรฯ 
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) ประชาสัมพันธ�หลักสูตรฯ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงปWจจุบันอยู2ระหว2างปรับแก0ไขข0อมูลโปสเตอร� เพ่ือจะ
ได0จัดทําและส2งไปยังหน2วยงานต2าง ๆ  

2) จะดําเนินการทําประกาศรับสมัครผู0เข0าศึกษาในหลักสูตรตลอดท้ังป< ท้ังภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ประชาสัมพันธ�ผ2านทางมหาวิทยาลัย และสื่อต2าง ๆ  
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การส4งเสริมและพัฒนานักศึกษา (KPI 3.2) 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการส2งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยนักศึกษาท่ีเข0าศึกษาในป<แรก 

หลักสูตรฯ มีการจัดทําประวัติการศึกษา แผนการศึกษาในแฟ�มของนักศึกษาทุกคน  และมีการมอบหมายให0
ประธานอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ รับภาระเป4นอาจารย�ท่ีปรึกษาให0แก2นักศึกษาใหม2 โดยทําหน0าท่ีให0คําปรึกษา
ในการลงทะเบียนเรียน ให0ความรู0ในการเลือกอาจารย�ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ� และรายละเอียดต2าง ๆ (อ0างอิง สศ.
3.2.1 ข0อบังคับมหาวิทยาลัยแม2โจ0 ว2าด0วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560) กรณีนักศึกษาท่ีได0แต2งต้ัง
อาจารย�ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ� ภายในภาคการศึกษาท่ี 3 นับแต2ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนแรกเข0าแล0ว 
เพ่ือควบคุมดูแลให0คําปรึกษาดุษฎีนิพนธ�แก2นักศึกษา ท้ังนี้อาจารย�ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ�จะกําหนดเวลาในการให0
คําปรึกษาแก2นักศึกษา (อ0างอิง สศ.3.2.2 ตารางสอน) โดยทําหน0าท่ีในการให0คําปรึกษาเก่ียวกับการเรียน แนะ
แนวการใช0ชีวิต การทํางานวิจัย การทําดุษฎีนิพนธ� พร0อมท้ังส2งเสริมให0นักศึกษาจัดทําผลงานเพ่ือเผยแพร2/
ตีพิมพ�ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ�ของหลักสูตรฯ ท้ังนี้ หลักสูตรฯ ได0กําหนดให0นักศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาดุษฎีนิพนธ� จัดทํารายงานความก0าวหน0าในการทําดุษฎีนิพนธ�โดยผ2านความเห็นชอบจาก
อาจารย�ท่ีปรึกษา ประธานหลักสูตรฯ  รับทราบความก0าวหน0า (อ0างอิง สศ.3.2.3 รายงานความก0าวหน0า) และ
นําเสนอเข0าท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือติดตามความก0าวหน0าในการทําดุษฎีนิพนธ�ของนักศึกษาว2า
ได0ดําเนินการไปแล0วมากน0อยแค2ไหน และอยู2ระหว2างดําเนินการข0อมูลส2วนไหน มีปWญหา/อุปสรรคในการทํา
ดุษฎีนิพนธ�หรือไม2 (อ0างอิง สศ.3.2.4 รายงานการประชุม-เอก ครั้งท่ี 1/2561), (อ0างอิง สศ.3.2.5 รายงานการ
ประชุม-เอก ครั้งท่ี 3/2561) ท้ังนี้ หลักสูตรฯ จะทําหนังสือสรุปรายงานความก0าวหน0าของนักศึกษาให0อาจารย�
ท่ีปรึกษารับทราบความก0าวหน0าของนักศึกษา และให0อาจารย�ท่ีปรึกษาทําหน0าท่ีติดตามนักศึกษาให0ดําเนินการ
สําเร็จการศึกษาตามเกณฑ�การศึกษาท่ีกําหนด (อ0างอิง สศ.3.2.6 หนังสือสรุปรายงานความก0าวหน0า ป< 2560) 
ซ่ึงปWจจุบันหลักสูตรฯ มีอัตราการคงอยู2ของนักศึกษาครบตามจํานวนท่ีรับเข0าศึกษา โดยไม2มีนักศึกษาใน
หลักสูตรฯ ลาออก 
 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร6างทักษะการเรียนรู6ในศตวรรษท่ี 21 

1) นักศึกษาระดับบัณ ฑิต ศึกษาทุกคนมีโอกาสเข0าร2วมการประชุมทางวิชาการทางด0 าน 
สัตวศาสตร�เพ่ือเผยแพร2ผลงานวิจัย โดยคณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการทําดุษฎีนิพนธ� (อ0างอิง สศ.
3.2.7 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ป< 2560) สําหรับการเผยแพร2ผลงานทางวิชาการ คณะฯ มี
งบประมาณสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร0างสรรค� (อ0างอิง สศ.
3.2.8 ประกาศคณะฯ สนับสนุนงบประมาณเผยแพร2) โดยสามารถเบิกค2าลงทะเบียน ค2าเดินทาง ค2าท่ีพัก ค2า
จัดทําโปสเตอร�ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ได0คนละไม2เกิน 1 ครั้ง ตลอดภาคการศึกษาจนจบหลักสูตร 

2) หลักสูตรฯ สนับสนุนให0นักศึกษาเข0าร2วมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต�และงาน
ทําบุญให0สัตว�ทดลอง และกิจกรรมไหว0ครู (อ0างอิง สศ.3.2.9 ภาพข2าวกิจกรรม) โดยมีนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให0ความสนใจเข0าร2วมกิจกรรมดังกล2าว 

3) บัณฑิตวิทยาลัยมีทุนการศึกษาและทุนวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีนักศึกษาสามารถขอรับทุนได0 
โดยผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา(อ0างอิง สศ.3.2.10 ประกาศทุนบัณฑิต) 
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4) หลักสูตรฯ ได0จัดกิจกรรม Journal club (อ0างอิง สศ.3.2.11 รายการกิจกรรม Journal club) 
เพ่ือเป4นการเพ่ิมพูนทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศให0นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยกิจกรรมมีรูปแบบเป4นการนําเสนอบทความวิชาการท่ีเก่ียวข0องกับทางด0านสัตวศาสตร�ท่ี
น2าสนใจ เพ่ือช2วยให0นักศึกษาได0ฝ�กการอ2านการจับประเด็น และการนําเสนอบทความวิชาการผ2านสื่อ
สารสนเทศ ตลอดจนการคิดวิเคราะห�ผลการวิจัยจากบทความวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนองค�ความรู0ทาง
วิชาการกับคณาจารย� และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีเข0าร2วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

สําหรับความก0าวหน0าในการทําดุษฎีนิพนธ� เพ่ือให0อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ทราบความก0าวหน0าใน
การทําดุษฎีนิพนธ�ของนักศึกษาแต2ละคนในหลักสูตรฯ ท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ จึงได0ร2วมกัน
พิจารณาจัดทํารายงานความก0าวหน0าในการทําดุษฎีนิพนธ�ของนักศึกษา โดยให0นักศึกษาทุกคนจัดทํา
แบบฟอร�มรายงานตามแบบฟอร�มท่ีหลักสูตรฯ กําหนดเป4นประจําทุกสิ้นภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาได0
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดุษฎีนิพนธ� เพ่ือติดตามความก0าวหน0าในการทําดุษฎีนิพนธ�ของนักศึกษา และทราบ
อุปสรรคในการทําดุษฎีนิพนธ� โดยรายงานความก0าวหน0าดังกล2าว อาจารย�ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ�ต0องรับทราบ 
รวมท้ังประธานอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ และนําข0อมูลรายงานความก0าวหน0าเสนอในท่ีประชุมอาจารย�ประจํา
หลักสูตรฯ (อ0างอิง สศ.3.2.12 แบบฟอร�มรายงานความก0าวหน0า-เอก) 

ในป<การศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได0มีการจัดทําแบบประเมินกระบวนการส2งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ของหลักสูตรฯ โดยนักศึกษาเป4นผู0กรอก ซ่ึงหลักสูตรฯ ได0รับผลคะแนนเฉลี่ย 4.99 อยู2ในระดับดีมาก (อ0างอิง 
สศ.3.2.13 สรุปแบบประเมิน 2560) เพ่ือพิจารณาจุดเด2น และจุดท่ีควรปรับปรุงและพัฒนาในการส2งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาของหลักสูตรฯ โดยได0นําผลการประเมินเข0าพิจารณาในท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ 
(อ0างอิง สศ.3.2.14 รายงานประชุมฯ-เอก ครั้งท่ี 3/2561) เพ่ือหารือแนวทางในการพัฒนากระบวนการส2งเสริม
และพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรฯ  



25 

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา (KPI 3.3) 
1) อัตราการคงอยู4 

 ปWจจุบันหลักสูตรฯ มีนักศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 4 คน นับถึงสิ้นป<การศึกษา 2560 ดังนี้ 
ป8การศึกษา

ท่ีรับเข6า 
 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2554 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข0า 2 - - - - - - 
จํานวนผู0สําเร็จการศึกษา - - - - 1 1 - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู2 2 2 2 2 1 - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - - - - 

2555 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข0า - 1 - - - - - 
จํานวนผู0สําเร็จการศึกษา - - - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู2 - 1 1 1 1 1 1 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - - - - 

2556 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข0า - - 1 - - - - 
จํานวนผู0สําเร็จการศึกษา - - - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู2 - - 1 1 1 1 1 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - - - - 

2560 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข0า - - - - - - 2 
จํานวนผู0สําเร็จการศึกษา - - - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู2 - - - - - - 2 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - - - - 

   หลักสูตรฯ ได0จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารจัดการของหลักสูตรฯ 
ของอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ (อ0างอิง สศ.3.3.1 แบบสอบถาม) เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการให0คําปรึกษา 
และการให0บริการตลอดจนสําเร็จการศึกษาโดยหลักสูตรฯ ได0นําผลการประเมินดังกล2าว เข0าพิจารณาในท่ี
ประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือรับทราบผลความพึงพอใจและนําข0อเสนอแนะมาหารือเพ่ือปรับปรุง 
พร0อมท้ังหาแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ เพ่ือให0นักศึกษามีอัตราการคงอยู2ในหลักสูตรฯ สูง  และ
ศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรฯ ท่ีกําหนดไว0 ท้ังนี้หลักสูตรฯ เปCดโอกาสให0นักศึกษาสามารถเสนอข0อ
ร0องเรียนเก่ียวกับการศึกษาในหลักสูตรฯ การบริหารจัดการในหลักสูตรฯ ได0อย2างอิสระผ2านทางสายตรงคณบดี 
(www.as.mju.ac.th)  และกล2องแสดงความคิดเห็น บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย�สัตวศาสตร�ฯ (อ0างอิง สศ.3.3.2 
ภาพเว็บไซต�และภาพกล2องชั้น 1) โดยในป<การศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ไม2ได0รับข0อร0องเรียนจากนักศึกษาแต2
อย2างใด ท้ังนี้  หลักสูตรฯ มีการติดตามความก0าวหน0าของนักศึกษาในการทําดุษฎีนิพนธ� ผ2านรายงาน
ความก0าวหน0าในการทําดุษฎีนิพนธ� ซ่ึงหลักสูตรฯ ได0กําหนดให0นักศึกษาส2งเป4นประจําทุกสิ้นภาคการศึกษา 
(อ0างอิง สศ.3.3.3 รายงานความก0าวหน0า) เพ่ือให0อาจารย�ท่ีปรึกษา และอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ รับทราบ
ความก0าวหน0า ท้ังนี้ หลักสูตรฯ ได0สรุปแผนการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรฯ พร0อมท้ังแนบรายงาน
ความก0าวหน0าให0อาจารย�ท่ีปรึกษารับทราบเพ่ือเร2งดําเนินการให0นักศึกษาสําเร็จตามแผนการศึกษา และ
ระยะเวลาท่ีกําหนด (อ0างอิง สศ.3.3.4 สรุปแผนการศึกษา)  
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ความพึงพอใจของผู6ประกอบการ (KPI 2.1)  
ข0อมูลสํารวจ ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 (อ0างอิง สศ 2.1.1 แบบประเมินผู0ประกอบการ) 

คุณลักษณะ 
ผลการประเมินป8การศึกษา 2560 

(ข6อมลูป8การศึกษา 2559) 
1. ด0านคุณธรรม จริยธรรม 4.00 
2. ด0านความรู0 3.60 
3. ด0านทักษะทางปWญญา 3.80 
4. ด0านทักษะความสัมพันธ�ระหว2างบุคคลและความรับผดิชอบ 4.00 
5. ด0านการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช0เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4.00 

ผลรวมของค2าคะแนนรวมทุกด0าน  4.14 

จํานวนบัณฑิตท่ีได0รับการประเมิน 1 

คะแนนท่ีได0 (ผลรวมค2าคะแนนทุกด0าน หารด0วย จํานวนบัณฑิตท่ีได0รับ
การประเมิน) 

4.14 

ระดับความพึงพอใจ * มาก 

*ระดับความพึงพอใจ 
5.00 -4.21  มากท่ีสุด  4.20- 3.41 มาก  3.40- 2.61 ปานกลาง 
2.60 – 1.81 น0อย  1.80 – 0  น0อยท่ีสุด 
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จํานวนผู6สําเร็จการศึกษา 

ป8
การศึกษา
ท่ีรับเข6า 
(เร่ิมใช6

หลักสูตร) 

ป8การศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2554 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษา - - - - 1 1 - 
จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาก2อนเวลาตามหลักสตูร - - - - - - - 
จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสตูร - - - - - - - 
จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตามหลักสูตร - - - - 1 1 - 

2555 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษา - - - - - - - 
จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาก2อนเวลาตามหลักสตูร - - - - - - - 
จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสตูร - - - - - - - 
จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตามหลักสูตร - - - - - - - 

2556 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษา - - - - - - - 
จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาก2อนเวลาตามหลักสตูร - - - - - - - 
จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสตูร - - - - - - - 
จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตามหลักสูตร - - - - - - - 

2557 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษา - - - - - - - 
 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาก2อนเวลาตามหลักสตูร - - - - - - - 
 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสตูร - - - - - - - 
 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตามหลักสูตร - - - - - - - 

2558 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษา - - - - - - - 
 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาก2อนเวลาตามหลักสตูร - - - - - - - 
 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสตูร - - - - - - - 
 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตามหลักสูตร - - - - - - - 

2559 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษา - - - - - - - 
 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาก2อนเวลาตามหลักสตูร - - - - - - - 
 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสตูร - - - - - - - 
 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตามหลักสูตร - - - - - - - 

2560 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษา - - - - - - - 
 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาก2อนเวลาตามหลักสตูร - - - - - - - 
 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสตูร - - - - - - - 
 จํานวนผู0สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตามหลักสูตร - - - - - - - 
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ปCจจัยท่ีมีผลกระทบต4อการสําเร็จการศึกษา  
1. นักศึกษามีทักษะความรู0ด0านภาษาอังกฤษน0อย ทําให0การเตรียมเอกสารตีพิมพ�ล2าช0าและนําเสนอ

งานตีพิมพ�ในวารสารระดับนานาชาติล2าช0า  
2. นักศึกษาขาดทักษะการวิเคราะห�ข0อมูลเชิงตัวเลข และการแปรผล ส2งผลให0การสรุปผลงานวิจัย

ล2าช0า 
 
การเผยแพร4ผลงานของนักศึกษาและผู6สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (KPI 2.2) 
นักศึกษาและผู6สําเร็จ

การศึกษา 
ช่ือผลงาน แหล4งเผยแพร4 ค4าน้ําหนัก 

น.ส.จารุนันท�  ไชยนาม การเปรียบเทียบคุณภาพ
เนื้อของแม2โคนมคัดท้ิง โค
นมเพศผู0ขุนและโคลูกผสม
ชาโรเลส� 

วารสารวิทยาศาสตร�เกษตร. 
2560. 48 (2 พิเศษ): 896-905. 

0.2 

นายบัณฑิต  กีรติการกุล ผลการเปรียบเทียบประสาท
สัมผัสของเนื้อไก2พ้ืนเมือง
พันธ�ประดู2หางดาท่ีมีรูปแบบ
การเลี้ยงต2างกัน และเนื้อไก2
ทางการค0า 

วารสารวิทยาศาสตร�เกษตร. 
2560. 48 (2 พิเศษ): 756-762. 

0.2 

ผลรวมถ2วงน้ําหนัก 0.4 
ผู0สําเร็จการศึกษา (2560) 0 

ร0อยละของผลงานท่ีได0รับการตีพิมพ�เผยแพร2ต2อนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 1 
คะแนนท่ีได0รับ 2.5 

**หมายเหตุ : ป<การศึกษา 2560 มีผู0สําเร็จการศึกษาจํานวน 1 คน คือ นายพิชิตร�  วรรณคํา 
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หมวดที ่4 
ข6อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข6อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาท่ีเปqดสอนในภาค/ป8การศึกษา   

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ป8การ 
ศึกษา 

ร6อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U I ลงทะเบียน สอบ

ผ4าน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 
สศ 751 เทคนิคการวิจัย
ทางสัตวศาสตร�ข้ันสูง 

1/2560         1   1 1 

สศ 791 สัมมนา 1 1/2560         1   1 1 
สศ 891 วิทยานิพนธ� 1 1/2560         1   1 1 
สศ 895 ดุษฎีนิพนธ� 5 1/2560         1   1 1 
สศ 896 ดุษฎีนิพนธ� 6 1/2560         1   1 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 
สศ 751 เทคนิคการวิจัย
ทางสัตวศาสตร�ข้ันสูง 

2/2560         1   1 1 

สศ 791 สัมมนา 1 2/2560         1   1 1 
สศ 792 สัมมนา 2 2/2560         1   1 1 
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ� 1 2/2560         1   1 1 
สศ 892 ดุษฎีนิพนธ� 2 2/2560         1   1 1 
สศ 895 ดุษฎีนิพนธ� 5 2/2560         1   1 1 
สศ 896 ดุษฎีนิพนธ� 6 2/2560         1   1 1 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (KPI 5.1) 

ในป<การศึกษา 2560 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได0ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให0สอดคล0อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห2งชาติท่ีได0รับทราบให0ความเห็นชอบหลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัยแม2โจ0 เม่ือวันท่ี 
5 กุมภาพันธ� 2560 โดยได0ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  ตามระบบและกลไกการจัดทําหลักสูตร การพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร (อ0างอิง สศ.5.1.1 แนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรฯ)  

ซ่ึงเป4นหลักสูตรฯ ท่ีมีความสอดคล0องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมี
ความพร0อมในด0านกําลังคน (อาจารย�ผู0สอน) ท่ีเพียงพอ ท้ังนี้ มีการจัดทําหลักสูตรฯ ตามกระบวนการข้ันตอน
การเสนอขอเปCดหลักสูตรตามแนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรใหม2 โดยหลักสูตรท่ีเน0นความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด0านสัตวศาสตร� โดยการผลิตบุคลากรและสร0างองค�ความรู0ใหม2ท่ีเหมาะสมทางสัตวศาสตร� เพ่ือการพัฒนา
สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิตและผลิตภัณฑ�จากสัตว�ให0ตรงกับความต0องการของผู0บริโภค                
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ซ่ึงหลักสูตรฯ นี้มีเนื้อหารายวิชาท่ีทันสมัย และทันต2อความก0าวหน0าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี
การบริหารจัดการรายวิชาต2างๆ ให0สนองความต0องการของนักศึกษา ตลาดแรงงาน และความต0องการของ
ประเทศ ซ่ึงการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ได0ออกแบบให0มีความทันสมัยตาม
ความก0าวหน0าในศาสตร�สาขาสัตวศาสตร�  โดยเน0นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให0สามารถนําความรู0ไป
พัฒนาด0านปศุสัตว�ให0ได0ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยเพียงพอกับความต0องการของผู0บริโภคท้ังในและ
ต2างประเทศท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน หลักสูตรฯ ได0กําหนดรายวิชา สศ  722  การเจริญเติบโตและการพัฒนา
ของสัตว�ข้ันสูงเป4นวิชาบังคับ เพ่ือให0นักศึกษาในหลักสูตรฯ มีความรู0 การเขียนงานวิจัย และการนําเสนอการ
วิจัยในระดับข้ันสูง ซ่ึงเน0นเรื่องพัฒนาการและการเจริญเติบโตของสัตว� ต้ังแต2ตัวอ2อนถึงหลังคลอด การเจริญ
และพัฒนาของกระดูก กล0ามเนื้อ และไขมัน ปWจจัยท่ีควบคุมการเจริญเติบโตและการพัฒนาในสัตว� 
ความก0าวหน0าในงานวิจัยท่ีเก่ียวข0อง ท้ังนี้หลักสูตรฯ ยังได0เพ่ิมรายวิชาใหม2ในหลักสูตรท่ีมีความสําคัญและทําให0
หลักสูตรมีจุดเด2น ได0แก2 สศ 714 โภชนศาสตร�พลังงาน  สศ 715 โภชนศาสตร�โปรตีนและกรดอะมิโน  สศ 733  
เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูงในการปรับปรุงพันธุ�สัตว�  สศ 724  เทคโนโลยีการสืบพันธุ�ในการผลิตสัตว� และ สศ 
714  โภชนศาสตร�พลังงาน (อ0างอิง สศ.5.1.2 มคอ.2 เล2มหลักสูตร) ท้ังนี้ หลักสูตรฯ มีแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีมี
รายละเอียดของแผนการพัฒนายุทธศาสตร�  และตัวบ2งชี้การพัฒนาปรับปรุง  โดยคาดว2าจะทําการแล0วเสร็จ
ภายใน 5 ป< นับจากเปCดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ โดยจะครบรอบวาระการปรับปรุงหลักสูตรฯ ครั้ง
ต2อไปในป< 2559 ซ่ึงอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ได0มีการเตรียมพร0อมในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ซ่ึงได0ร2วมจัด
กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรภายใต0โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาประจําป< 2558 ในวันท่ี  
26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 (อ0างอิง สศ.5.1.3 รายงานกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร) ซ่ึงมีอาจารย�ประจํา
หลักสูตรฯ อาจารย�ประจํา และบุคลากรได0ร2วมกันพิจารณา เสนอข0อคิดเห็น สาระในการปรับปรุง และแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ท้ังนี้ หลักสูตรฯ ได0เสนอแต2งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยมีผู0ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด0านสัตวศาสตร�ท่ีสอดคล0องกับสาขาวิชาในหลักสูตรฯ ร2วมเป4นคณะกรรมการฯ 
จํานวน 2 ท2าน (อ0างอิง สศ.5.1.4 คําสั่งแต2งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง) และได0มีการวิพากษ�หลักสูตรฯ ในวันท่ี 
16 กรกฎาคม 2558 โดยมีคณะกรรมการวิพากษ�หลักสูตรฯ ประกอบด0วยผู0ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 
ท2าน ร2วมเป4นคณะกรรมการวิพากษ�หลักสูตรฯ (อ0างอิง สศ.5.1.5 คําสั่งแต2งต้ังกรรมการวิพากษ�) ซ่ึงมีแนวโน0ม
ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ใหม2 โดยได0กําหนดให0มีเนื้อหาทันสมัยและทันต2อวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงในปWจจุบัน 
(อ0างอิง สศ.5.1.6 รายงานกิจกรรมวิพากษ�) 

หลักสูตรฯ ได0จัดกิจกรรมวิพากษ�หลักสูตรฯ โดยได0ปรับปรุงเนื้อหา รายวิชา เพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเป4นหลักสูตรฯ นานาชาติ สอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การใช0สัตว�ทดลอง  พรบ. การใช0สัตว�เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร� พ.ศ. 2558 ในรายวิชาท่ีเก่ียวข0องให0มีคุณภาพ
และได0มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห2งชาติ โดยเน0นพัฒนากระบวนการเรียนรู0ของ
นักศึกษา  และหลักสูตรฯ ผ2านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแม2โจ0 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือ
วันท่ี 5 กุมภาพันธ� 2560 และอยู2ระหว2างการพิจารณาให0ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) (อ0างอิง สศ.5.1.7 มติการประชุมจากสภาฯ) 
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4.2 การวางระบบผู6สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (KPI 5.2) 
หลักสูตรฯ ให0ความสําคัญในการกําหนดผู0สอนในแต2ละรายวิชา โดยมีการกําหนดรายวิชาท่ีจะเปCดสอน

ท่ีตรงกับดุษฎีนิพนธ�ของนักศึกษาท่ีจะทํา และกําหนดอาจารย�ผู0สอนท่ีมีความรู0 ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณ�ในการทําวิจัยท่ีเก่ียวข0องกับรายวิชาท่ีเปCดสอนให0กับนักศึกษาก2อนเปCดภาคการศึกษาใหม2 
(อ0างอิง สศ.5.2.1 รายงานประชุมฯ-เอก ครั้งท่ี 4/2560), (อ0างอิง สศ.5.2.2 รายงานการประชุมฯ-เอก ครั้งท่ี 
1/2561) เม่ือกําหนดรายวิชาท่ีเปCดสอนและอาจารย�ผู0สอนแล0ว หลักสูตรฯ จะดําเนินการแจ0งให0อาจารย�
ผู0รับผิดชอบรายวิชาทราบ และให0จัดทํา มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (อ0างอิง สศ.5.2.3 หนังสือขอความ
อนุเคราะห�จัดทํา มคอ.3) โดยให0กําหนดจุดมุ2งหมายของรายวิชา และประเมินผลการพัฒนาผลการเรียนรู0ของ
นักศึกษาครบท้ัง 5 ด0าน คือ คุณธรรม จริยธรรม ความรู0 ทักษะทางปWญญา ทักษะความสัมพันธ�ระหว2างบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศโดยกําหนด
วิธีการสอนให0นักศึกษาเรียนรู0แบบมีส2วนร2วม และสามารถใช0เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา โดยกําหนดส2งให0กับหลักสูตรฯ ก2อนเปCดภาคการศึกษานั้น ท้ังนี้หลักสูตรฯ มีการกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู0และแผนการสอนอาจารย� โดยนํา มคอ.3 ของอาจารย�ผู0รับผิดชอบ        
หลักสูตรฯ เข0าพิจารณาในท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาแผนการเรียนรู0 การจัดการเรียนการสอนของอาจารย�
ผู0รับผิดชอบรายวิชา ว2ามีความสอดคล0องกับรายวิชามากน0อยเพียงใดและมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน0น
การพัฒนานักศึกษาให0มีความรู0ตามกอรบมาตรฐานคุณวุฒิกําหนดหรือไม2 ท้ังนี้ หลักสูตรฯ มีการสนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให0กับนักศึกษา ดังนี้ 

1. หลักสูตรฯ มีการประชาสัมพันธ�การเผยแพร2ผลงานของนักศึกษา เช2น การประชุมวิชาการ การ
นําเสนอผลงานต2าง ๆ โดยติดท่ีบอร�ดประชาสัมพันธ�ของคณะฯ บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 5 (อ0างอิง 
สศ.5.2.4 ภาพบอร�ดประชาสัมพันธ�) และคณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนให0นักศึกษาเพ่ือเผยแพร2
ผลงานทางวิชาการ  (อ0างอิง สศ.5.2.5 ประกาศคณะฯ สนับสนุนงบประมาณเผยแพร2) 

2. หลักสูตรฯ มีการควบคุมหัวข0อดุษฎีนิพนธ�นักศึกษา โดยนักศึกษาจะกรอกแบบฟอร�มตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด เสนอให0อาจารย�ท่ีปรึกษาพิจารณาลงนามอนุมัติ และเสนอให0ประธานอาจารย�
ประจําหลักสูตรฯ พิจารณาอนุมัติ (อ0างอิง สศ.5.2.6 ใบเสนอโครงร2าง) เม่ือผ2านความเห็นชอบ
แล0ว นักศึกษาจะนําส2งโครงร2างฉบับสมบูรณ�ให0บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือจัดทําประกาศ กรณีนักศึกษา
มีการเปลี่ยนแปลงหัวข0อโครงร2างดุษฎีนิพนธ�ท่ีได0รับอนุมัติจากบัณฑิตศึกษาแล0ว นักศึกษาจะต0อง
ยื่นคําร0องขอเปลี่ยนแปลงและชี้แจงความจําเป4น โดยผ2านความเห็นชอบจากอาจารย�ท่ีปรึกษา 
และประธานอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ตามลําดับ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให0เปลี่ยนแปลงฯ ซ่ึงหัวข0อ
ดุษฎีนิพนธ�ของนักศึกษาทุกคนสอดคล0องกับปรัชญาของหลักสูตรฯ ศาสตร�สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
(อ0างอิง สศ.5.2.7 เล2มโครงร2าง) เม่ือนักศึกษาได0เสนอหัวข0อดุษฎีนิพนธ� และแต2งต้ังอาจารย�ท่ี
ปรึกษาท่ีมีความรู0 ความเชี่ยวชาญ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข0องกับหัวข0อดุษฎีนิพนธ�ของนักศึกษาแล0ว
นั้น หลักสูตรฯ จะมีกระบวนการติดตามความก0าวหน0าในการทําดุษฎีนิพนธ�ของนักศึกษา โดย
กําหนดให0นักศึกษารายงานความก0าวหน0าในการทําดุษฎีนิพนธ�เป4นประจําทุกสิ้นภาคการศึกษา 
(อ0างอิง สศ.5.2.8 ฟอร�มรายงานความก0าวหน0า) โดยผ2านความเห็นชอบจากอาจารย�ท่ีปรึกษา 
ประธานอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ จะลงนามรับทราบ และนําเข0าพิจารณาในท่ีประชุมอาจารย�
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ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาติดตามความก0าวหน0าการทําดุษฎีนิพนธ�ของนักศึกษาในปWจจุบัน 
นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีการกํากับให0อาจารย�ท่ีปรึกษาติดตาม และส2งเสริมให0นักศึกษาให0ได0รับ
การตีพิมพ�เผยแพร2ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีงบประมาณสนับสนุนในการเดินทาง
ไปเผยแพร2ผลงานวิจัยให0กับนักศึกษา และประชาสัมพันธ�งานประชุมวิชาการต2าง ๆ ให0กับ
นักศึกษารับทราบ เพ่ือนําไปวางแผนการศึกษา ให0สําเร็จตามแผนการศึกษาท่ีกําหนด ซ่ึงนักศึกษา
ในหลักสูตรฯ ทุกคนจะมีโอกาสเข0าร2วมการประชุมทางวิชาการทางสัตวศาสตร�เพ่ือเผยแพร2
ผลงานวิจัย โดยคณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการทําดุษฎีนิพนธ� (อ0างอิง สศ.5.2.9 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) และสําหรับการเผยแพร2ผลงานทางวิชาการ คณะฯ 
มีงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร0างสรรค� 
(อ0างอิง สศ.5.2.10 ประกาศคณะฯ สนับสนุนงบประมาณเผยแพร2) โดยสามารถเบิกค2าลงทะเบียน 
ค2าเดินทาง ค2าท่ีพัก ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ได0คนละไม2เกิน 1 ครั้ง ตลอดการศึกษาจน
จบหลักสูตร 
 

หลักสูตรฯ มีการกํากับกระบวนการวางระบบผู0สอนและกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. ในป<การศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได0สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ

รายวิชาในหลักสูตรฯ จากสํานักงานบริหารและพัฒนาวิชาการฯ เทียบกับผลการประเมินฯ                   
ในป<การศึกษา 2559 และ 2560 เข0าพิจารณาในท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ (อ0างอิง สศ.
5.2.11 แบบประเมินประสิทธิภาพการสอน 2559) ผลปรากฏว2า ในป<การศึกษา 2559 หลักสูตรฯ 
ได0รับคะแนนเฉลี่ย 4.82 อยู2ในระดับดีมาก ซ่ึงในป<การศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได0รับคะแนนเฉลี่ย 
4.90 อยู2ในระดับดีมาก เช2นเดิม (อ0างอิง สศ.5.2.12 แบบประเมินประสิทธิภาพการสอน 2560) 

2. มีการติดตามการส2งผลคะแนนของอาจารย�ผู0รับผิดชอบรายวิชา (อ0างอิง สศ.5.2.13 หนังสือ
ติดตามผลคะแนน) ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต2ละภาคการศึกษา และการประชุมอาจารย�
ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาผลคะแนนของนักศึกษา ร2วมกับรายงานความก0าวหน0าในการทํา
ดุษฎีนิพนธ�ของนักศึกษา ก2อนส2งให0กับคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณาเห็นชอบ และส2ง
ให0กับบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการต2อไป 

3. ป<การศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีการประเมินการวางระบบผู0สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน (อ0างอิง สศ.5.2.14 สรุปแบบประเมิน) โดยอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.85 อยู2ในระดับดีมาก (อ0างอิง สศ.5.2.15 รายการงานประชุมฯ-เอก ครั้งท่ี 3/2561)  
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4.3 การประเมินผู6เรียน (KPI 5.3) 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกข้ันตอนการประเมินผู0เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีอาจารย�

ประจําหลักสูตรฯ ทําหน0าท่ีกํากับ ดูแล และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรฯ ให0
เป4นไปตามเกณฑ�ท่ีกําหนด โดยหลักสูตรฯ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู0ของนักศึกษา ซ่ึงพิจารณา
จากผลคะแนนของนักศึกษาท่ีได0รับจากอาจารย�ผู0รับผิดชอบรายวิชาท่ีได0ประเมินผลการเรียนรู0โดยใช0การ
ประเมินตามสภาพจริงจากการสังเกตพฤติกรรม การส2งรายงานท่ีมอบหมาย การนําเสนอ และผลการสอบ เป4น
ต0น ซ่ึงในทุกภาคการศึกษาอาจารย�ผู0รับผิดชอบรายวิชาทุกท2านจะต0องส2งผลคะแนนให0แก2อาจารย�ประจํา
หลักสูตรฯ (อ0างอิง สศ.5.3.1 สรุปผลคะแนน 2560) โดยหลักสูตรฯ จะตรวจสอบผลการเรียนรู0ของนักศึกษา 
โดยพิจารณาจากผลคะแนนของนักศึกษา ในท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ร2วมกับรายงานความก0าวหน0า
ในการทําดุษฎีนิพนธ�ทุกครั้ง และพิจารณารับรองผลคะแนนและก2อนส2งให0กับคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาเห็นชอบ และส2งให0กับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอน และส2งข0อมูลให0กับสํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ เพ่ือประกาศผลให0กับนักศึกษาทราบผ2านทาง www.reg.mju.ac.th ท้ังนี้ หลักสูตรฯ มีการ
กําหนดให0อาจารย�ผู0รับผิดชอบรายวิชาท่ีเปCดสอนในภาคการศึกษานั้น ดําเนินการรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปCดสอน (อ0างอิง สศ.5.3.2 หนังสือขอ
ความอนุเคราะห�ให0ส2ง มคอ.5) โดยมีการติดตามความก0าวหน0าในการจัดทํา มคอ. 5 ของอาจารย�ผู0รับผิดชอบ
รายวิชา ผ2านอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ และนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  อาจารย�ประจํา
หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือดําเนินการจัดทํา มคอ. 7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (อ0างอิง สศ.
5.3.3 รายงานการประชุมฯ-เอก ครั้งท่ี  1/2561) ประจําป<การศึกษา 2560 เพ่ือติดตามการบริหารจัดการของ
หลักสูตรฯ ตลอดท้ังป<การศึกษา ซ่ึงในป<การศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการเรียนรู0ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการดําเนินงานตามตัวบ2งชี้ผลการดําเนินงานและบรรลุเป�าหมายท้ังหมด
จํานวน 11 ตัวบ2งชี้ ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ โดยรวมคิดเป4นร0อยละ 5.00 ซ่ึงถือว2าผ2านการ
ประเมิน  
  สําหรับเกณฑ�การสําเร็จการศึกษา กําหนดให0นักศึกษาสอบดุษฎีนิพนธ� โดยนักศึกษาจะต0องยื่นเรื่องขอ
สอบต2อบัณฑิตวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทําประกาศ และแจ0งให0กับนักศึกษารับทราบ เพ่ือ
เตรียมตัวสอบดุษฎีนิพนธ� ท้ังนี้ นักศึกษาจะนําเอกสารท่ีจะสอบส2งให0กับคณะกรรมการสอบก2อนล2วงหน0าอย2าง
น0อย 2 สัปดาห�ท่ีจะมีการสอบ (อ0างอิง สศ.5.3.4 ข0อบังคับมหาวิทยาลัยแม2โจ0 ว2าด0วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560) และในการสอบบัณฑิตวิทยาลัยจะมีแบบประเมินดุษฎีนิพนธ�ของนักศึกษา เพ่ือให0
ประธานสอบเป4นผู0ประเมินว2าได0รับผลการประเมินในระดับใด และส2งให0กับมหาวิทยาลัยเพ่ือประกาศผลสอบ
ต2อไป  
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (KPI 5.4) 
 ดัชนีบ4งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

1) อาจารย�ประจําหลักสูตรอย2างน0อยร0อยละ 80 มีส2วนร2วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

ในป<การศึกษา 2560 อาจารย�ประจํา
หลักสูตรฯ ประชุมท้ังหมดจํานวน 5 ครั้ง 
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 จํานวน 4 คน 
วันท่ี 15 กันยายน 2560 จํานวน 5 คน 
วันท่ี 17 ตุลาคม 2560 จํานวน 4 คน 
วันท่ี 22 มกราคม 2561 จํานวน 5 คน 
วันท่ี 15 มีนาคม 2561 จํานวน 5 คน 
คิดเป4นร0อยละของอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ 
ท่ีเข0าร2วมประชุมเท2ากับ  92 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล0อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห2งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ0ามี) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
สัตวศาสตร�ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาปWจจุบันตามรายละเอียด
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล0อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห2งชาติ 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ�ภาคสนาม (ถ0ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย2างน0อยก2อนการเปCดสอนในแต2ละภาค
การศึกษาให0ครบทุกรายวิชา 

อาจารย�ผู0รับผิดชอบจัดส2งรายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.3 ครบทุกรายวิชา
แบ2งเป4น ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 จํานวน 
5 รายวิชา และ ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 
จํานวน 7 รายวิชา 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ�ภาคสนาม (ถ0ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปCดสอนให0ครบทุกรายวิชา 

อาจารย�ผู0รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 ครบทุกรายวิชา แบ2งเป4น  
ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 จํานวน 5 รายวิชา 
และ ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 จํานวน 
7 รายวิชา 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป<การศึกษา 

หลักสูตรฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสุดป<การศึกษา 2560 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู0ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ0ามี) อย2าง
น0อยร0อยละ 25 ของรายวิชา 

หลักสูตรได0ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู0ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ0ามี) จํานวน 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (KPI 5.4) 
 ดัชนีบ4งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีเปCดสอนในแต2ละป<การศึกษา 4 วิชา คิดเป4นร0อยละ 50 ของรายวิชา 
ท่ีเปCดสอนในแต2ละป<การศึกษา 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู0 จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ป<ท่ีแล0ว  

หลักสูตรได0พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ�การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู0 จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ป<ท่ีแล0ว 

8) อาจารย�ใหม2 (ถ0ามี) ทุกคน ได0รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด0านการจัดการเรียนการสอน 

ไม2ขอรับการประเมินตัวบ2งชี้นี้  
เนื่องจากไม2มีอาจารย�ใหม2ในหลักสูตรฯ 

9) อาจารย�ประจําหลักสูตรทุกคนได0รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย2างน0อยป<ละหนึ่งครั้ง 

อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ทุกคนเข0าร2วม
กิจกรรม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการท่ีเป4น
ประโยชน�ต2อการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย2างน0อยป<ละ 1 ครั้ง 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ0ามี) ได0รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม2น0อยกว2าร0อยละ 
50 ต2อป< 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได0รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ                
ไม2น0อยกว2าร0อยละ 50 ต2อป< 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป<สุดท0าย/บัณฑิตใหม2ท่ี
มีต2อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม2น0อยกว2า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นป<
สุดท0าย/บัณฑิตใหม2ท่ีมีคุณภาพต2อหลักสูตร
เท2ากับ  4.09 คะแนน 

12) ระดับความพึงพอใจของผู0ใช0บัณฑิตท่ีมีต2อบัณฑิตใหม2 
เฉลี่ยไม2น0อยกว2า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผู0ใช0บัณฑิตท่ีมีต2อ
บัณฑิตใหม2เท2ากับ  4.40 คะแนน 

รวมตัวบ2งชี้ในป<นี้ 11 
จํานวนตัวบ2งชี้ในป<นี้ท่ีได0ดําเนินการ/เป4นไปตามเกณฑ� 11 
ร0อยละของตัวบ2งชี้ท่ีดําเนินการผ2านต2อตัวบ2งชี้ท้ังหมดในป<นี้ 100 
คะแนนท่ีได0 5.00 

*หมายเหตุ : ไม2ขอรับการประเมิน KPI ในข0อท่ี 8 เนื่องจากหลักสูตรฯ ไม2มีอาจารย�ใหม2 
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การวิเคราะห"รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม4ปกติ 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให0ผดิปกต ิ มาตรการแก0ไข 
- - - - - - 

 

รายวิชาท่ีไม4ได6เปqดสอนในป8การศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม2เปCดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 
- - - - 

 
รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม4ครบในป8การศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หัวข0อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม2ได0สอน วิธีแก0ไข 
- - - - - 

 
คุณภาพของการสอน 

 
การประเมินรายวิชาท่ีเปqดสอนในป8ท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม2ม ี

สศ 751 เทคนิคการวิจัย
ทางสัตวศาสตร�ข้ันสูง 

1/2560 5.00  - 

สศ 791 สัมมนา 1 1/2560 5.00  - 
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ� 1 1/2560 -  - 
สศ 895 ดุษฎีนิพนธ� 5 1/2560 5.00  - 
สศ 896 ดุษฎีนิพนธ� 6 1/2560 -  - 
สศ 751 เทคนิคการวิจัย
ทางสัตวศาสตร�ข้ันสูง 

2/2560 4.59  - 

สศ 791 สัมมนา 1 2/2560 4.77  - 
สศ 792 สัมมนา 2 2/2560 5.00  - 
สศ 891 ดุษฎีนิพนธ� 1 2/2560 4.77  - 
สศ 892 ดุษฎีนิพนธ� 2 2/2560 5.00  - 
สศ 895 ดุษฎีนิพนธ� 5 2/2560 5.00  - 
สศ 896 ดุษฎีนิพนธ� 6 2/2560 -  - 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 ป<การศึกษา 2560 ได0คะแนนประเมินคุณภาพการสอนเฉลี่ย 4.90 คะแนน อยู2ในเกณฑ�ดีมาก 
(อ0างอิง สศ.5.4.1 สรุปผลประเมินประสิทธิภาพการศึกษา) 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ"การสอน 
มาตรฐานผลการเรียนรู6 สรุปข6อคิดเห็นของผู6สอน และข6อมูล

ปyอนกลับจากแหล4งต4าง ๆ 
แนวทางแก6ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม มีความ
ประพฤติด ี

ส2งเสริมให0เข0าร2วมกิจกรรมท่ี
เสรมิสร0างคุณธรรมของคณะฯ  

ความรู0 นักศึกษามีทักษะความรู0ด0านภาษาอังกฤษ
น0อย 

- เพ่ิมกิจกรรมการค0นคว0าข0อมูล
เพ่ิมเตมิ โดยเน0นภาษาอังกฤษ 

- ส2งเสริมให0นักศึกษา เข0าร2วม 
กิจกรรมบรรยายพิเศษจาก
ผู0เช่ียวชาญต2างประเทศมากข้ึน 

ทักษะทางปWญญา 1) นักศึกษามีกระบวนการคิดสร0างสรรค�
ในระดับปานกลาง 

2) นักศึกษาไม2สามารถบูรณาการความรู0
ในเน้ือหาเชิงวิชาการ 

เพ่ิมทักษะการปฏิบัติในวิชาเรียน 
และให0รายงานผลการปฏิบัติ โดย
อาจมีการนําเสนอหน0าช้ันเรียน 

ทักษะความสัมพันธ�ระหว2างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

การเข0าพบปะอาจารย�ท่ีปรึกษา และ
อาจารย�ผู0สอนไม2สม่ําเสมอ 

กําหนดให0เข0าพบอาจารย�ท่ีปรึกษา
และอาจารย�ผู0สอนเป4นประจํา 

ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาขาดทักษะการวิเคราะห�ข0อมูลเชิง
ตัวเลขและการแปรผล 

อาจารย�ผู0สอนและอาจารย�ท่ี
ปรึกษาดุษฏีนิพนธ�เสนอแนะ
เทคนิควิธีการสําหรับการวิเคราะห�
เชิงตัวเลขและการแปรผล 

 
การปฐมนิเทศอาจารย"ใหม4 
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี    ไม2มี  
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย"และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข6าร4วม 
จํานวน 

สรุปข6อคิดเห็น และประโยชน" 
ท่ีผู6เข6าร4วมกิจกรรมได6รับ 

อาจารย" บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

โครงการฝ�กอบรมเรื่อง “จรรยาบรรณ
การใช0สัตว�ทดลองเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร�”  
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 
ณ ห0องประชุมสํานักวิจัยฯ 304 ช้ัน 3 
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลยัแม2โจ0 

ผศ.ดร.บัวเรยีม 
 

-- ได0รับทราบและเข0าใจ
พระราชบัญญัติการใช0สัตว�เพ่ืองาน
วิทยาศาสตร� พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข0อง ท่ีกําหนดให0
นักวิจัยต0องได0รับใบอนุญาตการใช0
สัตว�เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร� และ
เข0าใจการปฏิบัติต2อสัตว�ทดลองให0
สอดคล0องกับพระราชบัญญัติและ
จรรยาบรรณการใช0สัตว� 

กิจกรรมบรรยายพิเศษ “การปรับปรุง
พันธุ�กับการแข2งขันทางธุรกิจ” 
วันท่ี 15 กันยายน 2560 
ณ อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลย ี

อ.ดร.มงคล 
 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และสามารถนําไปประยุกต�ใช0ในการ
พัฒนางานได0 

การฝ�กอบรมเรื่อง “การทําแผนธุรกิจ” 
วันท่ี 18 ตุลาคม 2560 
ณ อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลย ี

รศ.ดร.ญาณิน 
อ.ดร.มงคล 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และสามารถนําไปประยุกต�ใช0ในการ
พัฒนางานได0 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสตูรด0วยเกณฑ� AUN-QA 
วันท่ี 14 – 15 ธันวาคม 2560 
ณ ห0องข0าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

ผศ.ดร.บัญชา 
ผศ.ดร.บัวเรยีม 

อ.ดร.มงคล 
อ.ดร.อานนท� 

น.ส.สุทธิพร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และสามารถนําไปประยุกต�ใช0ในการ
บริหารจัดการในการจัดทําประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาและการดําเนินการหลักสูตรตาม
แนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุ2งผลลัพธ� 
(Outcome Based Education, OBE) 
วันท่ี 18 มกราคม 2561  
ณ สนามกอล�ฟแม2โจ0 รีสอร�ท แอนด� สปา 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม2 

ผศ.ดร.บัวเรยีม 
 

น.ส.สุทธิพร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และสามารถนําไปประยุกต�ใช0ในการ
บริหารจัดการในการจัดทําประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 

ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือพัฒนา
โจทย�วิจัย 
วันท่ี 31 มกราคม 2561 
ณ อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลย ี

รศ.ดร.ญาณิน 
ผศ.ดร.บัวเรยีม 
อ.ดร.อานนท� 
อ.ดร.มงคล 

 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และสามารถนําไปประยุกต�ใช0ในการ
ดําเนินงานด0านการวิจัยได0 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเข6าร4วม 
จํานวน 

สรุปข6อคิดเห็น และประโยชน" 
ท่ีผู6เข6าร4วมกิจกรรมได6รับ 

อาจารย" บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

โครงการสนับสนุนการขอตําแหน2งทาง
วิชาการ 
วันท่ี 8-9 กุมภาพันธ� 2561 
ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางนํ้า มหาวิทยาลัยแม2โจ0 

ผศ.ดร.บัวเรยีม 
อ.ดร.อานนท� 

 

-- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และสามารถนําไปประยุกต�ใช0ในการ
พัฒนางานได0 

ประชุมพัฒนาโจทย�วิจยัระดับ
บัณฑิตศึกษาร2วมกับผู0ประกอบการ 
“Innovation  Driven for Graduate 
Student” 
วันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2561 
ณ ห0องข0าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

ผศ.ดร.บัวเรยีม - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และสามารถนําไปประยุกต�ใช0ในการ
ดําเนินงานด0านการวิจัย  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับหลักสตูรเชิงลึก” ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 21-22 มีนาคม 2561 
ณ สวนสวรรค� รีสอร�ท เชียงใหม2 อ.แม2ริม 
จ.เชียงใหม2 

อ.ดร.มงคล 
อ.ดร.อานนท� 

 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และสามารถนําไปประยุกต�ใช0ในการ
บริหารจัดการในการจัดทําประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 

โครงการฝ�กอบรม AUN-QA Training 
Course (Tier 1) 
วันท่ี 3 – 6 เมษายน 2561 
ณ Crowne Plaza Hotel, Bangkok, 
Thailand 

รศ.ดร.ญาณิน - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และสามารถนําไปประยุกต�ใช0ในการ
บริหารจัดการในการจัดทําประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ� 
AUN-QA  

โครงการอบรมผู0ประเมินภายในระดับ
หลักสตูรด0วยเกณฑ� AUN-QA 
วันท่ี 23-25 พฤษภาคม 2561 
ณ ทีค การ�เด0น สปา รสีอร�ท จ.เชียงราย 

รศ.ดร.ญาณิน 
อ.ดร.มงคล 

อ.ดร.อานนท� 
 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และสามารถนําไปประยุกต�ใช0ในการ
บริหารจัดการในการจัดทําประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 

5.1  การบริหารหลักสูตร 
 

ปCญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปCญหาต4อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค"ของหลักสูตร 

แนวทางการปyองกันและ 
แก6ไขปCญหาในอนาคต 

ไม2มีนักศึกษาเข0าศึกษาใน 
หลักสตูรฯ  

จํานวนนักศึกษาไม2เป4นไปตามแผนท่ีกําหนด ประชาสมัพันธ�หลักสูตรฯ ให0มากข้ึน 
แสวงหาแหล2งทุนการศึกษาจาก
ภายนอก และเพ่ิมการรับนักศึกษา
ต2างชาติ เข0าศึกษาในหลักสูตรฯ 

 
5.2  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู6 (KPI 6.1) 

อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ มีส2วนร2วมในการเป4นส2วนหนึ่งในคณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงเก่ียวข0อง
โดยตรงกับการพิจารณาด0านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู0 ท้ังสิ่งก2อสร0าง ครุภัณฑ� และวัสดุท่ีเก่ียวข0องกับการเรียน
การสอนของหลักสูตรทุกหลักสูตรในสังกัดคณะฯ  โดยคณะฯ มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการศึกษาท่ี
เก่ียวข0องโดยตรงกับหลักสูตรนอกเหนือจากการบริหารจัดการท่ัวไป คือ ทุกป<งบประมาณ คณะฯ จะสํารวจ
ข0อมูลความต0องการครุภัณฑ�และสิ่งก2อสร0างของอาจารย�ประจําหลักสูตร (อ0างอิง สศ.6.1.1 แบบสํารวจความ
ต0องการครุภัณฑ�และสิ่ งก2อสร0าง) เพ่ือบรรจุในคําของบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ�และสิ่ งก2อสร0าง                        
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร นอกจากนี้คณะฯ ยังส2งเสริมให0คณาจารย� และนักศึกษาสามารถ
ใช0สถานท่ีและอุปกรณ�ห0องปฏิบัติการ รวมถึงสัตว�ทดลองในการทํางานวิจัยและดุษฎีนิพนธ� (อ0างอิง สศ.6.1.2 
แบบฟอร�มการขอใช0อุปกรณ�/ฟาร�ม)  

ท้ังนี้ คณะฯ มีความพร0อมทางด0านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู0ด0านกายภาพ เช2น อุปกรณ� เทคโนโลยี              
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต2อการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑ�และสิ่งก2อสร0าง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย บริการวิชาการ และการทําดุษฎีนิพนธ�ของนักศึกษา ดังนี้ 

- ห0องปฏิบัติของคณะฯ จํานวน 14 ห0อง เช2น ห0องปฏิบัติการอาหารสัตว� ห0องปฏิบัติการ
นมและผลิตภัณฑ�,  ห0องปฏิบัติการผสมเทียม, ห0องปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ�  เพ่ือใช0
ในการเรียนการสอน  และการวิจัย  (อ0างอิง สศ.6.1.3 ห0องปฏิบัติการ) 

- ห0องสมุดหรือแหล2งค0นคว0าข0อมูลทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  โดย
คณะฯ ได0จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดหาหนังสือ ตําราและวารสารท้ังในรูปของ
เอกสาร (hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส� เพ่ือให0นักศึกษา มีโอกาสเข0าถึงแหล2ง
ค0นคว0าทางวิชาการ (อ0างอิง สศ.6.1.4 ห0องสมุด) และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม2โจ0 
ได0สนับสนุนจัดหาหนังสือ ตํารา ต2าง ๆ เพ่ือให0นักศึกษาสามารถเข0ามาค0นคว0าข0อมูลได0อีก
ช2องทางหนึ่ง (อ0างอิง สศ.6.1.5 จํานวนหนังสือท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุน) 
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- อุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับคณาจารย�และนักศึกษาใน
การสืบค0นข0อมูลสารสนเทศ พร0อมท้ังมีอุปกรณ�การส2งสัญญาณอินเตอร�เนตไร0สายไว0
บริการนักศึกษาในทุกชั้นในอาคารเรียน (อ0างอิง สศ.6.1.6 อุปกรณ�การส2งสัญญาณ
อินเตอร�เนตไร0สาย) และมีการดําเนินการติดต้ัง wifi ของเครือข2าย AIS เพ่ือบริการ
อินเตอร�เนตไร0สายอีกหนึ่งช2องทางการสื่อสารให0กับนักศึกษา 

- ฟาร�มเลี้ยงสัตว� (ฟาร�มสุกร, ฟาร�มสัตว�ป<ก และฟาร�มโคนมและโคเนื้อ) ท่ีมีสัตว�ทดลองท่ี
สามารถใช0ในการวิจัย และทําดุษฎีนิพนธ�ของนักศึกษาอย2างเพียงพอ (อ0างอิง สศ.6.1.7 
ฟาร�มปศุสัตว�) 

- การจัดพ้ืนท่ี หรือห0องพักระดับบัณฑิตศึกษา บริเวณชั้น 5 (อ0างอิง สศ.6.1.8 ห0องพัก
นักศึกษา)  และลานการจัดกิจกรรมบริเวณลานด0านหน0าอาคารโซนบี เพ่ือให0นักศึกษาได0
มีสถานท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู0และทํางานร2วมกัน และได0สนับสนุนห0องพักนักศึกษา 
บริเวณชั้น 2 ให0อีกจํานวน 1 ห0อง พร0อมกับวัสดุ/ครุภัณฑ� เพ่ือรองรับจํานวนนักศึกษาท่ี
เพ่ิมมากข้ึน 

หลักสูตรฯ ได0ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต2อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู0 ในป<การศึกษา 2560           
ซ่ึงได0รับระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 5.00 อยู2ในระดับดีมาก (อ0างอิง สศ.6.1.9 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต2อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู0 ) และได0ประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารจัดการของ             
หลักสูตรฯ เพ่ือสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับปWจจัยสนับสนุนของหลักสูตรฯ ประจําป<การศึกษา 2560                   
โดยอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.80 อยู2ในระดับดีมาก (อ0างอิง สศ.6.1.10 แบบสอบถาม
การบริหารจัดการหลักสูตรฯ 2560) เม่ือเทียบกับป<การศึกษา 2559 โดยอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ มีความ            
พึงพอใจเฉลี่ย 4.40 อยู2ในระดับดี  (อ0างอิง สศ.6.1.11 แบบสอบถามการบริหารจัดการหลักสูตรฯ 2559)  

อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ได0นําผลการประเมินความพึงพอใจและข0อเสนอแนะของอาจารย�ประจํา
หลักสูตรฯ และนักศึกษาในหลักสูตรฯ ต2อกระบวนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู0เข0าพิจารณา 
(อ0างอิง สศ.6.1.12 รายงานการประชุมฯ-เอก ครั้งท่ี 3/2561) หารือในท่ีประชุมเก่ียวกับความพึงพอใจเรื่อง
ด0านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ โดยได0พิจารณาการปรับปรุงห0องพักนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให0กว0างมากข้ึน และมีวัสดุอุปกรณ�ท่ีจําเป4นเพ่ืออํานวยความสะดวกให0กับนักศึกษาต2อไป  
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หมวดที ่6 ข6อคิดเห็น และข6อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู6ประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได0ให0ข0อเสนอแนะต2อ
หลักสูตรฯ ประจําป<การศึกษา 2559 โดยหลักสูตรฯ ได0พิจารณาทบทวนแนวทางแก0ไขเพ่ือเสนอให0กับ 
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ดังนี้ (อ0างอิง สศ.6.1.13 รายงานประชุมครั้งท่ี 3/2561) 
 

ข6อคิดเห็นหรือสาระ 
จากผู6ประเมิน 

ความเห็นของ 
ผู6รับผิดชอบหลักสูตร 

การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

องค"ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
1. ต0องกําหนดมาตรการในการสรรหา
นักศึกษาท่ีมีศักยภาพ เพ่ือเข0ามาเรียน
ในหลักสูตรอย2างต2อเน่ือง เช2น การให0
ทุนวิจัย ทุนการศึกษา ทุนผู0ช2วยวิจัย 
ทุนผู0ช2วยสอน เป4นต0น 

หลักสตูรฯ ร2วมกับคณะให0ทุนวิจัย
ระดับระดับปริญญาเอกจํานวน 
30,000 บาท เมื่อโครงร2างดุษฎี
นิพนธ�ได0รับการอนุมัต ิ

นักศึกษาในหลักสูตรฯ ได0รับการสนับสนุน
ทุนในการทําวิจัย จํานวน 30,000 บาท 
และนักศึกษาท้ังน้ีอยู2ระหว2างดําเนินการ
เสนอในท่ีประชุมกรรมการประจําคณะฯ 
(20 มีนาคม 2561) เพ่ือจัดทําหลักเกณฑ�
และประกาศให0ทุนวิจัยต2อไป 

2. หลักสูตรไม2มีนักศึกษาใหม2ตั้งแต2ป<
การศึกษา 2557 – 2559 ทําให0ไม2
สามารถนํากระบวนการท่ีวางไว0ไปสู2การ
ปฏิบัติได0 

หลักสตูรปรับปรุงการ
ประชาสมัพันธ�เชิงรุก เพ่ือให0มี
นักศึกษาเข0าศึกษาตามแผนการรบั 

อาจารย�ประจําหลักสูตรจัดทําโปสเตอร�
ประชาสัมพันธ�หลักสูตร 

3. ปWจจุบันมีนักศึกษารวม 3 คน ท่ีเข0า
ศึกษาในหลักสตูรตั้งแต2ป<การศึกษา 
2554 – 2556 แสดงถึงอัตราการสําเรจ็
การศึกษาไม2เป4นไปตามกําหนดเวลา
ของหลักสูตร ซ่ึงอาจสะท0อน
กระบวนการควบคุมกํากับตดิตาม
ตรวจสอบการทําวิทยานิพนธ�และการ
เผยแพร2ผลงานเพ่ือการสาํเร็จการศึกษา 
ท่ีหลักสูตรต0องมีการทบทวนและ
ปรับปรุงให0มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

หลักสตูรทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการควบคุมกํากับตดิตาม
ตรวจสอบการทําดุษฎีนิพนธ�และ
การเผยแพร2ผลงานเพ่ือการสําเร็จ
การศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน 

หลักสูตรฯ ได0ติดตามความก0าวหน0าในการ
จั ด ทํ า ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ� จ า ก ร า ย ง า น
ความก0าวหน0าของนักศึกษาเป4นประจําทุก
สิ้นภาคการศึกษาและได0มีการประชุม
ระหว2างอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ, อาจารย�
ท่ีปรึกษาหลัก และนักศึกษา เพ่ือติดตาม
ความก0าวหน0าในการทําดุษฎีนิพนธ� การ
เรียน ปWญหา/อุปสรรคต2าง ๆ และการวาง
แผนการดําเนินการศึกษาและการตีพิมพ�
เผยแพร2ผลงานเพ่ือสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรฯ อย2างน0อยภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

องค"ประกอบท่ี 4 : อาจารย" 
1. สร0างเสริมศักยภาพอาจารย�รุ2นใหม2
ให0มีผลงานทางวิชาการอย2างต2อเน่ือง 
เพ่ือรองรับการบริหารหลักสตูรใน
อนาคต 

อาจารย�ประจําหลักสตูรฯ จัดทํา
แผนพัฒนาอาจารย�ประจําหลักสูตร 
ระยะ 3 ป<ท่ีครอบคลุมการเข0าสู2
ตําแหน2งทางวิชาการ และกํากับให0
เป4นไปตามแผน 

อ า จ า ร ย� ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร ฯ  จั ด ทํ า
แผนพัฒนาอาจารย�ประจําหลักสูตร ระยะ 
3 ป< ท่ีครอบคลุมการเข0าสู2ตําแหน2งทาง
วิชาการ และกํากับให0เป4นไปตามแผน โดย
ใช0ข0อมูล IDP ของอาจารย� 

2. สร0างผลงานวิชาการท่ีมีคณุภาพและ
ได0รับการอ0างอิง (citation) 

หลักสตูรกระตุ0นให0อาจารย�ประจํา
หลักสตูรตีพิมพ�ในวารสารระดับ

อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ อยู2ระหว2างเสนอ
ขอรับค2าตรวจสําหรับกสนตีพิมพ�บทความ
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ข6อคิดเห็นหรือสาระ 
จากผู6ประเมิน 

ความเห็นของ 
ผู6รับผิดชอบหลักสูตร 

การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

นานาชาติ โดยสามารถขอรับการ
สนับสนุนค2าใช0จ2ายในการตรวจ
ความถูกต0องของภาษาอังกฤษ 

วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 

3. หลักสูตรควรมีการกํากับ ตดิตาม ให0
มีการดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรของอาจารย�ประจําหลักสตูร 

หลักสตูรฯ จัดทําแผนพัฒนา
อาจารย�ประจําหลักสตูรระยะ 3 ป< 
และกํากับให0เป4นไปตามแผน 

อ า จ า ร ย� ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร ฯ  จั ด ทํ า
แผนพัฒนาอาจารย�ประจําหลักสูตร ระยะ 
3 ป< ท่ีครอบคลุมการเข0าสู2ตําแหน2งทาง
วิชาการ และกํากับให0เป4นไปตามแผน โดย
ใช0ข0อมูล IDP ของอาจารย� 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
 
การประเมินจากผู6ท่ีสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามป8ท่ีสํารวจ)  วันท่ีสํารวจ 7  พฤษภาคม  2561 

ข0อวิพากษ�ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข0อคิดเห็นของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
ต2อผลการประเมิน 

หลักสูตรสัตวศาสตร�ฯ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
เอกของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
แม2โจ0 มีความพร0อมอย2างยิ่ง อยากให0มีนักศึกษามาเรียน
ให0มากกว2านี้ อาจจะต0องมีการประชาสัมพันธ�หลักสูตร
ให0มากข้ึน นอกจากนั้นอยากให0มีกิจกรรมวิชาการหรือ
กิจกรรมต2าง ๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกมี
นักศึกษาปริญญาตรีได0มีส2วนร2วมด0วย เช2น การนําเสนอ
ในรายวิชาต2าง ๆ หรือวิชาสัมมนา เป4นต0น 

1) อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ประชาสัมพันธ�
หลักสูตรฯ โดยจัดทําโปสเตอร"ประชาสัมพันธ�
หลักสูตรไปยังหน2วยงานต2าง ๆ ท่ีเก่ียวข0อง  

2) มีการจัดทํา Flagship program เพ่ือ
ประชาสัมพันธ�หลักสูตรระดับปริญญาเอกใน
ต2างประเทศร2วมกับบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยแม2โจ0 

3) มีการจัดกิจกรรม Journal club เพ่ือช2วยให0
นักศึกษาได0ฝ�กการอ2านการจับประเด็น และการ
นําเสนอบทความวิชาการผ2านสื่อสารสนเทศ 
เปDนภาษาอังกฤษ ตลอดจนการคิดวิเคราะห�
ผลการวิจัยจากบทความวิชาการ รวมถึง
แลกเปลี่ยนองค�ความรู0ทางวิชาการกับคณาจารย� 
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีเข0าร2วมกิจกรรม  

ข0อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
         - 
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การประเมินจากผู6มีส4วนเก่ียวข6อง (ผู6ใช6บัณฑิต) วันท่ีสํารวจ 30  พฤษภาคม  2561 
 
กระบวนการประเมิน : แบบสอบถามจากงานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม2โจ0 

ข0อวิพากษ�ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข0อคิดเห็นของคณาจารย�ต2อผลการประเมิน 
ควรมีการเรียนรู0เพ่ิมเติมด0านภาษาต2างประเทศ 
ให0มากข้ึน 

1) หลักสูตรฯ เน0นการเรียนการสอนเป4น
ภาษาอังกฤษเป4นหลัก ท้ังกระบวนการสอน และ
การส2งงาน พร0อมกับนําเสนอหน0าชั้นเรียนเป4น
ภาษาอังกฤษท้ังหมด 

2) มีการจัดกิจกรรม Journal club เพ่ือช2วยให0
นักศึกษาได0ฝ�กการอ2านการจับประเด็น และการ
นําเสนอบทความวิชาการผ2านสื่อสารสนเทศ เปDน
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการคิดวิเคราะห�
ผลการวิจัยจากบทความวิชาการ รวมถึง
แลกเปลี่ยนองค�ความรู0ทางวิชาการกับคณาจารย� 
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีเข0าร2วมกิจกรรม 

ข0อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
           - 

 



46 

หมวดที ่7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

ความก6าวหน6าของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของป8ท่ีผ4านมา (2560) 
 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล6วเสร็จ ผู6รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ี 
ไม4สามารถดําเนินการได6สําเร็จ 

จัดทําหนังสือแจ0ง
อาจารย�ผู0สอนใน
หลักสตูรฯ จัดทําแบบ 
มคอ. 3 (ก2อนเปCดภาค
การศึกษา) และ แบบ 
มคอ. 5  (30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา) 
และ มคอ.7 (60 วัน
หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา) ประจําป<
การศึกษา 2558 

ภาคการศึกษา 1/2560 
มคอ. 3 : 9 มิถุนายน 2560 
มคอ. 5 : 31 ตุลาคม 2560 
ภาคการศึกษา 2/2560 
มคอ. 3 : 3 พฤศจิกายน 2560 
มคอ. 5 : 23 มีนาคม 2561 
มคอ.7 : 8 มิถุนายน 2561 

อาจารย� 
ประจําหลักสตูรฯ 

อยู2ระหว2างดําเนินการจัดทํา มคอ.7 

จัดทําแฟ�มประวัติ
การศึกษา/แผนการ
สําเรจ็ตามหลักสูตร 
ของนักศึกษาใน
หลักสตูรฯ ทุกคน 

30 วัน หลังเปCดภาคการศึกษา อาจารย� 
ประจําหลักสตูรฯ 

100% 

ประชุมอาจารย�ประจํา
หลักสตูรฯ อย2างน0อย 2 
ครั้งต2อภาคการศึกษา 

ป<การศึกษา  2560 (5 ครั้ง) 
4/2560 : 17 พฤษภาคม 2560 
5/2560 : 15 กันยายน 2560 
1/2561 : 17 ตุลาคม 2560 
2/2561 : 22 มกราคม 2561 
3/2561 : 15 มีนาคม 2561 

อาจารย� 
ประจําหลักสตูรฯ 

100% 

โครงการพัฒนาทาง
วิชาการให0กับนักศึกษา 
(ศึกษาดูงาน/เข0าร2วม
ประชุมนําเสนอผลงาน) 

30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 
2561 
 

อาจารย� 
ประจําหลักสตูรฯ 

100% 

สนับสนุนให0นักศึกษา
นําเสนอและตีพิมพ�
ผลงานวิจัย  

นักศึกษาในหลักสูตรฯ ได0ตีพิมพ�
ผลงานวิจัย จํานวน 2 ผลงาน 

อาจารย� 
ประจําหลักสตูรฯ 

100% 

จัดทําข0อมูลเพ่ือการ
ประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
(ระดับหลักสตูร)                     
ป<การศึกษา 2560 

28 พฤษภาคม 2561 อาจารย� 
ประจําหลักสตูรฯ 

100% 
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ข6อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข6อเสนอในการปรับโครงสร6างหลักสูตร (จํานวนหน4วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

ควรแยกกลุ2มวิชาให0ชัดเจนเพ่ือให0นักศึกษาสามารถเลือกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และระบบการจัด
การศึกษา “การเทียบเคียงหน2วยกิตในระบบทวิภาค” ควรปรับเนื้อหาให0มีความยืดหยุ2นกับนักศึกษามากข้ึน 

 
2. ข6อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา  

การเปล่ียนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
1. รายวิชา สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร�ข้ันสูง ควรสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับจรรยาบรรณ

นักวิจัย 
 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย"และบุคลากรสายสนับสนุน 

1. กิจกรรมพัฒนาเรื่องความรู0ภาษาอังกฤษ  
2. กิจกรรมให0คณาจารย�ของคณะฯ และจากมหาวิทยาลัยในต2างประเทศมีการทํางานวิจัยร2วมกัน 
3. สนับสนุนทุนวิจัยให0อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ และอาจารย�ผู0สอนผลิตผลงานวิจัยให0เพ่ิมข้ึน เพ่ือมี

งานวิจัยรองรับนักศึกษาท่ีจะเข0าศึกษาในหลักสูตรฯ 
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แผนปฏิบัติการใหม4สําหรับป8 2561 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล6วเสร็จ ผู6รับผิดชอบ 
จัดทําหนังสือแจ0งอาจารย�ผู0สอนในหลักสตูรฯ 
จัดทําแบบ มคอ.3 (ก2อนเปCดภาคการศึกษา) 
และ แบบ มคอ.5  (30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา) และ มคอ.7 (60 วันหลังสิ้นสดุภาค
การศึกษา) ประจําป<การศึกษา 2561 

ภาคการศึกษา 1/2561 และ 2/2561 
มคอ.3 (ก2อนเปCดภาคการศึกษา) 
มคอ.5 (30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา) 
มคอ.7 (60 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา) 

อาจารย�ประจําหลักสตูร 

จัดทําแฟ�มประวัติส2วนตัว ประวัตกิารศึกษา/
แผนการสําเร็จตามหลักสูตร ของนักศึกษาใน
หลักสตูรฯ ทุกคน 

30 วัน หลังเปCดภาคการศึกษา อาจารย�ประจําหลักสตูร 

ประชุมอาจารย�ประจําหลักสตูรฯ อย2างน0อย 2 
ครั้งต2อภาคการศึกษา 

ป<การศึกษา 2561 อาจารย�ประจําหลักสตูร 

โครงการพัฒนาทางวิชาการให0กับนักศึกษา 
(ศึกษาดูงาน/เข0าร2วมประชุมนําเสนอผลงาน) 

ป<การศึกษา 2561 อาจารย�ประจําหลักสตูร 
 

สนับสนุนให0นักศึกษานําเสนอและตีพิมพ�
ผลงานวิจัย  

ป<การศึกษา 2561 อาจารย�ประจําหลักสตูร 
 

จัดกิจกรรมส2งเสรมิและพัฒนานักศึกษาด0านการ
วิจัยและฝ�กทักษะด0านภาษาอังกฤษ (Journal 
club) 

ป<การศึกษา 2561 อาจารย�ประจําหลักสตูร 
 

จัดทําข0อมูลเพ่ือการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหลักสตูร) ป<การศึกษา 
2561 

ป<การศึกษา 2561 อาจารย�ประจําหลักสตูร 
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อาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตร : รองศาสตราจารย� ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 

ลายเซ็น : __________________________________วนัท่ีรายงาน : ..... 30 พฤษภาคม 2561........ 
 
อาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตร : ผู0ช2วยศาสตราจารย� ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ� 

ลายเซ็น : __________________________________วนัท่ีรายงาน : .....30 พฤษภาคม 2561........... 
 
อาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสู   ตร : อาจารย� ดร.มงคล ยะไชย 

ลายเซ็น : __________________________________วนัท่ีรายงาน : .... .30 พฤษภาคม 2561........... 
 
ประธานหลักสูตร : ผู0ช2วยศาสตราจารย� ดร.บัญชา  พงศ�พิศาลธรรม 

ลายเซ็น : __________________________________ วนัท่ีรายงาน : .....30 พฤษภาคม 2561........... 
 
เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย� ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ  คณบดีคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

ลายเซ็น : __________________________________วนัท่ีรายงาน : .....30 พฤษภาคม 2561........... 
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แบบรายงานผลการประเมินตนเองรายตัวบ4งช้ีตามองค"ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร" คณะสัตวศาสตร"และเทคโนโลยี 

 

 องค"ประกอบ/ตัวบ4งชี้ 
เปyาหมาย 
กําหนดไว6 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ" ประเมิน
ตนเอง 

องค"ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสตูรท่ีกําหนด

โดย สกอ. 
11 ข0อ - 11 ข0อ ผ2าน 

องค"ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แห2งชาติ 
ร0อยละ 80   4.14 

2.2 การได0งานทําหรือผลงานวิจัยของผู0สําเร็จการศึกษา ร0อยละ 40   2.50 
องค"ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 2 2.00 
3.2 การส2งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 2 1.00 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3 3.00 
องค"ประกอบท่ี 4 อาจารย" 
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย� ระดับ 3 - ระดับ 3 2.00 
4.2 คุณภาพอาจารย� (ค2าเฉลี่ยจาก 4.2.1 - 4.2.4)    3.33 

4.2.1 ร0อยละของอาจารย�ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก ร0อยละ 100 (3/3*100) (100*5/100) 5.00 
4.2.2 ร0อยละของอาจารย�ท่ีดํารงตําแหน2งทางวิชาการ ร0อยละ 100 (2/3*100) (66.7*5/100) 3.33 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย� ร0อยละ 60 (4.0/3*100) (126.6*5/60) 5.00 
4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย�ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ี

ได0รับการอ0างอิงในฐานข0อมูล TCI และ Scopus ต2อจํานวน
อาจารย�ประจําหลักสตูร (เฉพาะหลักสูตรปรญิญาเอก) 

2 (0/3*100) (0/2.5*5) 0.00 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย� ระดับ 3  ระดับ 4 3.00 
องค"ประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู6เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร ระดับ 2  ระดับ 2 2.00 
5.2 การวางระบบผู0สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ระดับ 2  ระดับ 2 2.00 
5.3 การประเมินผู0เรยีน ระดับ 2  ระดับ 2 2.00 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห2งชาต ิ
5.00 11*100/11 5.00 4.50 

องค"ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู6 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู0 ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

คะแนนรวมของตัวบ4งชี้ 13 ตัวบ4งชี้ 34.47 
คะแนนรวมเฉลี่ย 2.65 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 
 


