
   
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

รหัสหลักสูตร 25480131103056 ระดับปริญญาตรี 
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม0โจ2 

ประจําป3การศึกษา 2560 วันท่ีรายงาน 31 พฤษภาคม 2561 
 

หมวดท่ี 1 ข2อมูลท่ัวไป (KPI 1.1) 
 

อาจารย�ประจําหลักสูตร 

 
อาจารย�ผู2สอน 
1. รองศาสตราจารย ดร. ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
2. ผู�ช�วยศาสตราจารย นายสตัวแพทย ดร. บัญชา พงศพิศาลธรรม 
3. ผู�ช�วยศาสตราจารย ดร. ประภากร  ธาราฉาย 
4. ผู�ช�วยศาสตราจารย ดร. ทองเลียน  บัวจูม 
5. ผู�ช�วยศาสตราจารย ดร. บัวเรียม  มณีวรรณ 
6. ผู�ช�วยศาสตราจารย ดร. ววิัฒน  พัฒนาวงศ 
7. ผู�ช�วยศาสตราจารย นายสตัวแพทย ไพโรจน  พงศกิดาการ 

มคอ 2 ป?จจุบัน หมายเหตุ 

1. ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย 1. อ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 
แม�โจ� เลขท่ี 1299/2559 
ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2559  
เรื่ อ ง  แ ต� งตั้ ง อ า จ า ร ย
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะ
สัตวศาสตรละเทคโนโลยี 

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

3. ผศ.ดร.มานิตย  เทวรักษพิทักษ* 3. ผศ.ธนนันท ศุภกิจจานนท 
4. อ.จํารูญ  มณีวรรณ 4. น.สพ.ภาณุพงศ  มหาพรหม*  
5. ผศ.ธนนันท  ศุภกิจจานนท 5. ผศ.น.สพ.ไพโรจน  พงศกิดาการ 

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

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

8. อ.น.สพ.ไพโรจน  พงศกิดาการ  

9. ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ * อาจารยประจําหลักสูตรลาออก 
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8. ผู�ช�วยศาสตราจารย ธนนันท  ศุภกิจจานนท 
9. ผู�ช�วยศาสตราจารย ไพโรจน  ศิลม่ัน 
10. อาจารย ดร. วินัย  โยธินศิริกุล 
11. อาจารย ดร. จํารูญ  มณีวรรณ 
12. อาจารย ดร. ภาคภูมิ  เสาวภาคย 
13. อาจารย ดร. มงคล ยะไชย 
13. อาจารย ดร. อานนท ปะเสระกัง  
14. อาจารย สัตวแพทยหญิง ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ 
15. อาจารย ดร. สุบรรณ  ฝอยกลาง 
16. อาจารย ดร. วันทมาส  จันทะสินธุ 
18. อาจารย ดร. จุฬากร  ปานะถึก 
19. อาจารยยุทธนา  สุนันตา 
20. อาจารยสุรีรัตน  ถือแก�ว 
 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับให2เปCนไปตามมาตรฐาน  
ตัวบ0งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร มีอาจารยประจําหลักสูตรฯ จํานวนท้ังสิ้น 6 
คน จากเดิมจํานวน 7 คน เน่ืองจาก นายสัตวแพทย 
ภาณุพงศ มหาพรหม ลาออกจากการเปFนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแน�ง อาจารย (สิ้นสุดการดํารง
ตําแหน�งเมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2560) 
       อาจารยประจําหลักสูตรได�รับแต�งตั้งให�เปFน
อาจารยประจําหลักสูตรฯ ตั้งแต�วันท่ี 1 กันยายน – 
31 กรกฎาคม 2559 และขยายระยะเวลาของวาระ
การดํารงตําแหน�งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยแม�โจ� เลขท่ี 
1299/2559 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 โดยมีวาระ
ดํารงตําแหน�งวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 จนถึงวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2564  
      ท้ั ง น้ี  ปL จ จุ บันหลั กสู ตรยั งอยู� ระหว� างการ
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เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการปรับปรุง ตามกําหนด โดยคาดว�าจะแล�ว
เสร็จภายในปNการศึกษา 2560 และเปOดใช�สําหรับ
นักศึกษาใหม� ปNการศึกษา 2561 เปFนต�นไป โดย
ปLจจุบันยังดําเนินการไม�แล�วเสร็จตามกําหนด และ
จะต�องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรชุด
ใหม�ด�วย จึงทําให�ไม�ได�ดําเนินการแต�งตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตรท�านใหม�ทดแทนอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีลาออกไป อีกท้ัง จํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรยังอยู�ในเกณฑท่ี สกอ. กําหนดไว� คือ  
ไม�ต่ํากว�า 5 คน ด�วย 

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําหลักสตูรทุกท�าน มคุีณวุฒิตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรกําหนด และ 

อาจารยท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก จํานวน 3 คน คือ 

  นายจํารูญ มณีวรรณ  Ph.D.(Animal Science)   

  นายจุฬากร  ปานะถึก ปร.ด. (สตัวศาสตร)    

  นางสาวกฤดา  ชูเกียรติศริ ิ วท.ด.(อายุรศาสตร 

สัตวแพทย) อาจารยท่ีมตีําแหน�งทางวิชาการ  

จํานวน 3 คน คือ 

   นางสาวธนนันท  ศุภกิจจานนท  

   ตําแหน�ง ผู�ช�วยศาสตราจารย 

   น.สพ.ไพโรจน พงศกิดาการ  

   ตําแหน�ง ช�วยศาสตราจารย    

   นายไพโรจน ศิลมั่น              

   ตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย 

3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ในปNการศึกษา 2560 การดําเนินงานของหลักสูตร
ยังคงใช�เล�มหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2556 และยังอยู�
ระหว�างการปรับปรุงให�ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
เพ่ือเปOดใช�สําหรับนักศึกษาใหม� ปNการศึกษา 2561 
เปFนต�นไป 

4 การดําเนินงานให�เปFนไปตามตัวบ�งช้ีผลการดําเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐาน 

เปFนไปตามเกณฑ คือ มีการดําเนินการ 
ครบตามตัวบ�งช้ี TQF ข�อ 1-5 
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รายงานการกํากับมาตรฐานหลักสูตร  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตร 

* คือ อาจารยประจําหลักสูตรลาออกจากการเปFนพนักงานมหาวิทยาลัย (มีผลตั้งแต�วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560) 

ผลการดําเนินงาน 

ในปNการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร มีอาจารยประจํา
หลักสูตรทําหน�าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยอาจารยประจํา

 ชื่อ-นามสกุล/ 
เลขบัตรประชาชน 

ตําแหน0ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ป3ท่ีจบ 

1 นายจํารญู  
มณีวรรณ 
3-5014-00618-67-3 

ประธาน  
 

Ph.D. 
วท.ม. 
ทษ.บ. 

Animal Science 
เกษตรศาสตร 
สัตวศาสตร 

Ehime University, Japan 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม� 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม�โจ� 

2557 
2543 
2530 

2 นายไพโรจน  ศิลมั่น 
3-1407-00050-63-2 

 

รองประธาน 
 

วท.ม. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม� 2544 
ทษ.บ. 

 
โคนม-โคเน้ือ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร

แม�โจ� 
2533 

3 นาวสาวธนนันท   
ศุภกิจจานนท 
3-6501-00958-84-1 

อาจารย
ประจํา
หลักสตูร 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

สัตวศาสตร 
 
เทคโนโลย ี
การผลิตสัตว 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 
 
 

2529 
4 นายภาณุพงศ  

มหาพรหม* 
3-5013-00739-58-4 

อาจารย
ประจํา
หลักสตูร 

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2547 

5 นายไพโรจน   
พงศกิดาการ 
3-1015-00044-59-1 

อาจารย
ประจํา
หลักสตูร 

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

2529 

6 นายจุฬากร   
ปานะถึก 
1-4199-00100-66-7 

อาจารย
ประจํา
หลักสตูร 

ปร.ด. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร 
เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแก�น 
มหาวิทยาลยัขอนแก�น 

2556 
2551 

7 นาวสาวกฤดา   
ชูเกียรติศริ ิ
3-5101-00528-34-1 

เลขานุการ 
 

วท.ด. 
 

วท.ม. 
สพ.บ. 

อายุรศาสตร 
สัตวแพทย 
อายุรศาสตรสัตวปNก 

สัตวแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม� 

2555 
 

2550 
2547 
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หลักสูตรมีวาระการดํารงตําแหน�งระหว�างวันท่ี 1 สิงหาคม 2559  จนถึงวันท่ี  31  กรกฎาคม  2564  
(ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยแม�โจ� เลขท่ี 1299/2559 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2559) หรือจนกว�าจะเสร็จสิ้น
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 (อ�างอิง สศ 1.1.1 คําสั่งแต�งต้ังอาจารยประจําหลักสูตร) 
(อ�างอิง สศ 1.1.2 มคอ.2-อาจารยประจําหลักสูตร)  

เนื่องจาก นายสัตวแพทย ภาณุพงศ มหาพรหม ลาออกจากการเปFนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน�ง อาจารย (สิ้นสุดการดํารงตําแหน�งเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2560) จึงคงเหลืออาจารยประจํา
หลักสูตร ท้ังสิ้น 6 คน แต�หลักสูตรยังอยู�ในเกณฑท่ี สกอ. กําหนดไว� คือ ไม�ตํ่ากว�า 5 คน (อ�างอิง สศ 
1.1.3 แบบ สมอ.08) 
 
2. คุณสมบัติของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

หลักสูตรมีการตรวจสอบประวัติและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงอาจารยประจํา
หลักสูตรต�องมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท�าหรือมีตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย และต�องมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม�ใช�ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปFนผลงานทางวิชาการท่ีได�รับ
การเผยแพร�ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแต�งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน�งทางวิชาการอย�าง
น�อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปN และอาจารยประจําหลักสูตรต�องมีคุณสมบัติเปFนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
นั้น ๆ โดยคุณวุฒิการศึกษาของ อาจารย ดร.จํารูญ มณีวรรณ ในสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา คือ สัตว
ศาสตร ผศ.ไพโรจน  ศิลม่ัน ในสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา คือ เกษตรศาสตร และ ผศ.น.สพ.ไพโรจน 
พงศกิดาการ ในสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา คือ สัตวแพทยศาสตร ผศ.ธนนันท ศุภกิจจานนท ใน
สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา คือ สัตวศาสตร อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก ในสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา คือ สัตว
ศาสตร และ สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ในสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา คือ อายุรศาสตรสัตวแพทย  ซ่ึง
มีคุณสมบัติของคุณวุฒิการศึกษาเปFนไปตามท่ีมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 กําหนดไว� คือ 
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปOดสอน โดยเปFนสาขาท่ีเก่ียวข�องและมี
ผลงานวิจัยทางด�านสัตวศาสตรและการผลิตสัตว (อ�างอิง สศ 1.1.5 ประวัติและคุณวุฒิอาจารย), 
(อ�างอิง สศ 1.1.6 มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558) 

 
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร เริ่มเปOดครั้งแรกในปN พ.ศ. 2537 และมี
การปรับปรุงมาโดยตลอด  ล�าสุดมีการปรับปรุงเพ่ือให�เปFนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556)  ได�ผ�านการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2557 
และกําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให�เปOดใช�ทันกับนักศึกษาใหม�ปNการศึกษา 2561  
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 ตามข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2560 
2. อาจารยประจําหลักสูตร  ในการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 27 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
3. คณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งท่ี  3/2561 เม่ือ

วันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
4. อาจารยประจําหลักสูตร  ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2561เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
5. คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร  ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 

พ.ศ. 2561 
6. คณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งท่ี  4/2561 เม่ือ

วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561 
7. อาจารยประจําหลักสูตร  ในการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 24 

มกราคม พ.ศ. 2561 
8. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 

พ.ศ. 2561 
9. อาจารยประจําหลักสูตร  ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2561 
10. คณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ได�ให�ความเห็นชอบหลักสูตรใน

การประชุมครั้งท่ี  5/2561 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
11. อาจารยประจําหลักสูตร  ในการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 27 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
12. คณะกรรมการวิชาการได�ให�ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2561  เม่ือ

วันท่ี 25 เมษายน 2561  
13. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม�โจ�ได�ให�ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้ง

ท่ี 9/2561  เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
14. สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2561 วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
(อ�างอิง สศ 1.1.6 ปฏิทินการเสนอหลักสูตร ประจําปN 2561) 
 

4. การดําเนินงานให2เปCนไปตามตัวบ0งช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห0งชาติ (ข2อ 12)  
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หลักสูตรมีการดาเนินงานตามตัวบ�งชี้ในเล�ม มคอ. ข�อ 1-5 ครบถ�วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 2 อาจารย� 
2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย�(KPI 4.1) 

คณะมีระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย โดยมีการวางแผนตามระบบและกลไก ดังนี้ 
1. ประธานอาจารยประจําหลักสูตรฯ ร�วมเปFนคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร (อ�างอิง สศ 4.1.1 ชุดคณะกรรมการจัดทําแผนบุคลากร)  ประชุมวางแผน และ
ดําเนินการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยการวิเคราะห SWOT วิเคราะหอัตรากําลัง 
วิเคราะหงบประมาณ รวมถึงบริบทอ่ืนๆ ด�านบุคลากร (อ�างอิง สศ 4.1.2 แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร) 

2. ดําเนินกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรฯ ในกรณีท่ีอาจารยประจํา
หลักสูตรฯ ครบ 5 คน ตามเกณฑท่ีกําหนด ดังนี้ 

   1) ในกรณีท่ีคณาจารยของคณะฯ มีคุณวุฒิไม�ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปOดสอน 
คณะจะดําเนินการรับสมัครอาจารยใหม� โดยมีการกําหนดคุณสมบัติท่ีใช�ในการคัดเลือกให�ตรงกับ
หลักสูตรท่ีเปOดสอน 

   2) ในกรณีท่ีคณาจารยของคณะฯ มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปOดสอน และ/
หรือ มีผู�สมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑท่ีกําหนดไว� คณะจะดําเนินการคัดเลือกคณาจารย ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยแม�โจ� เรื่อง หลักเกณฑการแต�งต้ังอาจารยประจําหลักสูตร (อ�างอิง สศ 4.1.3 
เกณฑการแต�งต้ังอาจารยประจําหลักสูตร) โดยคณะมีการวางแผนระยะยาวด�านอัตรากําลังของ



8 
 

อาจารย  (อ�างอิง สศ 4.1.4 แผนอัตรากําลัง) เพ่ือให�อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษา และ
คุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   3) นํารายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรฯ ท่ีผ�านการคัดเลือกโดยคณบดี เสนอเข�าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือผ�านความเห็นชอบ 

   4) คณะฯ ส�งรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรฯ ไปยังงานหลักสูตรฯ สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการแต�งต้ังเปFนอาจารยประจําหลักสูตรฯ 

      อาจารยประจําหลักสูตรฯ มีหน�าท่ี กํากับ ดูแล และกําหนดโครงสร�างหลักสูตรให�เปFนไป
ตามมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล�องกับปรัชญา ปณิธาน และ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารยประจําหลักสูตร คงเหลือท้ังสิ้น 6 คน จากจํานวน 7 คน 
เนื่องจากได�ลาออกจากการเปFนอาจารย จํานวน 1 คน โดยมีผลต้ังแต�วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เปFน
ต�นไป (อ�างอิง สศ 4.15 รายงานประชุมเรื่องลาออก) ท้ังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรมีวาระการดํารง
ตําแหน�งต้ังแต�วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยแม�โจ� 
เลขท่ี 1299/2559 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 (อ�างอิง สศ 4.1.6 คําสั่งแต�งต้ังอาจารยประจํา
หลักสูตรฯ)และปLจจุบันหลักสูตรอยู�ระหว�างข้ันตอนการปรับปรุง ซ่ึงอาจารยประจําหลักสูตรชุดนี้จะ
ดํารงตําแหน�งจนกว�าจะเสร็จสิ้นกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรในปN พ.ศ. 2561 ซ่ึงทางคณะจะมีการ
แต�งต้ังอาจารยประจําหลักสูตรชุดใหม�ข้ึนมาแทนเพ่ือบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ต�อไป ในการพิจารณาถึงกระบวนการคัดเลือกอาจารย
ประจําหลักสูตรได�มีการพิจารณาในด�านคุณวุติและความเชี่ยวชาญในแต�ละสาขาเพ่ือการบริหาร
จัดการหลักสูตรได�อย�างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม  

การส0งเสริมและพัฒนาอาจารย� 
ประธานอาจารยประจําหลักสูตรฯ ร�วมเปFนคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรจัดสรร

งบประมาณสําหรับส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรฯ  โดยแบ�งออกเปFน 
 1. ส�งเสริมการทําวิจัย และ/หรือ การสร�างสรรคผลงานทางวิชาการอย�างต�อเนื่อง 
     คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการเพ่ิมพูนความรู� และทักษะให�แก�บุคลากร จํานวน  

15,000 บาท/ปNงบประมาณ (อ�างอิง สศ 4.1.7 การจัดสรรงบประมาณสําหรับบุคลากร) บุคลากรได�
พัฒนาตนเองให�มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง และยังมีส�งเสริมให�อาจารยประจํา
หลักสูตรพัฒนาตนเองในด�านการสร�างผลงานทางวิชาการอย�างต�อเนื่อง เช�น การฝpกอบรม สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ (อ�างอิง สศ 4.1.8 ขออนุมัติเดินทางเพ่ือเข�าร�วมสัมมนา/อบรม) การสนับสนุนการตีพิมพ
ผลงาน การทําหนังสือ ตํารา เพ่ือขอตําแหน�งทางวิชาการ  

    ส�งเสริมให�อาจารยพัฒนาตนเองในการสร�างผลงานทางวิชาการ ด�วยการให�งบประมาณ
สนับสนุนการทําวิจัยจากงบประมาณเงินรายได�ของคณะฯ  และเงินสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัย 
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(อ�างอิง สศ.4.1.9 ประกาศเรื่องการสนับสนุนผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร�) โดยเฉพาะทุนนักวิจัยหน�า
ใหม� ทุนละไม�เกิน 50,000 บาท (อ�างอิง สศ.4.1.10 ประกาศงบประมาณสนับสนุนการวิจัย) 

2. ส�งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด�านการเรียนการสอน 
     ในปNการศึกษา 2560 มีกิจกรรมเพ่ือส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�านการเรียนการสอนท่ี

อาจารยประจําหลักสูตรได�เข�าร�วมการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนา (อ�างอิง สศ 
4.1.11กิจกรรมส�งเสริมและพัฒนาอาจารย) ดังนี้ 

รายช่ืออาจารย�ประจําหลักสูตร โครงการฝKกอบรม/สัมมนา/ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

วัน/สถานท่ีอบรม/สัมมนา/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศริ ิ การแปรรูปผลิตภัณฑนม 
ข้ันพ้ืนฐาน 

วัน ท่ี  1 3  – 15  พ ฤศ จิก ายน 
2560ณ ศูนย วิ จัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑปศุสัตวเชียงใหม� กอง
ผลิตภัณฑปศุสัตว กรมปศุสัตว 

สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศริ ิ การแปรรูปผลิตภัณฑเนยแข็ง วัน ท่ี  2 0  – 23  พ ฤศ จิก ายน 
2560ณ ศูนย วิ จัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑปศุสัตวเชียงใหม� กอง
ผลิตภัณฑปศุสัตว กรมปศุสัตว 

อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก 
 

ก ารแ ป ร รู ป เ น้ื อ สุ ก ร สํ าห รั บ
ผลิตภัณฑพ้ืนบ�านไทย รุ�นท่ี 1 

วัน ท่ี  1 5  – 17  พ ฤศ จิก ายน 
2560 ณ ศูนย วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑปศุสัตวเชียงใหม� กอง
ผลิตภัณฑปศุสัตว กรมปศุสัตว 
 
 

อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก 
 
 
 

การตัดแต�งเน้ือโคและการปรุง 
สเต็กเพ่ือสร�างอาชีพ 

วันท่ี 6 – 8 ธันวาคม 2560  
ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
ปศุสัตวเชียงใหม� กองผลิตภัณฑ
ปศุสัตว กรมปศุสัตว 

อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก 
 

การฝpกอบรมแปรรูปสัตวปNกเพ่ือ
สร�างอาชีพ 

วันท่ี 13 – 15 ธันวาคม 2560  
ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ปศุสัตวเชียงใหม� กองผลิตภัณฑ
ปศุสัตว กรมปศุสัตว 

อ.ดร.จํารูญ มณีวรรณ 
อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ OBE 
สําหรับหลักสูตร 

ในวันท่ี 18 มกราคม 2561 
ณ แม�โจ� กอลฟคลับ แอนด  
รีสอรท 

อ.ดร.จํารูญ มณีวรรณ ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือ วันท่ี 31 มกราคม 2561  
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รายช่ืออาจารย�ประจําหลักสูตร โครงการฝKกอบรม/สัมมนา/ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

วัน/สถานท่ีอบรม/สัมมนา/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ผศ.ไพโรจน ศิลมั่น 
ผศ.ธนนันท ศุภกิจจานนท 
สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ 

พัฒนาโจทยวิจัยให� กับอาจารย
และบุคลากรของคณะฯ  

ณ  ห� องประชุม  2201-2202 
อาคาร ศูนย สั ตวศาสตรและ
เทคโนโลยี 

อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก 
 

การสร�างมูลค�าเพ่ิมเน้ือโค วันท่ี 30 มีนาคม - 2 เมษายน 
2561  
ณ คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ผศ.ไพโรจน ศิลมั่น 
ผศ.น.สพ.ไพโรจน พงศกิดาการ 

กิจกรรม Journal club เก่ียวกับ
การนําเสนอบทความวิชาการผ�าน
สื่ อ ส ารส น เท ศ  คิ ด วิ เค ราะห
ผลการวิจัยจากบทความวิชาการ 
รวมท้ังแลกเปลี่ยนองคความรู�ทาง
วิชาการ  

วันท่ี 19 เมษายน 2561 
ณ ห�องประชุม 2201-2202 
อาคารศูนยสัตวศาสตรและ
เทคโนโลย ี

อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� และ
ถ�ายทอดองคความรู� (KM) เรื่อง 
“เทคนิคการตีพิมพผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีค�า Impact factor”  

วันท่ี 24 เมษายน 2561 
ณ  ห� อ งป ร ะ ชุ ม  2201-2202 
อาคารศูนย  สัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี 

         
   3. ส�งเสริมการพัฒนาตนเองของอาจารยประจําหลักสูตรฯ ตามแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล 

(IDP) โดยคณะได�มีการกําหนดให�อาจารยประจําหลักสูตรจัดทําข�อมูล IDP (แผนพัฒนาตนเอง) เพ่ือ
ใช� กํากับและควบคุมการบริหารพัฒนาคณาจารยของคณะและหลักสูตรให� ดําเนินไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ (อ�างอิง สศ 4.1.12 แผนพัฒนาตนเอง) 

  นอกจากนี้ หลักสูตรได�ดําเนินการทบทวนและตรวจสอบภาระงานต�างๆของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพ่ือให�ปฏิบัติงานด�านการเรียนการสอนได�ตรงตามความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังติดตามการ
ขอตําแหน�งทางวิชาการและการศึกษาต�อของอาจารยประจําหลักสูตรเม่ือถึงรอบระยะเวลาการขอ
ตําแหน�งทางวิชาการ เพ่ือให�อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว�  (อ�างอิง 
สศ 4.1.13 รายงานการประชุม-ภาระงานอาจารยประจําหลักสูตร) โดยติดตามแจ�งรายละเอียด
สําหรับอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือจัดเตรียมเอกสารและข�อมูลประกอบการสอนให�ตรงกับความ
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เชี่ยวชาญ เพ่ือใช�ประกอบการพิจารณาการขอตําแหน�งทางวิชาการ และตรวจสอบอัตราส�วนภาระ
งานสอนอาจารยต�อนักศึกษาให�เปFนไปตามเกณฑมาตรฐานกําหนดด�วย 

   คณะมีการประเมินผลอาจารยประจําหลักสูตร ตามแบบข�อตกลงภาระงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (Term of Reference :TOR) ปNละ 2 ครั้ง หรือในทุกรอบ 6 เดือน (อ�างอิง สศ 
4.1.14 ข�อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ) โดยใช�ผลการประเมินเพ่ือติดตาม
ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร และระบบมคอ. 3-6 รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชามาเปFนตัวชี้วัดหนึ่งของความสําเร็จในการปฏิบัติงานและใช�ประกอบในการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนอาจารยอีกด�วย 

4. ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด�านจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารยประจําหลักสูตรฯ 
ภายใต�การดําเนินการของคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร ภายใต�กรอบข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม�โจ�ว�าด�วยจรรยาบรรณข�าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (อ�างอิง สศ 
4.1.15 ข�อบังคับจรรยาบรรณ) 

ในปNการศึกษา 2560 อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตร จํานวนท้ังสิ้น 16 ครั้ง 
(อ�างอิง สศ 4.1.16 ปฏิทินการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร) เพ่ือให�บริหารจัดการหลักสูตรให�
เปFนไปอย�างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนด ติดตามและกํากับเรื่องแผนการบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนและนักศึกษา ความเคลื่อนไหวต�างๆ เก่ียวกับหลักสูตร (อ�างอิง สศ 4.1.17 
รายงานการประชุม) รวมท้ังติดตามระบบ มคอ. 3-4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 5-6 รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชาของอาจารยในทุกภาคการศึกษา และดําเนินการจัดทํา มคอ. 7 รายงาน
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกสิ้นปNการศึกษา (อ�างอิง สศ 4 1.18 รายงานการประชุม-ติดตาม 
มคอ.)  

ท้ังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรฯ มีการทบทวนและกําหนดภาระงานประกันคุณภาพของ
อาจารยประจําหลักสูตรใหม�อีกครั้งในปNการศึกษา 2560 เพ่ือให�มีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน (อ�างอิง สศ 4.1.19 รายงานประชุม-ภาระงานประกันคุณภาพ)  โดยกํากับและติดตามให�มีการ
ดําเนินงานท่ีเปFนไปอย�างมีประสิทธิภาพ ตามข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาในปN 2559 ท่ีผ�านมา (อ�างอิง สศ 4.1.20 รายงานประชุม-ปรับปรุงตามข�อเสนอแนะ) 

อาจารยประจําหลักสูตร ได�มีการประชุมเพ่ือประเมินระบบและกลไกการดําเนินงานของ
หลักสูตร โดยอาจารยประจําหลักสูตรมีการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรในปN
การศึกษา 2560 จากข�อคิดเห็นของปNการศึกษา 2559 และเตรียมการในส�วนของการปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือวางแผนใช�สําหรับบริหารหลักสูตรในปNการศึกษา 2561 เปFนต�นไป (อ�างอิง สศ 4.1.21
รายงานการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน) ท้ังนี้ หลักสูตรมีการปรับปรุงผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรตามข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในปNก�อน ดังนี้ 
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1. หลักสูตรวางแผนระบบการติดตามและแจ�งเตือนให�อาจารยประจําหลักสูตรตีพิมพ
ผลงานวิจัยของตนเองในทุกภาคการศึกษา และแจ�งเกณฑคะแนนงานวิจัยของแหล�งตีพิมพบทความ
วิจัยหรือวิชาการในการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรด�วย ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการให�
ข�อเสนอแนะเพ่ือกระตุ�น/ส�งเสริมให�อาจารยประจําหลักสูตร นําเสนอและตีพิมพเผยแพร�ผลงานทาง
วิชาการให�เพ่ิมมากข้ึน ส�งเสริมและสนับสนุนให�อาจารยประจําหลักสูตรตีพิมพผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการท่ีมี impact factor เพ่ือให�หลักสูตรสามารถเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาในกลุ�ม
เดียวกัน นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรได�เข�าร�วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� และถ�ายทอดองค
ความรู� (KM) เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีค�า Impact 
factor” เพ่ือเปFนสร�างความเข�าใจและแนวทางเพ่ิมเติมในการเผยแพร�ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ให�มากข้ึน พร�อมท้ังยังมี กิจกรรม Journal club ในทุก ๆ เดือน ท่ีสามารถส�งเสริมให� มีการ
แลกเปลี่ยนความรู�ในด�านวิชาการ 

2. หลักสูตรดําเนินการติดตาม และแจ�งเตือนอาจารยประจําหลักสูตร ให�วางแผนการพัฒนา
ตําแหน�งทางวิชาการะยะ 3 ปNท่ีครอบคลุมการเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ ของอาจารยประจําหลักสูตร 
ในการประชุม เพ่ือกํากับเพ่ือให�เปFนไปตามแผน ให�สามารถบริหารจัดการหลักสูตรให�มีคุณภาพ  ตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการให�ข�อเสนอแนะเพ่ือกํากับ ติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
ก�อให�เกิดเป~าหมายท้ังด�านการส�งเสริมวิชาชีพ การพัฒนาตําแหน�งทางวิชาการ อันจะส�งผลต�อความ
เข�มแข็งทางวิชาการและสามารถบริหารจัดการหลักสูตรให�มีคุณภาพ ซ่ึงจากผลของการส�งเสริมและ
พัฒนาอาจารย ทําให�มีอาจารยประจําหลักสูตรได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยในปN 2560 (อ�างอิง สศ 
4.1.21 ทุนอุดหนุนการวิจัย 60) ดังต�อไปนี้ 

1. อาจารย ดร.จุฬากร ปานะถึก เปFนผู�ร�วมวิจัยในหัวข�อเรื่อง “การศึกษาผลของระดับ
กรดอะมิโนไลซีนและเมทไธโอนีนในอาหารต�อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และคุณภาพ 
และคุณภาพเนื้อของไก�กระดูกดํา ช�วงอายุ 0-12 สัปดาห” งบประมาณแผ�นดิน ผ�านสํานักวิจัย
มหาวิทยาลัยแม�โจ� งบประมาณ 350,000 บาท 

2. สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เปFนหัวหน�าโครงการวิจัยในหัวข�อเรื่อง “เภสัชภัณฑจากสาร
สกัดฝางในการรักษาโรคติดเชื้ออีโคไลในมูลลูกสุกร” งบประมาณจากเงินรายได� คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี งบประมาณ 100,000 บาท 

3. อาจารย ดร.จุฬากร ปานะถึก เปFนผู�ร�วมวิจัยในหัวข�อเรื่อง “การใช�สารสกัดฟNโนลิค 
(phenolic) จากเมล็ดลําไยเสริมในสูตรของผลิตภัณฑไส�กรอกจากเนื้อสุกรเพ่ือทดแทนสารเสริม
สังเคราะหเพ่ือยืดการเก็บรักษาและคงคุณภาพของผลิตภัณฑ” งบประมาณแผ�นดิน ผ�านสํานักวิจัย
มหาวิทยาลัยแม�โจ� งบประมาณ 123,300 บาท 
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4. อาจารย ดร.จุฬากร ปานะถึก และ สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เปFนผู�ร�วมวิจัยในหัวข�อ
เรื่อง “ศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต ส�วนประกอบซาก คุณภาพเนื้อและส�วนประกอบของกรด
ไขมันในเนื้อไก�กระทงท่ีเลี้ยงในระบบปล�อยอิสระท่ีมีพืชอาหารสัตวต�างชนิดกัน” งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยจากบริษัทบริษัทซิลเวอร ฟารม เซ็นเตอร จํากัด  งบประมาณ 401,500 บาท 

5. ผู�ช�วยศาสตราจารย ธนนันท ศุภกิจจานนท เปFนผู�ร�วมวิจัยในหัวข�อเรื่อง “การเพ่ิม
ศักยภาพคุณภาพเนื้อโคเกรดพรีเม่ียมเพ่ือการแข�งขันทางการตลาดโดยการขุนด�วยอาหารผสมเสร็จ 
(TMR) จากการใช�วัตถุดิบอาหารสัตวในท�องถ่ิน” งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากอุทยาน
วิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยแม�โจ� และห�างหุ�นส�วนจํากัด เคพีเอ็นเนเจอรฟารม  งบประมาณ 
1,587,100 บาท 
 ซ่ึงการจากการได�รับทุนสนับสนุนในการทําวิจัยในรอบปN 2560 นี้ น�าจะทําให�ได�ผลการวิจัย
และสามารถถ�ายทอดองคความรู�จากการวิจัยสู�กลุ�มเป~าหมายและสร�างการเผยแพร�งานวิจัยในรูปแบบ
ต�าง ๆ ได�มากยิ่งข้ึนในปN 2561 
  
2.2  คุณภาพอาจารย�(KPI 4.2) 

1) ร2อยละอาจารย�ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยี  อาจารยประจําหลักสูตรฯ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยแม�โจ� เลขท่ี 1299/2559 ลงวันท่ี 15 
ธันวาคม 2559 โดยมีรายชื่อดังต�อไปนี้ 
รายช่ืออาจารย� คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 

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

2. นายจุฬากร  ปานะถึก ปร.ด. (สัตวศาสตร) 

3. นางสาว กฤดา  ชูเกียรติศิริ วท.ด. (อายุรศาสตรสัตวแพทย) 

จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
3 คน 

ร�อยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกต�ออาจารยประจําหลักสูตร 50 

คะแนนท่ีได� 5 

 
2) ร2อยละอาจารย�ท่ีมีตําแหน0งทางวิชาการ 

รายช่ืออาจารย� ตําแหน0งทางวิชาการ 

1. นางสาวธนนันท  ศุภกิจจานนท ผู�ช�วยศาสตราจารย 
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2. นายไพโรจน พงศกิดาการ ผู�ช�วยศาสตราจารย 

3. นายไพโรจน ศิลม่ัน ผู�ช�วยศาสตราจารย 

จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 3 คน 

ร�อยละของอาจารยท่ีดํารงตําแหน�งวิชาการต�ออาจารยประจําหลักสูตร 50 

คะแนนท่ีได� 4.17 

 
 
3) ผลงานวิชาการของอาจารย�นับช้ินงานตามป3ปฏิทิน  

ข2อ ข2อมูลพ้ืนฐาน น้ําหนกั  
(A) 

จํานวน
ช้ินงาน 

(B) 

ผลรวม 
ถ0วง

น้ําหนกั 
(AxB) 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20 5 1.0 

2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 - - 

3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีไม�
อยู�ในฐานข�อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปFนประกาศให�ทราบเปFนการท่ัวไป 
และแจ�งให� กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - 

4 ผลงานได�รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข�อมูล TCI 

กลุ�มท่ี 2 

0.60 - - 

6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม�อยู�ใน
ฐานข�อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปFนประกาศให�ทราบเปFนการท่ัวไป 
และแจ�งให� กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีออกประกาศ  
(ซ่ึงไม�อยู�ใน Beall’s list)  

0.80 - - 

7 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข�อมูล TCI 
กลุ�มท่ี 1 

0.80 1 0.8 

8 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข�อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ว�าด�วยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 

1.00 - - 
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ข2อ ข2อมูลพ้ืนฐาน น้ําหนกั  
(A) 

จํานวน
ช้ินงาน 

(B) 

ผลรวม 
ถ0วง

น้ําหนกั 
(AxB) 

2556  
9 ผลงานท่ีได�รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
10 ผลงานวิชาการรับใช�สังคมท่ีได�รับการประเมินผ�านเกณฑการขอตําแหน�งทางวิชาการแล�ว 1.00 - - 
11 ผลงานวิจัยท่ีหน�วยงานหรือองคกรระดับชาติว�าจ�างให�ดําเนินการ 1.00 - - 
12 ผลงานค�นพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีค�นพบใหม� และได�รับการจดทะเบียน 1.00 - - 
13 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได�รับการประเมินผ�านเกณฑการขอตําแหน�งทางวิชาการ

แล�ว 

1.00 - - 

14 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ�านการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหน�งทาง
วิชาการ แต�ไม�ได�นํามาขอรับการประเมินตําแหน�งทางวิชาการ 

1.00 - - 

15 ผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานท่ีได�รับการตีพิมพหรือเผยแพร� 1.8 
16 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 6 
17 ร�อยละของผลงานท่ีได�รับการตีพิมพหรือเผยแพร�ต�ออาจารยประจําหลักสูตร 30 
18 คะแนนท่ีได� 5 

 
 

ผลการดําเนินการ 

ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู2วิจัย ชื่อวารสาร ค0าถ0วง
นํ้าหนัก 

1  รายงานเบ้ืองต�นความชุกของสุกร
ท่ีมีแอนติบอดีต�อเชื้อ 
Mycoplasma hyopneumoniae 
ในเขตอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม� (อ�างอิง สศ 4.2.1 บทความ_

จํารูญ) 

วศิน เจริญตัณธนกุล   
วิลาวรรณ เรือนสิทธิ์   
ประภาพร ผาวันดี   
ณภัทชา อุทิศสาร   
ปNวรา กันทา  
จํารูญ มณีวรรณ 

วารสารวิจัยและ
ส�งเสริมวิชาการ
เกษตร. (2560) 

0.8 

2 ผลของการใช�สารสกัดจากเมล็ด 
ลําไยและเมล็ดมะขามในการรักษา
คุณภาพเนื้อโคภายใต�การจัดเก็บ
โดยการแช�เย็น (อ�างอิง สศ 4.2.2 

บทความ_จุฬากร) 

จุฬากร ปานะถึก 
มัณฑนา ทองนิ่ม 
พัชรี สมรักษ  
กรรณิกา ฮามประคร 
ประภากร ธาราฉาย 

การประชุมวิชาการ 
สัตวศาสตรแห�งชาติ 
ครั้งท่ี 6: (2560) 

0.2 

3 อิทธิพลของระดับพลังงานร�วมกับ
การเสริมกากน้ําตาลในสูตรอาหาร

ธัญญรัตน รู�หลัก 
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 

การประชุมวิชาการ 
สัตวศาสตรแห�งชาติ 

0.2 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู2วิจัย ชื่อวารสาร ค0าถ0วง
นํ้าหนัก 

รวมท่ีมีเปลือกและซังข�าวโพด
หวานเปFนแหล�งอาหารหยาบต�อ
การย�อยได�ของวัตถุแห�งและจลน
ศาสตรการผลิตแก็สในหลอด
ทดลอง (อ�างอิง สศ 4.2.3 บทความ_

จุฬากร) 

อานนท ปะเสระกัง  
จุฬากร ปานะถึก 

ครั้งท่ี 6: (2560) 

4 ผลของผงถ�านกัมมันตจากกาก
กาแฟในอาหารไก�ไข�ต�อผลผลิตไข�
และคุณภาพไข� (อ�างอิง สศ 4.2.4 

บทความ_กฤดา) 

รชานนท ธนภัทรพงศ 
บัวเรียม มณีวรรณ 
ทองเลียน บัวจูม 
อัจฉรา แกล�วกล�า 
จุฬากร ปานะถึก 

รายงานการประชุม
วิชาการ 
มหาวิทยาลัยแม�โจ� : 
(2560) 

0.2 

5 การศึกษาเปรียบเทียบน้ําหนักตัว
และขนาดร�างกายของ 
แพะลูกผสมแบล็คเบงกอล  
2 สายพันธุ และ 3 สายพันธุ 
(อ�างอิง สศ 4.2.5 บทความ_ไพโรจนศิล) 

อภิชาติ หม่ันวิชา 
เบญจมาศ ก�อนแก�ว 
สมปอง สรวมศิริ 
ภาณุพงศ มหาพรหม1 
ไพโรจน� ศิลม่ัน 
เจษฎา ยกเลี่ยน 
วาทินี ปราชญส�งเสริม 

วารสารแก�นเกษตร 
ปNท่ี 45 ฉบับพิเศษ 
1 : (2560) 

0.2 

6 การใช�สารสกัดหยาบบอระเพ็ดเปFน
สารเสริมในอาหารไก�พ้ืนเมืองพันธุ
ประดู�หางดํา (อ�างอิง สศ 4.2.6 

บทความ_กฤดา) 

Vathsana phonexal  
บัวเรียม  มณีวรรณ 
ทองเลียน  บัวจูม 
กฤดา  ชูเกียรติศิริ 

วารสารวิทยาศาสตร
เกษตร ปNท่ี 48 ฉบับ
ท่ี2 (พิเศษ) 
พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2560 

0.2 

 
2.2 ผลท่ีเกิดกับอาจารย�(KPI 4.3) 

1) อัตราการคงอยู0ของอาจารย� 
อาจารยประจําหลักสูตรฯ ได�พิจารณาอัตราการคงอยู�ของอาจารย ปNการศึกษา 2560 โดย

อาจารยประจําหลักสูตรมีอัตราการคงอยู�ท้ังสิ้น 6 คน โดยจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรยังอยู�ใน
เกณฑท่ี สกอ. กําหนดไว� คือ ไม�ต่ํากว�า 5 คน (อ�างอิง สศ 4.3.1 สมอ.08) 
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อัตราการคงอยู0อาจารย�ประจําหลักสูตร 
ลําดับ 2556-2557 

(12 พ.ย. 56-31 ส.ค. 57) 
2559-2560 

(1 ส.ค. 59-31 ต.ค. 60) 
2560-ป?จจุบัน 

(1 พ.ย. 60-31 ก.ค. 64) 
หมายเหตุ 

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

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

3 ผศ.ดร.มานิตย เทวรักษพิทักษ* ผศ.ธนนันท ศุภกิจจานนท ผศ.ธนนันท ศุภกิจจานนท *เกษียณอายุ
ราชการ 

4 อ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ น.สพ.ภาณุพงศ  มหาพรหม ผศ.น.สพ.ไพโรจน พงศกิดาการ **เลขานุการ 

5 ผศ.ธนนันท ศุภกิจจานนท ผศ.น.สพ.ไพโรจน พงศกิดาการ อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก  

6 น.สพ.ภาณุพงศ  มหาพรหม อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ**   

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

8 ผศ.น.สพ.ไพโรจน  พงศกิดาการ    

9 ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ**    

 
การประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย�ประจําหลักสูตรต0อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 อาจารยประจําหลักสูตรได�ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร

ต�อการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม�โจ� ปNการศึกษา 2560 (ใช�แบบฟอรมการประเมินของกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยแม�โจ�) โดยสามารถสรุปผลการประเมินได�ดังนี้  

ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ประเมิน 
จากผลการประเมินพบว�าผู�ประเมินมีประสบการณการสอนในหลักสูตร 5 – 10 ปN จํานวน 3 

คน และ 10 ปNข้ึนไป จํานวน 3 คน  โดยมีประสบการณการบริหารหลักสูตรตํ่ากว�า 5 ปN จํานวน 1 
คน และ 5 – 10 ปN  จํานวน 5 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน และปริญญาเอก 
จํานวน 5 คน และตําแหน�งทางวิชาการ คือ ผู�ช�วยศาสตราจารย จํานวน 3 คน  และอาจารย จํานวน 
3 คน     

 
ส�วนท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร 

 
หัวข2อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
เฉลี่
ย 

มาก 
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น2อย 
 
2 

น2อย 
ท่ีสุด 
1 

1. การกําหนดนโยบายและวางแผนระยะยาวด�านอัตรากา
ลังของอาจารยให�เปFนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

16.7 66.7 16.7 - - 4.1 

2. การแต�งต้ังอาจารยประจําหลักสูตรตรงตามเกณฑ - 100 - - - 4.0 
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มาตรฐานหลักสูตรและมีความเหมาะสม อยู�ในระดับ  
3. การกําหนดบทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบของ
อาจารยประจําหลักสูตรมีความชัดเจน  

- - 100 - - 3.0 

4. อาจารยประจําหลักสูตรมีส�วนร�วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร  

- 50 50 - - 3.5 

5. กําหนดภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตรในข�อตกลง
การปฏิบัติงานมีความเหมาะสม  

- - 100 - - 3.0 

6. การให�ความรู�ในการปฏิบัติหน�าท่ีเปFนอาจารยประจําหลักสูตร  - 66.7 33.3 - - 3.8 

7. การสนับสนุนเพ่ือให�เกิดการผลิตผลงานทางวิชาการ  - 50 50 - - 3.5 

8. อาจารยประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย�างน�อยปNละหนึ่งครั้ง  

- 
100 - - - 4.0 

9. อาจารยได�รับการส�งเสริมให�เข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ
และศึกษาต�อ  

- 
50 50 - - 3.5 

10. การเสริมสร�างบรรยากาศทางวิชาการระหว�างอาจารย
ท้ังในและระหว�างหลักสูตร  

- 66.7 33.3 - - 3.8 

เฉลี่ยรวม 3.6 

 
อาจารยประจําหลักสูตรได�นําผลการประเมินในภาพรวมมาเปรียบเทียบระหว�างปN 2558-

2560 ดังนี้ 
ป3การศึกษา 2558 2559 2560 

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร 3.44 2.50 3.60 
 
แนวโน�มผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรต�อการบริหารจัดการ

หลักสูตร ในปN 2559-2560 มีแนวโน�มท่ีดีข้ึน อาจารยประจําหลัดสูตรทุกท�านมีความพึงพอใจในการ
บริหารหลักสูตรมากข้ึน มีการแบ�งภาระงานกันชัดเจนมากข้ึน มีส�วนร�วมในการดําเนินงานและบริหาร
จัดการหลักสูตรมากข้ึน โดยพิจารณาจากรอบในการประชุมหลักสูตรปNการศึกษา 2560 ซ่ึงมีมากกว�า
ปN 2559 เนื่องจากในปN 2560 อยู�ระหว�างดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 เพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการหลักสูตรให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในปNต�อไป (อ�างอิง สศ 4.3.2 แบบ
ประเมินผลความพึงพอใจต�อการบริหารหลักสูตร) (อ�างอิง สศ 4.3.3 การดําเนินงานและปรับปรุง
หลักสูตรปNการศึกษา 2560) 
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นอกจากนี้ อาจารยประจําหลักสูตรยังได�ร�วมประชุมและหารือกับสถานประกอบการ และ
มหาวิทยาลัยในต�างประเทศ ได�แก� บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด, บริษัท ซีพีเอฟ จํากัด 
(มหาชน), บริษัท สยามแมคโค จํากัด, เครือข�ายสหกรณโคเนื้อ กําแพงแสน, อาจารยผู�เชียวชาญ จาก 
Kagawa University ประเทศญ่ีปุ�น และผู�ประสานงานโครงการ จาก University of Queensland 

ประเทศ Australia เปFนต�นเพ่ือหารือเก่ียวกับรายวิชาท่ีเปOดสอนและจะปรับปรุงให�ทันสมัยตาม
เศรษฐกิจในยุคปLจจุบัน ซ่ึงเปFนการสนับสนุนการศึกษาในด�านการเรียน การสอน การวิจัย และการ
ฝpกอบรมด�านอาหารสัตวของคณะฯ  ทําให�ได�ทราบแนวทางสําหรับการบริหารหลักสูตรและกิจกรรมท่ี
ควรจะจัดเพ่ือเสริมให�ความรู�ทางด�านวิชาการและทักษะเพ่ือพัฒนาของนักศึกษาให�ตรงตามความต�อง
กาศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม� ร�วมลงนามบันทึกความเข�าใจเพ่ือสร�างพันธกิจด�านวิชาการ
และด�านการวิจัยของ สถานประกอบการ และรับทราบข�อคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรท้ังข�อเด�นและ
ข�อด�อยของหลักสูตรท่ีเปOดใช�ปLจจุบันและท่ีกําลังปรับปรุงหลักสูตรด�วยในกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
และกิจกรรมวิพากษหลักสูตร (อ�างอิง สศ 4.3.4 รายงานท่ีเก่ียวข�องกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย) 

ท้ังนี้ ในปNการศึกษา 2560 มีสถานประกอบการและหน�วยงานร�วมลงนามบันทึกความเข�าใจ
เพ่ือสร�างพันธกิจด�านวิชาการและวิจัย และให�การสนับสนุนด�านการเรียนการสอนของคณะด�วย ได�แก� 
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม�, บริษัท ฟOลลิปสอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, บริษัท ไบโอไซ (ไทย
แลนด) จํากัด และ University of Interdisciplinary Studies (UIDS) โดย ศ.ดร.พจนารถ เสมอมิตร  
(อ�างอิง สศ 4.3.4  ข�อมูล MOU และสนับสนุนการเรียนการสอน) 
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ข2อมูลนักศึกษา (คน)   
ป3การศึกษาท่ีรับเข2า ประเภท 2556 2557 2558 2559 2560 

หลักสูตร 4 ป3 

2556 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า 118 - - - - 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - - 62 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� 115 110 106 105 43* 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป 3 5 4 1 - 

2557 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า - 127 - - - 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - - 59 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� - 127 113 110 51 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - 14 3 - 

2558 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า - - 129 - - 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� - - 121 120 119 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - 8 1 1 

2559 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า - - - 132 - 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� - - - 130 115 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - 2 15 

 2560 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า - - - - 151 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� - - - - 146 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - 5 

หลักสูตร 4 ป3 เทียบเข2าเรียน 
สาขาสตัวปNก 

2556 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า 18 - - - - 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - 13 2 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� 18 17 17 4 2 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - 1 - - - 

2557 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า - 16 - -  
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - 3 5 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� - 16 12 9 1 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - 4 - 2 
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2558 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า - - 25 - - 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - - 1 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� - - 25 24 17 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - 1 6 

2559 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า - - - 18 - 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� - - - 18 14 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - 4 

2560 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า - - - - 15 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - - - 
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� - - - - 14 
จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - 1 

สาขาการผลติสุกร 
2556 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า 18 - - - - 

 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - 13 3 
 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� 18 17 17 4 1 
 จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - 1 - - - 

2557 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า - 16 - - - 
 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - 3 3 
 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� - 16 12 9 4 
 จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - 4 - 2 

2558 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า - - 25 - - 
 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - - 5 
 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� - - 25 24 17 
 จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - 1 2 

2559 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า - - - 24 - 
 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - - - 
 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� - - - 18 17 
 จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - 1 

2560 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า - - - - 10 
 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - - - 
 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� - - - - 9 
 จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - 1 

สาขาโคนมและโคเน้ือ 
2556 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า 18 - - - - 
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 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - 13 - 
 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� 18 17 17 4 - 
 จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - 1 - - - 

2557 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า - 16 - - - 
 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - 3 7 
 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� - 16 12 9 1 
 จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - 4 - 2 

2558 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า - - 25 - - 
 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - - 6 
 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� - - 25 24 16 
 จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - 1 2 

2559 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า - - - 26 - 
 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - - 2 
 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� - - - 18 16 
 จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - - 

2560 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�า - - - - 32 
 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา - - - - - 
 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู� - - - - 32 
 จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - - - - - 

 *นักศึกษาบางคนอยู�ระหว�างการเห็นชอบสําเร็จการศึกษาของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 

จากตารางแสดงข�อมูลนักศึกษา พบว�า อัตราการรับเข�านักศึกษา หลักสูตร 4 ปN และ
หลักสูตร 4 ปN เทียบเข�าเรียน สาขาโคนมและโคเนื้อ ปNการศึกษา 2560 สูงกว�าปNการศึกษา 2559 
ส�วนหลักสูตร 4 ปN เทียบเข�าเรียน สาขาสัตวปNกและการผลิตสุกร มีจํานวนรับเข�าท่ีลดลง เนื่องจาก  

1)  มีโครงการความร�วมมือทวิภาคีระหว�างบริษัทเอกชนกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีต�างๆ ได�มีการเปOดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเอง 
3) ความนิยมเฉพาะสาขาวิชา  
 

3.1 การรับนักศึกษา(KPI 3.1) 
1) การรับนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาใหม0 ป3การศึกษา 2559 และ 2560  
 หลักสูตร 4 ป3 

ประเภทการรับเข2า จํานวนรับ แผนรับป3 จํานวน แผนรับป3 จํานวน
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นักศึกษา 
(คน) 

2559 
(%) 

นักศึกษาใหม0 
2559 
(คน) 

2560 
(%) 

นักศึกษาใหม0 
2560 
(คน) 

รวมท้ังส้ิน 125 100% 129 100% 151 
รับตรง:    95%  
รับตรง(คัดเลือกเอง)  25% 57  79 
โควตา มช.   25% 5  5 
โควตา มข.   -*  1 
โควตา มอ.   -*  10 
โควตาความสามารถ
พิเศษ 

  3  2 

โควตาจัดสรรให�
สถานศึกษา(MOU) 

 20% 25  32 

โควตาบุตรหลาน
เกษตรกร 

  0  3 

ประเภทการรับเข2า จํานวนรับ
นักศึกษา 

(คน) 

แผนรับป3 
2559 
(%) 

จํานวน
นักศึกษาใหม0 

2559 
(คน) 

แผนรับป3 
2560 
(%) 

จํานวน
นักศึกษาใหม0 

2560 
(คน) 

Admission  20% 31  -** 
โครงการพิเศษ:  10%  5%  
ชาวไทยภูเขา   0  1 
ผู�มีอุปการะคุณ   2  0 
บุตรศิษยเก�า   0  3 
โครงการเรียนดี   0  9 
โครงการ 
ศาสตรพระราชา 

  0  6 

ทดลองเรียน   6  0 
*  ยังไม�ได�เข�าร�วมระบบการรับนักศึกษา 
**มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนปNปฏิทินการศึกษาจึงไม�ทันรับนักศึกษารอบ admission 
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หลักสูตร 4 ป3 เทียบเข2าเรียน 
หลักสูตร 4 ป3 
เทียบเข2าเรียน 

ประเภทการรับเข2า จํานวน
รับ

นักศึกษา 
(คน) 

แผนรับป3 
2559 
(%) 

จํานวน
นักศึกษา

ใหม0 
2559 
(คน) 

แผนรับป3 
2560 
(%) 

จํานวน
นักศึกษา

ใหม0 
2560 
(คน) 

สาขาสัตว�ป3ก รวมท้ังส้ิน 20  18  15 
 รับตรง:  100%  95%  
 รับตรง(คัดเลือกเอง) 20  17  6 
 โควตาบุตรหลาน

เกษตรกร 
  -  - 

 โครงการพิเศษ:    5%  
 บุตรบุคลากร   -  - 
 โควตาเรียนดี   1  8 
 ทดลองเรียน   -  1 
สาขาการผลิตสุกร รวมท้ังส้ิน 20  24  10 
 รับตรง:  100%  95%  
 รับตรง(คัดเลือกเอง)   22  9 
 โควตาบุตรหลาน

เกษตรกร 
  -  - 

หลักสูตร 4 ป3 
เทียบเข2าเรียน 

ประเภทการรับเข2า จํานวน
รับ

นักศึกษา 
(คน) 

แผนรับป3 
2559 
(%) 

จํานวน
นักศึกษา

ใหม0 
2559 
(คน) 

แผนรับป3 
2560 
(%) 

จํานวน
นักศึกษา

ใหม0 
2560 
(คน) 

 โครงการพิเศษ:    5%  
 โควตาบุตรบุคลากร   -  - 
 โควตาเรียนดี   -  - 
 ทดลองเรียน   2  - 
สาขาโคนมและ 
โคเนื้อ 

รวมท้ังส้ิน 25  26  32 
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 รับตรง:  100%  95%  
 รับตรง(คัดเลือกเอง)   24  24 
 โครงการพิเศษ (ทุน

สมเด็จพระเทพฯ) 
  -  1 

 โควตาบุตรหลาน
เกษตรกร 

  -  1 

 โครงการพิเศษ:    5%  
 โควตาบุตรบุคลากร   -  1 
 โควตาเรียนดี   -  5 
 ทดลองเรียน   2  - 

 
หลักสูตรมีแนวทางในการรับนักศึกษาในปN 2559 โดยดําเนินการรับนักศึกษาตามคุณสมบัติ

ของผู�เข�าศึกษา (อ�างอิง สศ 3.1.1 ยืนยันแผนสํานักบริหารฯ) และมีแผนการรับนักศึกษาในปN 2559 
หลักสูตร 4 ปNจากแต�ละช�องทางดังตารางด�านบน ซ่ึงพบว�าจํานวนนักศึกษาท่ีมาตามช�องทางต�างๆในปN
การศึกษา 2559 ไม�ได�ตามเป~าท่ีกําหนดเนื่องจากหลายสาเหตุ เช�น การขาดการประชาสัมพันธ 
นักศึกษารับตรงจ�ายเงินค�าลงทะเบียนล�วงหน�า แต�ไม�มาเรียนเม่ือถึงเวลาเปOดภาคการศึกษาเนื่องจาก
ได�ท่ีเรียนอ่ืน (มหาวิทยาลัยยังไม�มีระบบ clearing house) ทําให�ยอดนักศึกษาลดลงจากท่ีประมาณ
การไว� และบางช�องทางไม�สามารถเปลี่ยนแปลงสัดส�วนการรับนักศึกษาได� เช�นระบบรับตรงผ�าน
โควต�ามหาวิทยาลัยต�างๆ ซ่ึงนักศึกษามักจะสละสิทธิ์ ทําให�หลักสูตรต�องเพ่ิมนักศึกษาจากการรับตรง
มากข้ึนเพ่ือให�ได�ตามเป~าในช�วงใกล�เปOดเทอม 

จากผลการดําเนินการในปN 2559 หลักสูตรได�วางแนวทางสําหรับการรับนักศึกษาใหม�ในปN 
2560 ซ่ึงในปNนี้มหาวิทยาลัยได�ปรับเปลี่ยนการเปOดภาคการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบการ
เปOดภาคเรียนแบบอาเซียนไปเปOดเดือนมิถุนายน ทําให�ไม�ได�เข�าร�วมในระบบแอดมิดชั่น (ระบบกลาง
ของสมาคมอธิการบดีแห�งประเทศไทย หรือ สอท.) (อ�างอิง สศ 3.1.2 การเปลี่ยนแปลงปฏิทิน
การศึกษา) ซ่ึงจะมีผลทําให�ทางคณะไม�ได�นักศึกษาจากระบบแอดมิดชั่น โดยอาจารยประจําหลักสูตร
ได�ปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษาท่ีไม�ได�ตามเป~าหมายและหานักศึกษาจากช�องทางอ่ืนเพ่ิมเติม (อ�างอิง 
สศ 3.1.3 รายงานประชุมแนวทางการรับนักศึกษา) ได�แก� เพ่ิมวิธีการประชาสัมพันธหลักสูตรและแจ�ง
วันเวลารับสมัครไปยังโรงเรียนต�างๆ ประชาสัมพันธในงานท่ีมหาวิทยาลัยจัดการประชาสัมพันธในสื่อ
ออนไลน ได�แก� เว็บไซด และเฟซบุ�คของคณะเพ่ิมเติมจากของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเปOดบ�านคณะ
สัตวศาสตรและเทคโนโลยี เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2560 เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรและรับนักศึกษา
เชิงรุก ณ ห�องประชุมใหญ�  อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  (อ�างอิง สศ 3.1.4 การ
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ประชาสัมพันธหลักสูตร) การเพ่ิมโควตาต�างๆเช�นโควตาเรียนดีของสถาบัน โควตาบุตรเกษตรกร 
โควตาศาสตรพระราชา การประกาศรายชื่อนักศึกษารับตรงรอบสองเพ่ิมเติมหากนักศึกษายังไม�เต็ม
แผนท่ีวางไว� ทดแทนจํานวนนักศึกษาท่ีขาดหายจาก Admission ในปN 2560 โดยเพ่ิมจํานวนโควตา
รับตรง และ ได�เริ่มนําระบบ clearing house มาใช� ทําให�ได�ยอดนักศึกษาใกล�เคียงกับท่ีประมาณการ
ไว� ทําให�ได�นักศึกษาหลักสูตร 4 ปNเกินเป~าท่ีตั้งไว� 

ส�วนหลักสูตร 4 ปNเทียบเข�าเรียน หลักสูตรได�เพ่ิมการประชาสัมพันธหลักสูตรไปวิทยาลัย
เกษตรท่ัวประเทศ และแจ�งกําหนดการวันรับสมัครนักศึกษาใหม�  (อ�างอิง สศ 3.1.5 การ
ประชาสัมพันธ) และประกาศรับสมัครเพ่ิมเติมในรอบต�อไปในสาขาท่ีไม�ได�จํานวนนักศึกษาตาม
แผนการรับ แต�จํานวนนักศึกษาใหม�ของสาขาการผลิตสุกรและสัตวปNกไม�ได�ตามแผนการรับเนื่องจาก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมีโครงการความร�วมมือทวิภาคีกับบริษัทเอกชนในสาขาสุกรและสัตว
ปNก ซ่ึงทําสัญญาต้ังแต�ระดับปวช. 

 
การเตรียมความพร2อมก0อนเข2าศึกษา 
นอกจากกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�ก�อนเข�าเรียนท่ีคณะและมหาวิทยาลัยจัดแล�ว ทาง

หลักสูตรยังได�มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมให�นักศึกษาเพ่ิมเติม โดยครอบคลุมหัวข�อท่ีจําเปFน
สําหรับการเรียนตลอดระยะเวลาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัย และหลักสูตรยังจัดกิจกรรมติวเพ่ิมเติมในบาง
วิชาท่ีเปFนพ้ืนฐาน เช�น ภาษาอังกฤษ เคมี โดยก�อนจัดกิจกรรมเตรียมความพร�อม หลักสูตรได�มีการ
ประเมินหัวข�อกิจกรรม และความต�องการเพ่ิมเติมจากนักศึกษาท่ีผ�านการเข�าร�วมกิจกรรมแล�ว เพ่ือ
นํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมเตรียมความพร�อม  

ซ่ึงจากผลการประเมินจัดกิจกรรมพบว�านักศึกษาได�เตรียมความพร�อมก�อนเข�าเริ่มการเรียน
ในระบบมหาวิทยาลัย ได�รับทราบการพัฒนาความรู�พ้ืนฐาน, แผนการศึกษา, ทราบกิจกรรมของ
หลักสูตรท่ีมีระหว�างปNการศึกษาแรกนี้, การลงทะเบียนเรียน, การวางแผนการเรียน และปLญหาท่ีพบ
บ�อยในการเรียน และกิจกรรมนักศึกษา รวมท้ังได�รับการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร�างทักษะ
ด�านการใช�ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และหลักสูตรสามารถจัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมอ่ืนๆท่ีตรงตาม
ความต�องการของนักศึกษาได�มากข้ึน (อ�างอิง สศ 3.1.6 รายงานผลกิจกรรมเตรียมความพร�อม) 

การเลือกสาขาพบว�านักศึกษาปN 1 ส�วนมากจะเรียนในมหาวิทยาลัย และไม�ได�ลงไปสัมผัสงาน
ฟารมจึงทําให�นักศึกษาวางเป~าหมายของการเรียนในแต�ละสาขายังไม�ชัดเจน ประกอบกับผู�ปกครอง
ของนักศึกษาบางคนมีความกังวลเก่ียวกับสาขาและงานท่ีนักศึกษาจะทําในอนาคตภายหลังจากเรียน
จบ (อ�างอิง สศ 3.1.7 ฐานข�อมูลนักศึกษา60) ในปN 2560 จึงได�มีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร�อมโดยได�เพ่ิมการเยี่ยมชมฟารมคณะ โดยมีนักศึกษารุ�นพ่ี และนักวิชาการสัตวบาล
ประจําฟารมให�ความรู�และคําแนะนํา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมฟารมปศุสัตวให�แก�ผู�ปกครอง  
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การนําเสนอวีดีทัศนแนะนําคณะ ลักษณะงานท่ีนักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได�เม่ือเรียนจบ และ
การพบปะพูดคุยกับผู�บริหารคณะและอาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงจากผลการประเมินการจัดกิจกรรม
พบว�า นักศึกษาได�ประโยชนจากกิจกรรมเตรียมความพร�อมก�อนเข�าเริ่มการเรียนในระบบ
มหาวิทยาลัย โดยได�รับการพัฒนาความรู�พ้ืนฐาน, แผนการศึกษา, ทราบกิจกรรมของหลักสูตรท่ีมี
ระหว�างปNการศึกษาแรกนี้, การลงทะเบียนเรียน, การวางแผนการเรียน และปLญหาท่ีพบบ�อยในการ
เรียน และได�พัฒนาศักยภาพและการเสริมสร�างทักษะด�านการใช�ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยด�วย (อ�างอิง 
สศ 3.1.8 ผลการประเมินกิจกรรมเตรียมความพร�อม)  

นอกจากนี้ในปNการศึกษา 2560 หลักสูตรยังมีการปรับพ้ืนฐานความรู�ในด�านภาษาอังกฤษ
ให�แก�นักศึกษาใหม� โดยได�มีการจัดกิจกรรม workshop เก่ียวกับภาษาอังกฤษหัวข�อ “การใช�
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาชีพสัตวศาสตร” เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให�กับนักศึกษา
ชั้ นปN ท่ี  1  โดย มี  ศาสตราจารย  ด ร .พจน ารถ  เสมอ มิตร อธิ การบ ดี  จาก  University of 
Interdisciplinary Studies,Texas, USA พร�อมทีมงาน เปFนวิทยากรให�ความรู� ในระหว�างวันท่ี 17 - 
18 มิถุนายน 2560 ณ ห�องประชุม 2204 อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงจากผลการจัด
กิจกรรมพบว�านักศึกษาได�ฝpกทักษะการใช�ภาษาอังกฤษในรูปแบบต�างๆ ปรับทัศคติและแนวคิดต�อ
วิชาภาษาอังกฤษในทางบวกมากข้ึน โดยนักศึกษามีความม่ันใจเพ่ิมข้ึน และสามารถนําความรู�ท่ีได�รับ
ไปใช�ในประสบการณชีวิตและการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนต�อไป (อ�างอิง สศ 3.1.9 กิจกรรม
อบรมทักษะภาษาอังกฤษ) 

ส�วนในระหว�างเรียนในปNแรก หลักสูตรได�จัดกิจกรรมส�งเสริมวิชาการ (อ�างอิง สศ 3.1.10
ปฏิทินกิจกรรม 60) เช�น กิจกรรมติวในรายวิชาท่ีนักศึกษาไม�ค�อยเข�าใจ โดยเลือกรายวิชาจากการ
สอบถามนักศึกษาชั้นปNท่ี 1 ผ�านกิจกรรมพบอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงนักศึกษาส�วนใหญ�จะมีปLญหาใน
รายวิชาเคมี  ชีวเคมี และสถิติ โดยเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรสี่ปNต�อเนื่องท่ีมีพ้ืนฐานจากปวส.ไม�
เพียงพอ โดยรูปแบบการติวจะมีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีความเชี่ยวชาญในศาสตรนั้นๆและ
นักศึกษาทุนเรียนดีท่ีมีผลการเรียนในรายวิชานั้นๆได�ในระดับดีมากช�วยติว ซ่ึงผลการจัดกิจกรรมติวจะ
ช�วยลดอัตราการติด F ซ่ึงจะส�งผลทําให�อัตราการรีไทรของนักศึกษาลดลงไปด�วย  

หลักสูตรได�วางรูปแบบการจัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมสําหรับนักศึกษาชั้นปNท่ี 1 ในปN
ต�อๆไปโดยปรับรูปแบบและหัวข�อการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร�อมจากผลการ
ประเมินในปNก�อนหน�า และการซักถามพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปNท่ี 2 ถึงหัวข�อและกิจกรรมท่ีจําเปFนท่ี
นักศึกษาใหม�ควรจะรู�ในช�วงปNแรกท่ีเข�าเรียน เพ่ือจะเปFนประโยชนต�อการศึกษาและการวางแผนการ
เรียนของนักศึกษาใหม�ในอนาคต นอกจากนี้หลักสูตรยังวางรูปแบบและกิจกรรมโดยคํานึงถึง
ธรรมชาติและนิสัยของเด็กรุ�นใหม�เพ่ือท่ีจะปรับกิจกรรมท่ีทําให�นักศึกษาได�เรียนรู�อย�างเต็มท่ี เช�นการ
ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการลงไปเรียนรู�ในฟารมเพ่ือให�นักศึกษาให�ความสนใจกิจกรรมมากข้ึน 
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ส�วนการเตรียมความพร�อมเรื่องการเรียนและการใช�ชีวิต หลักสูตรจะมีการประชุมเพ่ือวางแผนการจัด
กิจกรรมสําหรับนักศึกษาชั้นปNท่ี 1 โดยสํารวจหัวข�อการจัดกิจกรรมผ�านทางกิจกรรมพบอาจารยท่ี
ปรึกษาซ่ึงโดยหลักๆจะมีท้ังกิจกรรมติว และกิจกรรมท่ีเน�นทักษะการใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัย (อ�างอิง 
สศ 3.1.11 รายงานประชุมวางแผนกิจกรรมหลักสูตร) 
 
3.2 การส0งเสริมและพัฒนานักศึกษา(KPI 3.2) 
1) การควบคุมการดูแลการให2คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก0นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรได�มีการแต�งต้ังอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีเข�าใหม�และมีการแต�งต้ังอาจารย
ท่ีปรึกษาทดแทนอาจารยท่ีลาออก หรือเกษียณอายุราชการ เพ่ือทําหน�าท่ีในการให�คําปรึกษาท้ัง
ทางด�านวิชาการและแนวทางวางแผนการเรียนและการใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซ่ึงจากการติดตาม
ปLญหาของนักศึกษาพบว�านักศึกษาบางส�วนมีผลการเรียนตํ่า การวางแผนการเรียนผิดพลาดทําให�จบ
ช�า มีนักศึกษาท่ีรีไทรเนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม�ถึง มีนักศึกษาลาออกในปNแรกเนื่องจากปLญหาการใช�ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ฯลฯ ซ่ึงอาจารยท่ีปรึกษาไม�สามารถแก�ไขได�ทันเนื่องจากนักศึกษาไม�เข�าพบและขอ
คําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา นอกจากนี้ยังพบว�านักศึกษาปNสามท่ีเลือกสาขาไปแล�วได�สาขาไม�ตรง
กับอาจารยท่ีปรึกษา ทําให�การให�คําปรึกษาทําได�ไม�เต็มท่ี (อ�างอิง สศ 3.2.1 คําสั่งแต�งต้ังอาจารยท่ี
ปรึกษา) (อ�างอิง สศ 3.2.2 KM นักศึกษาตกค�าง) 

ในปN 2560 หลักสูตรได�ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข�าพบอาจารยท่ีปรึกษาโดยทําสมุดประจําตัว
นักศึกษาทุกคนซ่ึงมีข�อมูลส�วนตัว การเรียน การขอทุน ปLญหาและการให�คําปรึกษา และประวัติงาน
วินัย และกําหนดวันเวลาท่ีแน�นอนในการเข�าพบอาจารยท่ีปรึกษา (ทุกวันพุธบ�ายสองสัปดาหท่ี 2 ของ
เดือน) โดยทําปฏิทินการเข�าพบติดไว�บริเวณทางข้ึนตึก (อ�างอิง สศ 3.2.3 รายงานการประชุม) 
(อ�างอิง สศ 3.2.4 ภาพถ�ายประกอบกิจกรรมหลักสูตร) แจ�งทางจดหมายเวียน เฟซบุ�ค และไลน มีการ
ทําจดหมายตอบรับการเข�าร�วมกิจกรรมจากอาจารยท่ีปรึกษาแต�ละท�าน แจ�งสถานท่ีเข�าพบ และจัด
อาจารยท่ีเข�าพบแทนเม่ืออาจารยท่ีปรึกษาไม�ว�าง ซ่ึงอาจารยท่ีปรึกษาจะมีการวิเคราะหข�อมูล
นักศึกษาแต�ละคน และมีการแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างอาจารยแต�ละท�านในกิจกรรม KM หรือ 
coffee hour ของคณะเพ่ือร�วมกันเสนอการจัดกิจกรรมเพ่ือช�วยเหลือหรือส�งเสริมนักศึกษาให�แก�
หลักสูตรไปประชุมเพ่ือวางแผนดําเนินการ (อ�างอิง สศ 3.2.5 กิจกรรม coffee hour) ส�วนนักศึกษาปN
สามมีการเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาให�ตรงกับสาขาท่ีนักศึกษาเรียน ซ่ึงอาจารยท่ีปรึกษาใหม�จะได�
รับทราบข�อมูลนักศึกษาจากสมุดประจําตัวจากอาจารยท่ีปรึกษาเดิม นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการ
ประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาต�อการจัดกิจกรรมพบว�านักศึกษามีความกระตือรือร�น มีการวาง
แผนการเรียนอย�างเปFนระบบมากข้ึน และเข�าพบอาจารยท่ีปรึกษาบ�อยมากข้ึนทําให�สามารถปรึกษา
ปLญหาต�างๆ และแก�ไขปLญหาเก่ียวกับการเรียนได�มากข้ึน นอกจากนี้การเข�าพบอาจารยท่ีปรึกษายัง
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ช�วยให�ลดจํานวนนักศึกษาท่ีรีไทรลงได�และลดการลงทะเบียนท่ีผิดพลาด การลาออกเนื่องจากปLญหา
การใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัย และยังช�วยให�หลักสูตรวางแผนการจัดกิจกรรมท่ีตรงตามความต�องการ
ของ นักศึกษาได�มากข้ึน เช�น กิจกรรมติวในรายวิชาท่ีนักศึกษามีการติด F มาก การจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร�อมสําหรับนักศึกษาใหม� ฯลฯ (อ�างอิง สศ 3.2.6 กิจกรรมพบอาจารยท่ีปรึกษา) (อ�างอิง สศ 
3.2.7 ประเมินผลกิจกรรมพบอาจารยท่ีปรึกษา) 

นอกจากกิจกรรมพบอาจารยท่ีปรึกษาแล�ว บางครั้งยังพบปLญหานักศึกษาไม�ได�เข�าร�วม
กิจกรรมตามกําหนด ทางหลักสูตรจึงได�มีการสํารวจและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนตํ่า เรียนตกแผน(ติด F หรือเกรดตํ่าทําให�ลงวิชาหลักไม�ได�) และตกค�าง (ติด F รายวิชาท่ีเปFน
ต�อเนื่อง, เกรดรหัส สศ ไม�ถึง 2.00, ติดค�างรายวิชาสัมมนา และปLญหาพิเศษ)  โดยออกแบบสอบถาม
ผ�านกิจกรรมพบอาจารยท่ีปรึกษา ร�วมกับเช็คในระบบงานทะเบียน (อ�างอิง สศ 3.2.8 ข�อมูลนักศึกษา
ตกค�าง) 

อาจารยประจําหลักสูตรได�เรียกพบนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า และเรียนตกแผนเพ่ือช�วยวาง
แผนการเรียน ท้ังการเลือกลงวิชาท่ีเปFนรายวิชาต�อเนื่องก�อน การลงรายวิชาเลือกร�วมกับรายวิชาหลัก
เพ่ือช�วยดึงเกรดข้ึน การจัดกิจกรรมติวในรายวิชาท่ีติด F เช�น ในปNการศึกษาท่ีผ�านมาหลักสูตรได�จัด
กิจกรรมติววิชาชีวเคมีให�นักศึกษาชั้นปNท่ี 1 หลักสูตรเทียบเข�าเรียน และรายวิชาเคมีให�นักศึกษาชั้นปN
ท่ี 1 หลักสูตร 4 ปN (อ�างอิง สศ 3.2.9 รายงานการประชุมปLญหานักศึกษา) 

ส�วนนักศึกษาท่ีตกค�างหรือมีแนวโน�มตกค�าง ทางอาจารยประจําหลักสูตรได�ให�คําแนะนํา
เรื่องการวางแผนการลงทะเบียนเรียน การลงเรียนซํ้าในรายวิชาท่ีได�เกรด D เพ่ือให� GPA เพ่ิมสูงข้ึน 
และช�วยให�คําแนะนําเรื่องการทําสัมมนาและปLญหาพิเศษ ซ่ึงจากกิจกรรมดังกล�าวทําให�นักศึกษามี
อัตรารีไทรลดลง และลดจํานวนนักศึกษาตกค�างได�มากข้ึน (อ�างอิง สศ 3.2.10 รายงานประชุมปLญหา
นักศึกษาตกค�าง) (อ�างอิง สศ 3.2.11 แบบประเมินนักศึกษาตกค�าง) 

จากผลการดําเนินงานในรอบท่ีผ�านมา หลักสูตรได�มีแนวทางสําหรับการให�คําปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวในปNต�อๆไป โดยอาจารยประจําหลักสูตรได�มีการแต�งต้ังอาจารยท่ีปรึกษาแก�นักศึกษา
ใหม�ทุกปNการศึกษา และดําเนินการปรับปรุงระบบการเข�าพบอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือให�เกิดประสิทธิผล
ในการให�คําแนะนําปรึกษาแก�นักศึกษาและติดตามผลการเรียน ติดตามสถานะนักศึกษา และวางแผน
การเรียนให�กับนักศึกษาท่ีมีปLญหาในบางกรณี และได�มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมการจัดทํา
ปฏิทินพบอาจารยท่ีปรึกษา และแจ�งกําหนดการตามปฏิทินให�อาจารยและนักศึกษาได�รับทราบ
ล�วงหน�าเพ่ือยืนยันการนัดหมาย ทําให�นักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาสําหรับเข�าพบอาจารยท่ีปรึกษา 
เรื่อง การลงทะเบียน การเรียน ผลการเรียน หรือให�คําปรึกษาปLญหาต�างๆแก�นักศึกษาเพ่ือช�วยเหลือ
นักศึกษาท่ีมีปLญหาทางการเรียนหรือต�องการความช�วยเหลือด�านต�างๆ เพ่ือให�การดําเนินการด�านการ
ให�คําปรึกษาและแนะแนวแก�นักศึกษาของหลักสูตรฯมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  โดยอาจารยมีช�องทาง
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อ่ืนๆสําหรับการติดต�อกับนักศึกษาของตนเองด�วย เช�น การติดต�อผ�านระบบงานทะเบียน, อีเมล หรือ
กลุ�มในสังคมออนไลน  เปFนต�น (อ�างอิง สศ 3.2.12 รายงานการประชุมแนวทางแก�ไขปLญหาสําหรับ
นักศึกษา) 

 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร2างทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 

ในปN 2559 คณะและหลักสูตรได�มีการจัดกิจกรรมท้ังการอบรมและเชิญวิทยากรมาบรรยาย
แก�นักศึกษาในหัวข�อต�างๆ ซ่ึงส�วนมากจะเปFนกิจกรรมบรรยายเนื่องจากนักศึกษามีจํานวนมาก ทําให�
นักศึกษาบางส�วนไม�เข�าร�วม ไม�สนใจฟLง หรือนําไปใช�ประโยชนได�น�อย ไม�ตรงกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว� 
และการจัดกิจกรรมไม�ครอบคลุมทักษะการเรียนรู�ต�างๆ (อ�างอิง สศ 3.2.13 ประเมินผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร) 

จากปLญหาดังกล�าวจึงมีการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาโดยวางตารางการ
จัดกิจกรรมท่ีชัดเจน และกําหนดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการท่ีครอบคลุมท้ังการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาตามชั้นปN และส�งเสริมการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 และในส�วนของกิจกรรมทางวิชาการจะ
แบ�งกลุ�มนักศึกษาตามชั้นปN หรือตามความสนใจข้ึนอยู�กับกิจกรรม เพ่ือให�นักศึกษาได�เลือกเข�าร�วม 
และกิจกรรมส�งเสริมวิชาการจะเพ่ิมทักษะการปฏิบัติมากข้ึน (อ�างอิง สศ 3.2.14 รายงานการประชุม
วางแผนจัดกิจกรรมหลักสูตร) 

ในปNการศึกษา 2560 หลักสูตรได�จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยใช�
ชั่วโมงกิจกรรมในบ�ายวันพุธสัปดาหท่ี 2 -3 ของเดือน (อ�างอิง สศ 3.2.15 ปฏิทินกิจกรรมหลักสูตร) 
(อ�างอิง สศ 3.2.16 ภาพประกอบกิจกรรมหลักสูตร) โดยมีการประชุมเพ่ือจัดทําแผนปฏิทินกิจกรรม 
ให�สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตรและเป~าประสงคของมหาวิทยาลัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให�โครงการสนองยุทธศาสตร ส�งผลต�อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตรและ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 (3R,7C) ท่ีเก่ียวกับ 1) กลุ�มวิชา
หลัก (core subjects) 2) กลุ�มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) 3) กลุ�มทักษะการ
เรียนรู�และนวัตกรรม (learning and innovation skills) และ 4) กลุ�มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (information, media and technology skills) โดยมีแผนการจัดกิจกรรมท่ีแน�นอนโดย
การกําหนดวันเวลาท่ีจัดกิจกรรมเพ่ือให�นักศึกษาทุกคนได�เข�าร�วม และมีการสํารวจหัวข�อกิจกรรมท่ี
นักศึกษาสนใจเพ่ือจัดเพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีคณะจัดให� สําหรับท้ังปNการศึกษา 2560 และมีการ
รายงานผลการจัดกิจกรรมในท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตรหลังจากแต�ละกิจกรรมเสร็จสิ้นแล�ว 
เพ่ือปรับปรุง หาแนวทาง และมีข�อเสนอแนะสําหรับการจัดกิจกรรมสําหรับครั้งต�อไป (อ�างอิง สศ 
3.2.17 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม)  
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โครงการ/กิจกรรมท่ีได�ดําเนินการแล�ว มีดังนี้ 
กิจกรรม วิทยากร รายละเอียด

กิจกรรม 
สถานท่ี วันท่ี ผู2เข2าร0วม

กิจกรรม 
กลุ0มวิชาหลัก (core subject) 
กิจกรรมช�วยเหลือศูนย
ฝpกวิชาชีพคนตาบอด  
(อ�างอิง สศ 3.2.18 
กิจกรรมศูนยฝpกอาชีพ
คนตาบอด) 
 

- ปรับปรุงโรงเรือน
เลี้ยงไก�ไข� และ
สร�างแปลงผัก
เพ่ือให�ทางศูนยฯ 
ได�นําไข�ไก�และผัก
ต�างๆ ไปประกอบ
อาหารกลางวัน
ให�แก�น�องๆ 

ศูนยฝpกวิชาชีพคน
ตาบอด  
อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม� 

วันท่ี 11 มิถุนายน 
2560-31 พฤษภาคม 
2561 

นักศึกษาชมรม
สัตวปNก  
คณะ 
สัตวศาสตรฯ 

กิจกรรมไหว�ครู 
(อ�างอิง สศ 3.2.21 
กิจกรรมไหว�ครู) 
 

- จัดพิธีไหว�คร ู ห�องประชุมใหญ� 
อาคารศูนยสัตว
ศาสตรและ
เทคโนโลยี   

29 มิถุนายน 2560 สโมสรนักศึกษา
คณะสัตวศาสตร 
และนักศึกษาคณะ
สัตวศาสตร ปN 1 

การประดิษฐดอกไม�จันทร
หน่ึงในดวงใจ เพื่อถวาย
พ�อหลวง  
(อ�างอิง สศ 3.2.20 
กิจกรรมประดิษฐ
ดอกไม�จันทร) 

- ประดิษฐ
ดอกไม�จันทร 

อาคารแผ�พืชน 19, 26 กรกฎาคม, 16 
และ 23 สิงหาคม 2560 

นักศึกษาคณะ
สัตวศาสตรฯ 
ทุกช้ันปN 

กิจกรรม วิทยากร รายละเอียด
กิจกรรม 

สถานท่ี วันท่ี ผู2เข2าร0วม
กิจกรรม 

กิจกรรมทําขวัญควาย 
(อ�างอิง สศ 3.2.22 
กิจกรรมทําขวัญควาย) 
 

- จัดพิธีทําขวัญ
ควาย เพ่ือรําลึกถึง
บุญคุณของควายท่ี
มีต�อเกษตรกร 

ณ ฟารมโคนม
และโคเน้ือ คณะ
สัตวศาสตรและ
เทคโนโลย ี

2 สิงหาคม 2560  

กิจกรรมบรรยายพิเศษ 
หัวข�อ “การปรับปรุง
พันธุกับการแข�งขัน
ทางธุรกิจ” (อ�างอิง สศ 
3.2.23 กิจกรรม
บรรยายพิเศษโดย
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

ดร.สจัจา 
ระหว�างสุข รอง
กรรมการ
ผู�จัดการอาวุโส
ฝ�ายวิจัยพัฒนา
และปรับปรุง
พันธุสุกร บริษัท 
ซีพีเอฟ 

- ณ ห�องประชุม
ใหญ� อาคารศูนย
สัตวศาสตรและ
เทคโนโลย ี

15 กันยายน 2560 นักศึกษาคณะ
สัตวศาสตรฯ ช้ัน
ปNท่ี 3-4 
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(ประเทศไทย) 
จํากัด(มหาชน) 

กิจกรรมฝpกอบรม เรื่อง 
“การสตัฟฟ�สัตว
เบ้ืองต�น” 
(อ�างอิง สศ 3.2.19 
การสตัฟฟ�สัตว) 

นักวิชาการสัตว
บาลประจํา
ฟารม 

ฝpกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

อาคารปฏิบัติการ
สัตวปNกและสุกร 

17 มกราคม 2561 นักศึกษาคณะ
สัตวศาสตรฯทุก
ช้ันปN (เลือกเข�า
ตามความสนใจ) 

กิจกรรมอบรม
มาตรฐานฟารมไก�ไข�
และไก�เน้ือ, สุกร และ
โคนมและโคเน้ือ  
(อ�างอิง สศ 3.2.24 
กิจกรรมอบรม
มาตรฐานฟารม) 

สัตวแพทยจาก
สํานักงาน 
ปศุสัตวเขต 5 

- อาคารศูนยสัตว
ศาสตรและ
เทคโนโลย ี

21 กุมภาพันธ 61 นักศึกษาคณะ
สัตวศาสตรฯช้ัน
ปN 4 

กลุ0มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) 

สัตวศาสตรจิตอาสา 
(อ�างอิง สศ 3.2.25 
กิจกรรมเดิน-ว่ิงสัน
ทราย) 
 
 

- เก็บขยะ  ตลอดเส�นทางการ
ดําเนินกิจกรรม
ประเพณีเดิน-ว่ิง
สันทราย 

6 มิถุนายน 2560 นักศึกษาคณะ
สัตวศาสตรฯช้ัน
ปNท่ี 1 และช้ันปN
ท่ี 2 

สัตวศาสตรจิตอาสา 
(อ�างอิง สศ 3.2.26 
กิจกรรมเก็บขยะ) 

- เก็บขยะ และทํา
ความสะอาด 

บริเวณอาคาร
ศูนยสัตวศาสตรฯ 
วัดวิเวกวนาราม 
และบรเิวณอ�าง
เก็บนํ้าห�วยโจ� 
 

28 มิถุนายน 2560 นักศึกษาคณะ
สัตวศาสตรฯทุก
ช้ันปN 

กิจกรรม วิทยากร รายละเอียด
กิจกรรม 

สถานท่ี วันท่ี ผู2เข2าร0วม
กิจกรรม 

กิจกรรมบรรยายพิเศษ 
หัวข�อ “นักศึกษาแม�โจ� 
โอกาสและการแข�งขัน 
การเข�าสู�ธุรกิจ 
ปศุสัตว”  
(อ�างอิง สศ 3.2.27 

คุณทรงยศ 
สุวรรณนิเวศน 
กรรมการ
ผู�จัดการ บริษัท 
พีเอส57 เทรด
ดิ้ง จํากัด 

- ณ ห�องประชุม
ใหญ� อาคารศูนย
สัตวศาสตรและ
เทคโนโลย ี

13 กันยายน 2560 นักศึกษาคณะ
สัตวศาสตรฯ ช้ัน
ปNท่ี 4 
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กิจกรรมให�ความรู�ทาง
สัตวศาสตร) 
กิจกรรมบรรยายพิเศษ 
หัวข�อ “บันไดสู�
ความสําเร็จ ในอาชีพ
การทําธุรกิจปศุสัตว” 
(อ�างอิง สศ 3.2.28 
ธุรกิจปศุสตัว) 

รศ.ดร.สุกิจ 
ขันธปราบ 

- ณ ห�องประชุม
ใหญ� อาคารศูนย
สัตวศาสตรและ
เทคโนโลย ี

13 กันยายน 2560 นักศึกษาคณะ
สัตวศาสตรฯ ช้ัน
ปNท่ี 4 

โครงการแม�โจ�แปง
บ�านสร�างเมือง 
กิจกรรมทําวัคซีน
ป~องกันโรคพิษสุนัขบ�า 
(อ�างอิง สศ 3.2.31 
แม�โจ�แปงบ�านสร�าง
เมือง) 

- ลงพ้ืนท่ีบริการทํา
วัคซีนป~องกันโรค

พิษสุนัขบ�าใน
มหาวิทยาลยัแม�โจ� 

พ้ืนท่ีใน
มหาวิทยาลยัแม�
โจ� และโดยรอบ 

20 กันยายน 2560 นักศึกษาคณะ
สัตวศาสตรฯทุก
ช้ันปN (เลือกเข�า
ตามความสนใจ) 

สัตวศาสตรจิตอาสา 
(อ�างอิง สศ 3.2.29 
สัตวศาสตรจิตอาสา) 

- เก็บขยะ และทํา
ความสะอาด 

บริเวณ
มหาวิทยาลยัแม�
โจ�, อาคารศูนย
สัตวศาสตรฯและ
ฟารมของคณะฯ, 
อ�างเก็บนํ้าห�วยโจ� 
และวัดดอยแท�น
พระ 

22 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาคณะ
สัตวศาสตรฯทุก
ช้ันปN 

โครงการมัชฌิมนิเทศ 
บรรยายพิเศษเรื่อง 
“การเตรยีมตัวและ
การวางเป~าหมายการ
ทํางานในอนาคต” 
(อ�างอิง สศ 3.2.30 
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ) 
 
 
 

คุณรุ�งอรณุ  
การรัตน 
กรรมการ
ผู�จัดการ บริษัท 
ซิลเวอร ฟารม 
เซ็นเตอร จํากัด  
 

- ณ ห�องประชุม
ใหญ� อาคารศูนย
สัตวศาสตรและ
เทคโนโลย ี

12 มกราคม 2561 นักศึกษาคณะ
สัตวศาสตรฯ ช้ัน
ปNท่ี 1-2 

กิจกรรม วิทยากร รายละเอียด
กิจกรรม 

สถานท่ี วันท่ี ผู2เข2าร0วม
กิจกรรม 
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กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
สัตวศาสตร ร�วมกับ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ท่ีสูง ในโครงการ
สนับสนุนการถ�ายทอด
เทคโนโลยีและการ
เรียนรู�การเลี้ยงสตัว
และประมง สวพส. 
(อ�างอิง สศ 3.2.32 
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
สัตวศาสตร 1) 

- กิจกรรมอบรมใน
หัวข�ออบรม “การ
ป~องกันโรคและการ
ทําวัคซีนสัตว” 
ให�แก�เกษตรกรผู�
เล้ียงโคกระบือและ
นํานักศึกษาทํา
วัคซีนให�แก�โค
กระบือและสอน
เกษตรกรฝpกทํา
วัคซีนป~องกันโรค
คอบวมและไข�ขา
ให�แก�โคกระบือของ
ตนเอง 

พ้ืนท่ีสถานีเกษตร
หลวงปางดะ และ
ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแม�
แพะ 

13- 14 มกราคม 2561 นักศึกษาชมรม
โคนม-โคเน้ือ 
คณะสัตวศาสตร 

โครงการพัฒนาวิชาชีพ
สัตวศาสตร  กิจกรรม
ท่ี 1 สัตวศาสตรพัฒนา
วิชาชีพ (อ�างอิง สศ 
3.2.33 กิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพสัตวศาสตร 2) 

-  โรงเรียนบ�านแม�
โต� สาขาห�วยเต�า 
ต.บ�อแก�ว อ.สะ
เมิง จ.เชียงใหม� 

12 – 14 มกราคม 
2561 

นักศึกษาชมรม
การผลิตสุกร 
คณะสัตวศาสตร 

โครงการแม�โจ�แปง
บ�านสร�างเมือง 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนา
วิชาชีพด�านสัตวศาสตร
โครงการหลวงวัด
จันทร (อ�างอิง สศ 
3.2.34 กิจกรรมแปง
บ�านสร�างเมืองวัด
จันทร) 
 

- นํานักศึกษา
ให�บริการทําวัคซีน
ป~องกันโรคไข�ขา
และคอบวมแก�โค-
กระบือ, โรคพิษ
สุนัขบ�าแก�สุนัข
และแมว, โรคนิว
คาสเซิลและ
หลอดลมอักเสบ
ให�แก�สัตวปNก, ถ�าย
พยาธิให�แก�สัตว 

ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงวัด
จันทร หมู�บ�าน
ห�วยอ�อ ห�วยฮ�อม 
ดอยตุง บ�าน
จันทร และ หนอง
แดง อ.กัลยานิ
วัฒนา จ.เชียงใหม� 

19 – 21 มกราคม 
2561 

นักศึกษาคณะ
สัตวศาสตรฯทุก
ช้ันปN (เลือกเข�า
ตามความสนใจ) 

โครงการพัฒนาวิชาชีพ
สัตวศาสตร กิจกรรมท่ี 
1 สัตวศาสตรพัฒนา
วิชาชีพ (อ�างอิง สศ 
3.2.35 กิจกรรมพัฒนา

- จัดฝpกอบรม เรื่อง 
“พ้ืนฐานการเลี้ยง
ไก�และการทํา
วัคซีน” ให�กับชาว 
บ�าน พร�อมกับ

โรงเรียนบ�านนากู� 
ต.แม�สาบ อ.สะ
เมิง จ.เชียงใหม�   
 

27 – 29 มกราคม 
2561 

นักศึกษาชมรม
สัตวปNก คณะ
สัตวศาสตรฯ 
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วิชาชีพสัตวศาสตร 3) ให�บริการฉีดวัคซีน
นิวคาสเซิลและ
หลอดลมอักเสบ, 
พิษสุนัขบ�าและ  

กิจกรรม วิทยากร รายละเอียด
กิจกรรม 

สถานท่ี วันท่ี ผู2เข2าร0วม
กิจกรรม 

  ถ�ายพยาธิให�กับปศุ
สัตวของชาวบ�าน, 
ปรับปรุงโรงเรือน
เลี้ยงไก� 

   

กลุ0มทักษะการเรียนรู2และนวัตกรรม (learning and innovation skills) 

กิจกรรมฝpกอบรม เรื่อง 
การจัดการธุรกิจ
เบ้ืองต�น (อ�างอิง สศ 
3.2.36 กิจกรรม
ส�งเสริมวิชาการ 2) 

คุณประทีปชล 
ชัยเลิศ 
นักวิชาการศึกษา 
และทีมงานจาก
สถาบันบ�มเพาะ
วิสาหกิจ UBI 

ฝpกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

AT 1412 อาคาร
ศูนยสัตวศาสตร
และเทคโนโลย ี

17 มกราคม 2561 นักศึกษาคณะ
สัตวศาสตรฯทุก
ช้ันปN (เลือกเข�า
ตามความสนใจ) 

กลุ0มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 

อบรมการถ�ายและตัด
ต�อวีดีโอ (อ�างอิง สศ 
3.2.37 การถ�ายและ
ตัดต�อวีดโีอ) 

อ.ดร.ปOยะ พละ
ปLญญา อาจารย
ประจํา
สาขาวิชาการ
พัฒนาส�งเสรมิ
และนิเทศ
ศาสตรเกษตร 
คณะผลติ
กรรมการ
เกษตร 

- ห�องเหลืองโคราช 
อาคารศูนย
กล�วยไม�และไม�
ดอกไม�ประดับ 

5 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาวิชา
เรียนการสืบพันธุ
และผสมเทียม 
และวิชาการ
เจริญเติบโต 
ของสัตว 

กิจกรรมฝpกอบรม เรื่อง 
“การถ�ายภาพและตดั
ต�อ VDO” (อ�างอิง สศ 
3.2.38 การถ�ายภาพ
และตดัต�อ VDO) 

อ.ดร.ปOยะ พละ
ปLญญา อาจารย
ประจํา
สาขาวิชาการ
พัฒนาส�งเสรมิ
และนิเทศ
ศาสตรเกษตร 

- ห�องประชุม AT 
2201-2202 
อาคารศูนยสัตว
ศาสตรและ
เทคโนโลย ี

17 มกราคม 2561 นักศึกษาคณะ
สัตวศาสตรฯทุก
ช้ันปN (เลือกเข�า
ตามความสนใจ) 
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คณะผลติ
กรรมการ
เกษตร 

 
 โดยกิจกรรมต�างๆของปNการศึกษา 2560  จะมีการประเมินผล และรายงานผลต�อท่ีประชุม
อาจารยประจําหลักสูตรให� พิจารณาผลจากการจัดกิจกรรมท่ีนักศึกษาได�รับ และพิจารณา
ข�อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมต�อไป (อ�างอิง สศ 3.2.39 สรุปผลปประเมินการจัดกิจกรรม
นักศึกษา)  

นอกจากนี้ในปN 2560 ได�มีการบูรณากิจกรรมท่ีเปFนกิจกรรมภาคบรรยายและฝpกอบรมไปสู�
กิจกรรมท่ีเน�นทักษะการปฏิบัติ และบูรณาการกับการเรียนการสอน ได�แก� กิจกรรมอบรมการตัดต�อ
วีดีโอ ซ่ึงได�นําไปใช�ในการทําสื่อการสอนในรายวิชา สศ 410 การเจริญเติบโตของสัตว และ สศ 411 
การสืบพันธุและผสมเทียมของสัตวเลี้ยง (อ�างอิง สศ 3.2.40 กิจกรรมบูรณาการรายวิชา) 

กิจกรรมอบรมการทําวัคซีนป~องกันโรคพิษสุนัขบ�า ได�นําไปใช�ในกิจกรรมทําวัคซีนป~องกันโรค
พิษสุนัขบ�าให�แก�สุนัขในมหาวิทยาลัยแม�โจ�และพ้ืนท่ีโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพทางสัตวศาสตร 
และกิจกรรมแป�งบ�านสร�างเมือง มหาวิทยาลัยแม�โจ� (อ�างอิง สศ 3.2.41 ทําวัคซีนพิษสุนัขบ�า) 

สําหรับรูปแบบและหัวข�อการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาในปNต�อๆไป หลักสูตรจะมีการนํา
ผลประเมินการจัดกิจกรรมของปNก�อนหน�ามาใช�เพ่ือพิจารณารูปแบบและความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม ร�วมกับวิเคราะหความต�องการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังจาก
นักศึกษาแต�ละชั้นปN เพ่ือวางรูปแบบและหัวข�อกิจกรรมโดยจะเน�นให�นักศึกษามีความรอบรู� มีทักษะ
ด�านวิชาชีพ มีศีลธรรมและจริยะธรรม สามารถใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัยได�อย�างมีความสุข และพร�อมท่ี
จะออกไปสู�โลกแห�งการทํางานอย�างมีคุณภาพ (อ�างอิง สศ 3.2.42 รายงานประชุมวางแผนการจัด
โครงการ/กิจกรรม) 

 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา(KPI 3.3) 

1) อัตราการคงอยู0 
ปLจจุบันหลักสูตร มีนักศึกษาระหว�างปN 2556 ถึงสิ้นปNการศึกษา 2560 จํานวนท้ังสิ้น  674 

คน ดังนี้ 
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ป3การศึกษาท่ีรับเข2า 

(ต้ังแต0ป3การศึกษาท่ีเร่ิมใช2
หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู0 (จํานวนจริง)  
ในสิ้นป3การศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
คน % คน % คน % คน % คน % 

สัตวศาสตร� หลักสูตร 4 ป3            
2556 (รับเข�า 118 คน) 115 97.4 110 93.2 106 89.8 20 16.9 12 10.1 
2557 (รับเข�า 127 คน) - - 127 100 113 88.9 110 86.6 110 86.6 
2558 (รับเข�า 129 คน) - - - - 121 93.8 120 93.0 119 92.2 
2559 (รับเข�า 129) คน) - - - - - - 129 100.0 115 89.1 
2560 (รับเข�า 151) คน) - - - - - - - - 146 96.7 

สัตวศาสตร� หลักสูตร 4 ป3  
เทียบเข2าเรียน 

              

สัตวศาสตร (สัตวปNก)            
2556 (รับเข�า 18 คน) 18 100 17 94.4 17 94.4 4 22.2 2 11.1 
2557 (รับเข�า 16 คน) - - 16 100 12 75.00 9 56.25 1 6.25 
2558 (รับเข�า 25 คน) - - - - 25 100 24 96.0 17 13.6 
2559 (รับเข�า 18 คน) - - - - - - 18 100 14 77.7 
2560 (รับเข�า 15 คน) - - - - - - - - 14 93.63 

สัตวศาสตร (การผลิตสุกร)            
2556 (รับเข�า 24 คน) 24 100 16 66.6 12 50.0 1 4.1 1 4.1 
2557 (รับเข�า 18 คน)  - - 17 94.4 11 61.1 9 50.0 4 22.2 
2558 (รับเข�า 21 คน) - - - - 21 100 18 85.7 17 80.9 
2559 (รับเข�า 24 คน) - - - - - - 24 100 17 70.8 
2560 (รับเข�า 10 คน) - - - - - - - - 9 90 

สัตวศาสตร (โคนมและโคเน้ือ)            
2556 (รับเข�า 30 คน) 30 100 28 93.3 15 50.0 5 16.6 - - 
2557 (รับเข�า 23 คน) - - 23 100 15 65.2 10 43.4 1 4.0 
2558 (รับเข�า 25 คน) - - - - 25 100 23 92.0 16 64 
2559 (รับเข�า 26 คน) - - - - - - 24 92.3 18 69.2 
2560 (รับเข�า 32 คน) - - - - - - - - 32 100 
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จากอัตราการคงอยู�ของนักศึกษาพบว�า นักศึกษาในปN 2560 ลดลง จากปN 2559 โดยอาจารย
ประจําหลักสูตรได�สรุปปLจจัยท่ีมีผลกระทบต�ออัตราการคงอยู�ของนักศึกษาด�วย ซ่ึงมีหลายประการ 
ดังนี้ (อ�างอิง สศ 3.3.1 รายงานการประชุมติดตามนักศึกษา) 

1. การย�ายสาขาและลาออกของนักศึกษาเนื่องจากสอบเข�าใหม� หรือย�ายท่ีเรียนไปคณะหรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

2. การพ�นสภาพนักศึกษาจากการท่ีนักศึกษามีผลการเรียนตํ่ากว�าเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

3. การออกไปประกอบอาชีพต�างๆ เช�น รับราชการทหาร หรือประกอบธุรกิจของครอบครัว 
4. การลาออกเนื่องจากมีปLญหาสภาพทางการเงินไม�พร�อม, ปLญหาทางครอบครัว 
 

ข2อมูลจํานวนนักศึกษา ตกค2าง นับถึงส้ินป3การศึกษา 2560 ดังนี้  
จากข�อมูลจากระบบสถิติของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จํานวนนักศึกษาตกค�างในปN 

2560 มีจํานวนมากข้ึนกว�าปN 2559 (อ�างอิง สศ 3.3.2 ข�อมูลสถิติจํานวนนักศึกษาปLจจุบันระหว�าง ปN 
56-60)  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ทําให�ไม�มีภาคเรียนท่ี 3/2559 ซ่ึงเปFนภาคเรียน
ท่ีนักศึกษาบางคนไม�สามารถลงทะเบียนวิชา สศ 498 การเรียนรู�อิสระ ในส�วนของการฝpกงาน 2 
เดือน ได� 

อาจารยประจําหลักสูตรได�ดําเนินการเรื่อง การติดตามผลการเรียนนักศึกษาท่ีตํ่ากว�าเกณฑ, 
ระบบอาจารยท่ีปรึกษาให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และการประชุมหารือเพ่ือแก�ไขปLญหานักศึกษาตกค�าง 
เพ่ือทราบถึงสาเหตุและแนวทางแก�ปLญหาด�วยในปNการศึกษา 2560 นี้ (อ�างอิง สศ 3.3.3 รายงาน
กิจกรรม KM นักศึกษาตกค�าง) ได�จัดทําแบบประเมินเก่ียวกับปLญหานักศึกษาตกค�าง เพ่ือท่ีจะได�
นํามาพิจารณาและหาวิธิการจัดการอย�างเปFนระบบต�อไป (อ�างอิง สศ 3.3.4 รายงานการประชุม
ปLญหานักศึกษาตกค�าง) (อ�างอิง สศ 3.3.5 แบบประเมินและสถิตินักศึกษาตกค�าง) 

 
 
2) การสําเร็จการศึกษา 

ปNการศึกษา 
ท่ีรับเข�า 

(ตั้งแต�ปNการศึกษา
ท่ีเริ่มใช�หลักสูตร) 

ป3การศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 2557 2558 2559 2560 

หลักสตูร 4 ปN 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา 127 120 110 74 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาก�อนเวลาตามหลักสตูร - - - - 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสตูร 124 91 82 74 
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จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตามหลักสูตร 3 29 28  

หลักสตูร 4 ปN  
เทียบเข�าเรียน  

จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา 57 50 50 21 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาก�อนเวลาตามหลักสตูร - - - - 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสตูร 41 34 15 21 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตามหลักสูตร 16 16 35  

 รวมท้ังสิ้น 184 170 160 95 
  อ�างอิงข�อมูลจากระบบสถิติของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 

อาจารยประจําหลักสูตรมีการตรวจสอบจํานวนและความถูกต�องของนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาในแต�ละภาคการศึกษาและปNการศึกษา (อ�างอิง สศ 3.3.6 ข�อมูลการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา) โดยได�ตรวจสอบและพิจารณาการเห็นชอบนักศึกษาสําเร็จการศึกษาทุกรอบระยะการ
อนุมัติจบของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และรายงานต�อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุก
รอบการประชุมด�วย (อ�างอิง สศ 3.3.7 รายงานประชุมคณะเรื่องการสําเร็จการศึกษา)  

ท้ังนี้ ได�มีการพิจารณาปLจจัยท่ีมีผลกระทบต�ออัตราการคงอยู� และการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา หลักสูตร 4 ปN และหลักสูตร 4 ปN เทียบเข�าเรียน ดังนี้  

1. นักศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนย�ายเข�ามาเรียนในคณะ 
2. นักศึกษาไม�ผ�านรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาท่ีเปFนตัวต�อเนื่อง  
3.  นักศึกษายังติด I ในบางรายวิชา  
4.  ศึกษามีผลการเรียนตํ่ากว�าเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว� 
5.  สภาวะเศรษฐกิจการเงินของครอบครัวนักศึกษา 
6.  การมีครอบครัวระหว�างวัยเรียน 
ท้ังนี้ หลักสูตรได�จัดทําแบบประเมินเก่ียวกับปLจจัยท่ีมีผลกระทบต�อการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาด�วย (อ�างอิง สศ 3.3.8 รายงานประชุมพิจารณาความเสี่ยงและควบคุมภายใน) (อ�างอิง สศ 
3.3.9 แบบประเมินปLจจัยท่ีมีผลต�อการสําเร็จการศึกษา) 

 
3) ความพึงพอใจและการจัดการข2อร2องเรียนของนักศึกษา 

 ในแต�ละภาคการศึกษานักศึกษาจะมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต�อหลักสูตร 
(อ�างอิง สศ 3.3.10 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต�อหลักสูตร) โดยหลักสูตรได�นําผลการ
ประเมินมาพิจารณาและเปรียบเทียบเพ่ือดูแนวโน�มระหว�างปN 2558-2560 เพ่ือท่ีจะได�พัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต�อไป 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต0อหลักสูตร 2558 2559 2560 

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร  3.64 3.56 3.60 
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 แน�วโน�มความพึงพอใจของนักศึกษาต�อหลักสูตรในปN 2559-2560 มีแนวโน�มท่ีดีข้ึน โดย
นักศึกษามีความพึงพอใจในการดําเนินงานของหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การแก�ไข
ปLญหาต�างๆ เช�น ระบบลงทะเบียน, ระบบอาจารยท่ีปรึกษา และการจัดการข�อร�องเรียนสําหรับ
นักศึกษา มากข้ึน 

คณะมีการช�องทางการติดตามข�อร�องเรียนของหลักสูตร ผ�านทางกล�องความคิดเห็นของ
หลักสูตร ระบบงานทะเบียนออนไลน ทุกรอบการประชุมคณะกรรมการคณะฯ หากพบข�อร�องเรียน
จะแจ�งกลับยังหลักสูตรฯ เพ่ือดําเนินการต�อไป  

อาจารยประจําหลักสูตรได�พิจารณาเรื่องการจัดการข�อร�องเรียนหลักสูตรเพ่ิมเติม จากการรับ
ข�อร�องเรียนของคณะ (อ�างอิง สศ 3.3.11 รายงานการประชุมข�อร�องเรียนหลักสูตร) โดยเพ่ิมช�องทาง
รับข�อร�องเรียนของหลักสูตรจากอาจารยและนักศึกษา จากตู�รับข�อร�องเรียนท่ีชั้น 3 และ 4 อาคาร
เรียนศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี (อ�างอิง สศ 3.3.12 ช�องทางรับข�อร�องเรียนหลักสูตร) 

ในช�วงเสร็จสิ้นภาคเรียนท่ี 1/2560 อาจารยประจําหลักสูตรได�รับเรื่องร�องเรียนผ�าน
คณะกรรมการประจําคณะ เก่ียวกับรายวิชา สศ 492 สัมมนา (สาขาการผลิตสุกร) ท่ีนักศึกษาติด I ใน
รายวิชาหลายคนทําให�ไม�จบตามกําหนด ซ่ึงอาจารยประจําหลักสูตรได�ดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา
รายงานผลต�อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะได�มอบหมายให�
อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการสอบสวนจากท้ังอาจารยผู�สอนและนักศึกษา โดยอาจารยประจํา
หลักสูตรได�ดําเนินการตามข้ันตอน (เอกสารอ�างอิง) รับฟLงคําชี้แจงจากอาจารยผู�สอนและนักศึกษา 
และนํากลับมาพิจารณาในท่ีประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางแก�ไขปLญหา (อ�างอิง สศ 3.3.13 รายงานการ
ประชุมแก�ไขปLญหารายวิชา) 

การแก�ไขปLญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับรายวิชา สศ 492 สัมมนา (สาขาการผลิตสุกร) ได�
มอบหมายให�อาจารยผู�สอนกําหนดช�วงระยะเวลาการข้ึนนําเสนอสัมมนาเพ่ือออกเกรดให�ทันตามรอบ
ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และเสนอแนะให�อาจารยผู�สอนมีการปรับ
รูปแบบการสัมมนา ท้ังในส�วนของการให�คะแนน, ระยะเวลา, รูปแบบการนําเสนอ, ข�อซักถามในการ
สัมมนาสําหรับภาคเรียนต�อไปเพ่ือให�นักศึกษาได�ข้ึนนําเสนอและออกเกรดภายในระยะเวลาปฏิทิน
การศึกษา ซ่ึงทําให�ลดความเสี่ยงและปLญหาการสําเร็จการศึกษาล�าช�าของนักศึกษาสาขาการผลิตสุกร
ได� 
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ความพึงพอใจของผู2ประกอบการ (ใช2ข2อมูลในป3การศึกษา 2559)(KPI 2.1)  

คุณลักษณะ 
ผลการประเมินป3การศึกษา 2559  

(ข2อมลูป3การศึกษา2558) 
ผลการประเมินป3การศึกษา 2560 

 (ข2อมลูป3การศึกษา2559) 
1. ด�านคุณธรรม จริยธรรม   
 -ค�าคะแนนเฉลีย่ 3.97 3.88 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก 
 -ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 -ค�าร�อยละของคะแนน 79.4 77.6 
2. ด�านความรู�   
 -ค�าคะแนนเฉลีย่ 3.75 3.67 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก  
 -ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 -ค�าร�อยละของคะแนน 75 73.4 
3. ด�านทักษะทางปLญญา   
 -ค�าคะแนนเฉลีย่ 3.66 3.71 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก 
 -ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 -ค�าร�อยละของคะแนน 73.2 74.2 
4. ด�านทักษะความสัมพันธระหว�างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
  

 -ค�าคะแนนเฉลีย่ 3.80 3.85 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก 
 -ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 -ค�าร�อยละของคะแนน 76 77.0 
5. ด�านการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และ

การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 -ค�าคะแนนเฉลีย่ 3.69 3.87 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก 
 -ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 -ค�าร�อยละของคะแนน 73.8 77.4 
ผลรวมของค�าคะแนนรวมทุกด�าน  184.18 133.88 
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จํานวนบัณฑิตท่ีได�รับการประเมิน 48 30 
คะแนนท่ีได� (ผลรวมค�าคะแนนทุกด�าน หารด�วย 
จํานวนบัณฑิตท่ีได�รับการประเมิน) 

3.84 3.80 

ระดับความพึงพอใจ * มาก มาก 

 
การวิเคราะห�ผลท่ีได2 

จากการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของผู�ประกอบการ ปNการศึกษา 2560 (ใช�
ข�อมูลในปNการศึกษา 2559) พบว�า ภาพรวมความพึงพอใจของผู�ประกอบการอยู�ในระดับมาก เท�ากับ
3.80 โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมน�อยกว�าปNก�อน และเม่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค TQF ปNการศึกษา 2560 เทียบกับปNการศึกษา 2559 พบว�า ด�านคุณธรรม จริยธรรม, ด�าน
ความรู� ระดับความพึงพอใจลดลงกว�าปNก�อน ส�วนด�านทักษะทางปLญญา ความสัมพันธระหว�างบุคคล
และความรับผิดชอบและด�านการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ระดับความพึงพอใจท่ีมากข้ึนกว�าปNก�อน ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนควรเน�นความรู�ให�นักศึกษา
ในเนื้อหาวิชารอบการปรับปรุงหลักสูตร ปN พ.ศ. 2561 รวมถึงส�งเสริมกิจกรรมด�านคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับนัก ศึกษามากข้ึน (อ� างอิง สศ 2.1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู�ประกอบการ) 

 
ตัวบ0งช้ี 2.2 การได2งานทําหรือผลงานวิจัยของผู2สําเร็จการศึกษา  
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป3(ข2อมูลนักศึกษาป3การศึกษา 2559)(KPI 2.2) 

ข2อมูลพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินป3การศึกษา 2558 
(ข2อมูลป3การศึกษา 2559) 

ผลการประเมินป3การศึกษา 2559 
 (ข2อมูลป3การศึกษา 2560) 

จํานวน ร2อยละ จํานวน ร2อยละ 

1. จํานวนบัณฑิตท้ังหมด 179 100 148 100 

2. จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ 170 94.97 136 91.89 

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

    

- ตรงสาขาท่ีเรียน 120 70.59 79 58.01 
- ไม�ตรงสาขาท่ีเรียน 21 12.35 26 19.12 

4. จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 8 4.71 6 4.41 

5. จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําก�อนเข�าศึกษา 9 5.29 5 3.68 

6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต�อ 1 0.59 4 2.94 

7. จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - - - 
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8. จํานวนบัณฑิตท่ีเกณฑทหาร - - 2 1.47 

ร�อยละบัณฑิตท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปN  82.50 84.00 

คะแนนท่ีได�   4.13 4.20 

 
การวิเคราะห�ผลท่ีได2 

จากการวิเคราะหแนวโน�มของการมีงานทําของบัณฑิต ปN 2559 เทียบกับ ปN 2560 พบว�า
บัณฑิตได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปN มากข้ึน บัณฑิตส�วนมากยังคงได�งานทําตรง
สาขาท่ีเรียน อาจเนื่องจากบัณฑิตได�รับโอกาสท่ีดีจากการบริษัทในการมารับสมัครงานและสัมภาษณ
ท่ีคณะสัตวศาสตรฯ โดยไม�ต�องออกไปหางานทําเองและได�งานทําล�วงหน�าก�อนสําเร็จการศึกษาอีก
ด�วย ซ่ึงบริษัทต�างๆเข�ามารับสมัครงานและคัดเลือกนักศึกษาไว�เพ่ือเข�าร�วมโครงการต�างๆก�อน
นักศึกษาจบการศึกษามากข้ึนในปN 2560 นักศึกษามีโอกาสได�เลือกตําแหน�งงานท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและความต�องการของตนเองท่ีสุด และบริษัทได�พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงกับความต�องการของสถานประกอบการด�วย  

ดังนั้น ความร�วมมือกับสถานประกอบการต�างๆมีความสําคัญมาก สามารถนํามาจัดทํา
ฐานข�อมูลเครือข�ายความร�วมมือกับสถานประกอบการ และทําการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคของสถานประกอบการต�างๆ เพ่ือจะได�นํามาวางแผน และปรับปรุงแนวทางในการฝpก
ปฏิบัติงานวิชาชีพสัตวศาสตร การฝpกสหกิจศึกษา และการเตรียมตัวสําหรับการสมัครงานของ
นักศึกษา และเปFนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับ ปNการศึกษา 2561 ต�อไป (เอกสาร สศ 
2.2.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปN) 

ท้ังนี้ หลักสูตรได�สํารวจแบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ปNการศึกษา 2560  จากสถานประกอบการ จํานวน 47 หน�วยงาน (อ�างอิง สศ 
2.2.2 แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิต) โดยเปFนบริษัทเอกชน คิดเปFนร�อยละ 76.6 หน�วยงาน
ราชการ คิดเปFนร�อยละ 19.1 และหน�วยงานวิสาหกิจ คิดเปFนร�อยละ 4.3 ตามลําดับ  

ผู�ตอบแบบสอบถามเปFนหัวหน�าหน�วยงาน คิดเปFนร�อยละ 48.9 ผู�จัดการ 23.4 และอ่ืนๆ 

(สัตวบาล,พนักงานราชการ, ผู�ช�วยผู�จัดการฟารม, ผู�ช�วยผู�จัดการแผนกโรงฟLกไข�,ผู�ปฏิบัติงาน) คิดเปFน

ร�อยละ 27.7 ตามลําดับ   

โดยผู�ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค
เพ่ิมเติมไว�ดังนี้ 

1. ต�องการให�บัณฑิตให�ความสําคัญกับการมองภาพรวมของธุรกิจแต�ละองคกรเพ่ือนํามา
เชื่อมโยงกับตําแหน�งงาน เพ่ือให�บรรลุเป~าหมายแก�องคกรนั้นๆ รวมถึงการกล�าคิด กล�าแสดง เพ่ือ
เสนอแนวทางแก�ไขปLญหาในหน�วยงานของตนเอง ต�อยอดการพัฒนา 



44 
 

2. มีความอดทน ขยันขันแข็ง สู�งาน มีความรับผิดชอบต�อหน�าท่ี ซ่ือสัตวในวิชาชีพของตน 
และต�องมีใจรักในสาขาท่ีเรียนมา 

3. มีภาวะเปFนผู�นํา สามารถควบคุมผู�ใต�บังคับบัญชาได� 
4. รักองคกร และกระตือรือร�นพัฒนาตนเองอยู�เสมอ 
5. มีความรักสามัคคีระหว�างทีมงานและเพ่ือนร�วมงาน 
6. สามารถวิเคราะหและแก�ปLญหาได� 
7. มี Service mind  
8. มีทักษะด�านภาษาท่ีมากกว�า 1 ภาษา เช�น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดท่ี 4  

ข2อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข2อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาท่ีเปlดสอนในภาค/ป3การศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ป3การศึกษา 2560  

รหัส  ชื่อวิชา 

ร2อยละการกระจายของเกรด จํานวน
นักศึกษา 

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

OP 

ไม�
ระบุ 

ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ0าน 

สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบ้ืองต�น 9 14 22 21 17 22 5 4   1   115 111 

สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว 1 2 9 15 44 31 17 3       122 119 

สศ 241 การผลิตสัตวปNก 7 12 32 35 29 22 10         147 147 

สศ 242 การผลิตโคและกระบือ 2 4 3 4 5 9          27 27 

สศ 243 การผลิตสุกร 8 6 17 31 29 19 10 15       135 120 
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รหัส  ชื่อวิชา 

ร2อยละการกระจายของเกรด จํานวน
นักศึกษา 

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

OP 

ไม�
ระบุ 

ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ0าน 

สศ 244 การผลิตกระต�าย 3 4 3                 10 10 

สศ 307 
ยาและสารเสริมอาหารใน
การผลิตสัตว 

  1 1 1 5 11 11 4       34 30 

สศ 310 
กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตวเลี้ยง 

1   3 4 5 11 4 7 4   38 27 

สศ 310 
กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตวเลี้ยง 

  2 2 4 3 7 15 8 4   45 33 

สศ 310 
กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตวเลี้ยง 

  1 2 4 6 8 12 10 4   47 33 

สศ 320 
เทคนิคการวางแผนทดลอง
และการวิเคราะหงานวิจัย
ทางสัตว 

  12 27 29 17 17 8   1     111 110 

สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณสตัวปNก 5 13 7 13 11 1           50 50 

สศ 353 การจัดการอาหารสัตว   1 2   1             4 4 

สศ 354 
การจัดการและอนุรักษนก
ในธรรมชาต ิ

25 9 8           1     43 42 

สศ 356 
โรงเรือนและอุปกรณ 
สัตวเลี้ยง 

3 3 10 12 11 11 4     1   55 55 

สศ 390 การปฏิบัติงานฟารมสัตวปNก 32                     32 32 

สศ 391 
การปฏิบัติงานฟารมโคนม
และโคเน้ือ 

24                     24 24 

สศ 391 
การปฏิบัติงานฟารมโคนม
และโคเน้ือ 

28                     28 28 

สศ 392 การปฏิบัติงานฟารมสุกร  23                     23 23 

สศ 392 การปฏิบัติงานฟารมสุกร  30                     30 30 

สศ 393 
การปฏิบัติงาน
ห�องปฏิบัติการวิเคราะห
อาหารสตัว 

12 4 3                 19 19 

สศ 401 
โภชนศาสตรและการให�
อาหารสตัวปNก 

4 1 1 1 1   4 2       14 12 
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รหัส  ชื่อวิชา 

ร2อยละการกระจายของเกรด จํานวน
นักศึกษา 

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

OP 

ไม�
ระบุ 

ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ0าน 

สศ 401 
โภชนศาสตรและการให�
อาหารสตัวปNก 

        1             1 1 

สศ 407 
พืชอาหารสัตวและการ
จัดการแปลงหญ�า 

1 1 1 5 6 4 6     4   28 28 

สศ 407 
พืชอาหารสัตวและการ
จัดการแปลงหญ�า 

1   2 5 6 3 1     3   21 21 

สศ 410 
การสืบพันธุและผสมเทียม
ในสัตวเลีย้ง 

1     1 4 1           7 7 

สศ 410 
การสืบพันธุและผสมเทียม
ในสัตวเลีย้ง 

      3 2   1         6 6 

สศ 411 
การสืบพันธุและผสมเทียม
ในสัตวเลีย้ง 

        1 1           2 2 

สศ 411 การเจรญิเติบโตของสตัว 5 5 6 5 7 7 8 5   4   52 52 

สศ 411 การเจรญิเติบโตของสตัว                   1   1 1 

สศ 412 การเจรญิเติบโตของสตัว 16 10 3 1   1       2   33 33 

สศ 430  การปรับปรุงพันธุสัตว 2 3   4 5 8 4     6   32 32 

สศ 440 การเลีย้งสัตวปNกเฉพาะอย�าง 16 10 3 1   1       1   32 32 

สศ 443 
การเลีย้งและอนุรักษไก�
พ้ืนเมือง 

17 15 8                 40 40 

สศ 444 การผลิตไก�เพ่ือการค�า 14 8 1             1   24 24 

สศ 446 การเลีย้งสุนัข 19 11 4 7 2 3 2 1 1     50 48 

สศ 452 การจัดการฟารมโคนม 1 1 3 5 4         8   22 22 

สศ 453 การจัดการฟารมโคเน้ือ     1   4 1 3 2   6   17 17 

สศ 457 
การจัดการโรงฆ�าและ
ผลิตภณัฑ 

6             1       7 6 

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑสัตว   1 4 1 3 3 2 1 1 1   17 15 

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑสัตว     1 5 3 4 3 3 6 5   30 25 

สศ 471 
โรคและการสุขาภิบาลสัตว
ปNก 

3 1 1 2 6 6 1 1       21 20 
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รหัส  ชื่อวิชา 

ร2อยละการกระจายของเกรด จํานวน
นักศึกษา 

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

OP 

ไม�
ระบุ 

ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ0าน 

สศ 474 ยาและการใช�ยาในสัตว 5 1 14 36 35 15   2       108 106 

สศ 474 ยาและการใช�ยาในสัตว       2               2 2 

สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว 3 2 18 14 8     2       47 45 

สศ 486 
การประกวดและตัดสินโค-
กระบือ 

2 4 15 5 10 3 2         41 41 

สศ 492 สัมมนา 3 2 4 4 3 4 1 12 3 1   37 22 

สศ 492 สัมมนา     1   1   1 7 7 9   26 12 

สศ 492 สัมมนา 1 5 2   1     1   2   12 11 

สศ 497 สหกิจศึกษา  66  4     1       1       71 71 

สศ 498 การเรยีนรู�อิสระ 1/2559 32  4                  36 36 

สศ 498 
การเรยีนรู�อิสระ 2/2558-
3/2558 

2 1 1                4 4 

สศ 499 
การศึกษา หรือฝpกงาน หรือ
ฝpกอบรมต�างประเทศ 

 4                    4 4 

สศ 499 สัมมนา           1   2       3 1 
หมายเหตุ: นักศึกษาสอบผ�าน ไม�รวมนักศึกษา ติด I/OP, W และไม�ระบุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนท่ี 2 ป3การศึกษา 2560 

รหัส  ชื่อวิชา 
ร2อยละการกระจายของเกรด จํานวน

นักศึกษา 
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A B+ B C+ C D+ D F W I 
/ 

OP 

ไม�
ระบุ 

ลงทะ 
เบียน 

สอบ
ผ0าน 

สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว (ปกติ)     4 11 17 19 12 3     66 63 

สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว (สมทบ)   1 1   7 8 2       19 19 

สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว (สมทบ) 2 10 15 15 24 13 8       87 87 

สศ 242 การผลิตโคและกระบือ 9 13 20 23 26 14 3 7     115 108 

สศ290 การปฎิบัติงานฟารม 112                   112 112 

สศ 300 ปฏิบัติการโภชนศาสตรสัตว 10 4 5 4 2 1        26 26 

สศ 301 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 5 1 4 11 4     1     26 25 

สศ 303 อาหารสตัวและการควบคุม
คุณภาพ 3 1 7 8 9 4 5 2    1 

40 37 

สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตวเลี้ยง 1 1 3 6 12 9 6 2      

40 38 

สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตวเลี้ยง 4 4 7 5 12 3 2 1      

38 37 

สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตวเลี้ยง   4 2 2 11 5 2 1      

27 26 

สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตวเลี้ยง 1 2 2   4 6 4 3      

22 19 

สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการ
วิเคราะหงานวจิัยทางสัตว 12 2 2 9 11 8 3       47 47 

สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณในการ
เลี้ยงสุกร   2   1 1 3 1     2   

12 12 

สศ 352 โรงเรือนและอุปกรณในการ
เลี้ยงสุกร 5 13 10 1 3            

21 32 

สศ 390 การปฏิบัติงานฟารมสัตวปNก 12                    12 12 

สศ400  อาหารและการให�อาหารสตัว 3 2 6 3 5 2          21 21 

สศ401 โภชนศาสตรและการให�
อาหารสตัวปNก 3 3 5 11 3 5 2 1      

33 32 

สศ 402  โภชนศาสตรและการให�
อาหารโค     2 3   2 1        

8 8 

สศ 402  โภชนศาสตรและการให�
อาหารโค 6 6 10 6 6 3 1   1    

39 38 
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รหัส  ชื่อวิชา 

ร2อยละการกระจายของเกรด จํานวน
นักศึกษา 

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

OP 

ไม�
ระบุ 

ลงทะ 
เบียน 

สอบ
ผ0าน 

สศ 403 อาหารและการให�อาหารสุกร        4  7 5  4  3      23 20 

สศ 403 อาหารและการให�อาหารสุกร   3 1 9 5 2 6 3    29 25 

สศ 404 อาหารสตัวนํ้าและการ
เพาะเลี้ยง 3 7 11 3 1         1  

26 26 

สศ 407 พืชอาหารสัตวและการ
จัดการแปลงหญ�า   4 5 4 8 4       4  

29 29 

สศ 410 การสืบพันธุและผสมเทียมใน
สัตวเลี้ยง 12 5 8 5 3         

33 33 

สศ 410 การสืบพันธุและผสมเทียมใน
สัตวเลี้ยง 2 10 7 2 1 1 1 

   
 

24 24 

สศ 413 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตวปNก 

2 2 5 13 25 5 1 
    

55 55 

สศ 414 การให�นม 2 9 10 15 3 5 3     1  48 47 

สศ 420 คอมพิวเตอรเพ่ือการปศุสตัว 10 15 36 32 13 4 2 2    21 21 

สศ 421 การใช�คอมพิวเตอรทางโภชน
ศาสตรสตัว 1 1   1            

114 114 

สศ 430  การปรับปรุงพันธุสัตว 2 3 3 5 4 3 1      3 3 

สศ 440 การเลีย้งสัตวปNกเฉพาะอย�าง 15 3 6 3            21 21 

สศ 443 การเล้ียงและการอนรุักษไก�พ้ืนเมือง 4 8 15 12 7 6 3 1    27 26 

สศ 451 การจัดการฟารมสัตวปNก 1 7 10 6 3         1  56 56 

สศ 452 การจัดการฟารมโคนม 1 7 10 6 3         1  28 28 

สศ 453 การจัดการฟารมเน้ือ 1 2 7 10 6 2 1        29 29 

สศ 454 การจัดการฟารมสุกร   2   7 4   1     1  15 15 

สศ 454 การจัดการฟารมสุกร 14 11 6   1            32 32 

สศ 456 การฟLกไข�และการจัดการโรงฟLก 1 12 8 14 9 8 4     1  57 57 

สศ 457 การจัดการโรงฆ�าและ
ผลิตภณัฑ 74 29   1         1 12  

117 116 

สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหารสตัว 9 4 5 3 2 1      24 24 
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รหัส  ชื่อวิชา 

ร2อยละการกระจายของเกรด จํานวน
นักศึกษา 

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

OP 

ไม�
ระบุ 

ลงทะ 
เบียน 

สอบ
ผ0าน 

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑสัตว 1 4 6 9 13 3 2 1      39 39 

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑสัตว 3 10 12 7 1       1 1  35 34 

สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑสัตว 2   7 8 9 2 1 1      30 29 

สศ 463 เน้ือและผลติภณัฑเน้ือ 32 33 19 3 2            89 89 
สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตวปNก 3 4 6 12   2   3   1  31 28 
สศ 471 โรคและสุขาภิบาลสัตวปNก         2            2 2 
สศ 472 โรคและการสุขาภิบาลโค-

กระบือ 1 2 3 1 2 3 7        19 19 
สศ 472 โรคและการสุขาภิบาลโค-

กระบือ 1   2 5 15 5 1 1      30 29 
สศ 473 โรคและการสุขาภิบาลสุกร 3 4 13 9 10 2 3 2       46 44 
สศ 474 ยาและการใช�ยาในสัตว 3   3 21 21 9           57 57 
สศ 482 การตลาดปศุสัตว 5 9 6 7 5             32 32 
สศ 492 สัมมนา 2 2 5 4 4 6 5 11 2     41 28 
สศ 492 สัมมนา     4 5 5 6 4 2   18   44 42 
สศ 492 สัมมนา 6 10 4 5       1 1     27 25 
สศ 492 สัมมนา 8 6 3 3 1     1       22 21 
สศ 493  การศึกษาหัวข�อสนใจ    1                 1 1 
สศ 497  สหกิจศึกษา  1                   1 1 
สศ 498 การเรยีนรู�อิสระ 3/59-2/60 3   1                4 4 

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

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (KPI 5.1) 
1) การออกแบบหลักสูตร และสาระวิชาในหลักสูตร 
         การผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  มีกําหนดการเปOดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปNการศึกษา 2556 และ
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ถึงรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรในปNการศึกษา 2560 และจะเริ่มใช�หลักสูตรปรับปรุงในปN
การศึกษา 2561 โดยการออกแบบหลักสูตรอยู�บนพ้ืนฐานของปรัชญา เพ่ือพัฒนาองคความรู�ใน
รูปแบบการเรียนรู�ภาคทฤษฎีควบคู�กับการปฏิบัติเพ่ือผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพให�มีทักษะใฝ�รู�       
สู�งาน คิดเปFน และมีความเปFนผู�นําท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ได�วางรากฐานการเรียนให�อยู�ในกรอบ
ของวิชาชีพทางด�านสัตวศาสตรอย�างครบถ�วนเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืน  แต�ในส�วนท่ีแตกต�างจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ คือ ความถนัดและความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพในแต�สาขา เช�น สัตวปNก, โคนม
และโคเนื้อ, การผลิตสุกร หรืออาหารสัตว ซ่ึงเปFนเอกลักษณพิเศษเปFนการเพ่ิมโอกาสให�บัณฑิตมี
ความรู�ความสามารถตรงตามความต�องการของตลาดแรงงานในปLจจุบัน ในรอบการการดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ได�นําแนวทางของการศึกษาท่ีมุ�งเน�นด�านผลลัพท (Outcome base 
education; OBE) มาเปFนหลักในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้  (อ�างอิง สศ 5.1.1 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร) ซ่ึงการปรับปรุงหลักสูตรมีระบบและกลไกท่ีสอดคล�องตาม
เกณฑการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (อ�างอิง สศ 5.1.2 แนวทางในการปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตร) นั่นคือ มีการแต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือดําเนินการยกร�างหลักสูตรใน
การปรับปรุงหลักสูตรในทันต�อการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณในปLจจุบัน คณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของร�างหลักสูตรปรับปรุง รวมถึงมีการประชาพิจารณร�วมกับ
อาจารยและบุคลากรในคณะถึงร�างหลักสูตรฯ ปรับปรุง  

ในปNการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ยังคงจัดการเรียน
การสอนโดยใช�หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 และได�มีการดําเนินการในการนําระบบและกลไก
ของการปรับปรุงหลักสูตรตามกําหนดระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรได�รับการ
เห็นชอบจากท่ีประชุม (อ�างอิง สศ 5.1.3 รายงานการประชุมการปรับปรุงหลักสูตร) โดยอาจารย
ประจําหลักสูตรมีการดําเนินการตามข้ันตอน จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร ซ่ึง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 ได�มีการประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุง
เนื้อหาเล�ม มคอ.2 โดยอาจารยประจําหลักสูตรได�ดําเนินการแก�ไขเนื้อหาให�เปFนไปตามข�อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและคณาจารยของคณะฯ ก�อนการวิพากษหลักสูตรอีกครั้งใน
วันท่ี 12 มกราคม 2561 โดยคณะกรรมการได�ให�ข�อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาและ
รายละเอียดเนื้อหาในเล�ม มคอ. 2 จากนั้น อาจารยประจําหลักสูตรได�ดําเนินการแก�ไขเนื้อหาจาก
ข�อเสนอแนะในการประชุมวิพากษหลักสูตร ก�อนนําเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพ่ือเปFนมติให�อาจารยประจําหลักสูตรฯดําเนินการตรวจสอบแก�ไขก�อนจะดําเนินการส�งนําเสนอต�อท่ี
ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยต�อไป นอกเหนือจากนั้นแล�ว การประเมินการออกแบบ
หลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร ในปNการศึกษาท่ีผ�านมา พบว�า การออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสม แต�อย�างไรก็ตาม อาจารยประจําหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร
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กําหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร และทําการปรับปรุงหลักสูตรโดยอาศัยข�อมูลจากแหล�งต�าง 
ๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ข�อมูลความพึงพอใจของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของหลักสูตร (Stakeholders 
satisfaction) โดยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ได�ดําเนินการแต�งต้ังคณะทํางานจัดทําเนื้อหา
หลักสูตรตาม Outcome Based Education (อ�างอิง สศ 5.1.4 คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการ OBE) ซ่ึง
ได�ดําเนินการออกแบบสอบถามในด�านความต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของหลักสูตร เพ่ือทําการ
สํารวจข�อมูลท่ีจําเปFนต�อการปรับปรุงหลักสูตรในด�านต�าง ๆ ส�งไปตามผู�ใช�บัณฑิตท้ังในภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงศิษยเก�าท่ีดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับปศุสัตวด�วยตนเองคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการ 
OBE (อ�างอิง สศ 5.1.5 แบบฟอรมสํารวจผู�ใช�บัณฑิต) พร�อมท้ังนําแบบสอบถามดังกล�าวสัมภาษณกับ
สถานประกอบการในการนิเทศสหกิจศึกษาของนักศึกษาเพ่ือเปFนข�อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดย
หลักสูตรมีความพร�อมเผยแพร�คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร 
ในปNการศึกษา 2563 โดยผลจากการวิเคราะหข�อมูลในช�องทางต�าง ๆ พบว�ามีความต�องการให�มีการ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการจัดการทางธุรกิจเพ่ิมเติม จึงนํามาสู�การกําหนดเป~าประสงคของ
หลักสูตร (program learning outcomes) คือ “ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู2และทักษะในการผลิต    
ปศุสัตว�เชิงธุรกิจอย0างมีจรรยาบรรณ” โดยมีการย�ายรายวิชา สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว เปFน
วิชาแกนและมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให�ครอบคลุมเนื้อหาในด�านธุรกิจสําหรับนักสัตว
ศาสตร เพ่ือให�นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรทุกคนได�มีความรู�ในด�านธุรกิจ ซ่ึงมีความจําเปFนอย�างมาก
ในสถานการณปLจจุบันสําหรับการประกอบอาชีพในด�านสัตวศาสตร นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงสาระ
ของรายวิชาในหลักสูตรให�มีความเหมาะสมต�อการผลิตบัณฑิตตามสถานการณปLจจุบัน โดย
รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุงแสดงไว�ในเอกสารอ�างอิง (อ�างอิง สศ 5.1.6 
ตารางการปรับปรุงหลักสูตรใหม�) 
 การปรับปรุงหลักสูตร ปNการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรได�มีการทบทวนการออกแบบ
หลักสูตรฯ โดยผ�านช�องทางต�าง ๆ เช�น การแสดงความเห็นในการประชุมหลักสูตร การนําหลักสูตรท่ี
ผ�านการยกร�างนําเสนอต�อท่ีประชุมรวมคณาจารยและบุคลากรของคณะฯ เพ่ือเปOดโอกาสในแสดง
ความคิดเห็น หรือผ�านทางการแสดงความคิดเห็นอย�างไม�เปFนทางการ เช�น กิจกรรม Coffee hour ท่ี
ทางคณะฯจัดข้ึน โดยจากการวิพากษหลักสูตรร�วมถึงการแสดงความคิดเห็นของคณาจารยได�มี
ข�อเสนอแนะในการแก�ไขรายวิชาต�าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาให�เรียนใน
วิชาท่ีจําเปFนต�อการเรียนในวิชาสหกิจศึกษา โดยข�อมูลต�าง ๆ ท่ีได�จากการทบทวนในการจัดทําร�าง
หลักสูตรนํามาปรับปรุงในการยกร�างหลักสูตรและผ�านกรรมการต�าง ๆ ตามข�อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงในขณะนี้ร�างหลักสูตรปรับปรุงปNการศึกษา 2561 ได�ผ�านการพิจารณาจากกรรมการ
ประจําคณะและกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเปFนท่ีเรียบร�อย ซ่ึงในข้ันตอนต�อไปจะนําเข�า
พิจารณาในท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยในลําดับต�อไป 
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2) การปรับปรุงหลักสูตรให2ทันสมัยตามความก2าวหน2าในศาสตร�สาขาวิชานั้น ๆ  

ตลอดปNการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรร�วมกัน
พิจารณาในด�านการพิจารณาการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให�ทันสมัยตามความก�าวหน�าของ
ศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ โดยในการดําเนินการของการปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้ ได�มุ�งเน�นในเรื่องของ
วิทยาการใหม� ๆ ซ่ึงมีผลกระทบต�อนักศึกษาในสาขาวิชาสัตวศาสตร เช�น การใช�ระบบหุ�นยนตในการ
จัดการฟารมปศุสัตว ระบบการจัดการฟารมปศุสัตวเท่ียงตรง และระบบธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการผลิต
ปศุสัตว ซ่ึงหลักสูตรปรับปรุงได�มีการบรรจุวิชาท่ีเก่ียวข�องเพ่ิมเติมเข�าไปในเล�มหลักสูตรปรับปรุง 
เพ่ือให�นักศึกษาทันต�อการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตปศุสัตวท่ีทันสมัย และตรงต�อความต�องการ
ของตลาดแรงงาน 

นอกจากนี้การปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให�ทันสมัยในรอบปNการศึกษา หลักสูตรได�มี
การพิจารณาถึงการเปOดวิชาเลือกให�กับนักศึกษาเพ่ิมเติม จากการท่ีหลักสูตรได�วิเคราะหถึงการ
เปลี่ยนแปลงในด�านของวิชาชีพในด�านสัตวศาสตร พบว�าการเลี้ยงสัตวเพ่ือนันทนาการและการ
ประกวดสัตวเปFนความรู�เพ่ิมเติมท่ีนักศึกษาควรทราบ โดยเฉพาะอย�างยิ่งคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีได�มีการจัดประกวดสัตวชนิดต�าง ๆ อยู�บ�อยครั้ง เช�น การประกวดกระบือ การประกวดไก�
ต�อไก�ต้ัง ไก�พ้ืนเมือง รวมถึงการประกวดนกเขาชวา ซ่ึงทางหลักสูตรได�เล็งเห็นและได�มอบหมายให�
อาจารยผู�สอนในรายวิชาการประกวดและตัดสินโค-กระบือ ได�เปOดสอนในปNการศึกษา 2560 
นอกจากนี้จากข�อมูลในการตรวจนิเทศนักศึกษาฝpกงานและสหกิจศึกษา อาจารยผู�นิเทศได�รับฟLง
ข�อเสนอแนะจากผู�ประกอบการและแจ�งข�อมูลต�ออาจารยประจําหลักสูตรท่ีนักศึกษาท่ีมีการฝpกงาน
และสหกิจศึกษาท่ีฝpกในสถานประกอบการท่ีมีการดําเนินการครบวงจรคือต้ังแต�กระบวนการผลิต
จนถึงแปรรูปเปFนเนื้อสัตวควรจะมีความเข�าใจในด�านการจัดการและมาตรฐานของโรงฆ�าสัตว ทาง
หลักสูตรฯ จึงมีการพิจารณาให�อาจารยได�เปOดรายวิชาการจัดการโรงฆ�า และรายวิชาเนื้อและ
ผลิตภัณฑ (อ�างอิง สศ 5.1.7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ)  และจากข�อมูลของการดําเนินการตาม
แนวทางของ OBE ทําให�ได�ข�อมูลถึงความต�องการผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของหลักสูตร ท่ีให�ความสําคัญใน
การสร�างให�นักศึกษามีความรู�และทักษะท่ีสามารถประกอบอาชีพอิสระได�เพ่ิมเติมมากข้ึน ทาง
หลักสูตรฯ ได�มีการพิจารณาถึงความจําเปFนดังกล�าวประกอบกับคณาจารยได�เข�าร�วมอบรมใน
หลักสูตรท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างอาชีพจากผลิตภัณฑท่ีได�จากกระบวนการผลิตปศุสัตว ได�แก� การแปร
รูปผลิตภัณฑนมข้ันพ้ืนฐาน การแปรรูปผลิตภัณฑเนยแข็ง การแปรรูปเนื้อสุกรสําหรับผลิตภัณฑ
พ้ืนบ�านไทย การตัดแต�งเนื้อโคและการปรุงสเต็กเพ่ือสร�างอาชีพ และ การสร�างมูลค�าเพ่ิมเนื้อโค โดย
ได�นําความรู�จากการอบรมสอดแทรกเข�าไปในรายวิชา สศ 412 การให�นม ซ่ึงมีการให�นักศึกษามีการ
ทดลองทําผลิตภัณฑชีสจากน้ํานมโค รายวิชา เนื้อและผลิตภัณฑ มีการสอดแทรกเนื้อหาของการสร�าง
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มูลค�าเพ่ิมจากการแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อชนิดต�าง ๆ (อ�างอิง สศ 5.1.8 กิจกรรมของรายวิชา) การ
สอดแทรกเนื้อหาดังกล�าวดําเนินการอย�างเปFนรูปธรรมและมีผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึน เช�น ชีสจากนมโค ได�
มีการจําหน�ายในงานกาดแม�โจ� 2477 

นอกจากนี้แล�วในรายวิชาอ่ืน ๆ ยังมีการประเมินกระบวนการของการปรับปรุงหลักสูตรให�มี
เนื้อหาท่ีทันสมัยโดยการอาศัยการดําเนินงานของการทวนสอบ โดยมีการแต�งต้ังคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (อ�างอิง สศ 5.1.9 รายงานประชุมทวนสอบ) มีการพิจารณาโดยอาศัย
ข�อมูลของการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.5 มีการสรุปผลและเสนอแนะในการพัฒนา
แก�ไขเพ่ิมเติมการดําเนินการจัดการเรียนการสอนให� อาจารยผู�สอนในรายวิชาท่ีได�รับการทวนสอบ
ทราบและพัฒนาการสอนให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปLจจุบัน (อ�างอิง สศ 5.1.10 การ
ตรวจสอบระบบ มคอ.3-6) 
 
4.2) การวางระบบผู2สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (KPI 5.2) 

1) การกําหนดผู2สอน 
 

 
 

แผนภาพการวางระบบผู2สอน 
 

 เพ่ือให�นักศึกษาได�เรียนรู�ในศาสตรด�านต�าง ๆ ทางด�านสัตวศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร จึงได�ดําเนินการในการกําหนดอาจารยผู�สอนตามความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณในการทํางานวิจัยและงานบริการวิชาการ หลักสูตรได�จัดระบบและกลไกในการกําหนด
ผู�สอนล�วงหน�าเปFนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยจากสํารวจข�อมูลพบว�าจะมีอาจารยเกษียณอายุ
ราชการ 1 ท�านคือ รองศาสตราจารย ดร.สุกิจ ขันธปราบ อาจารยท่ีขอลาศึกษาต�อจํานวน 1 ท�านคือ 
อาจารยสุรีรัตน ถือแก�ว และ อาจารยท่ีลาออกจํานวน 1 ท�านคือ อาจารยนายสัตวแพทยภาณุพงศ 
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มหาพรม ทําให�อาจารยผู�สอนในหลักสูตรคงเหลือจํานวน 19 ท�าน อย�างไรก็ตามได�มีการเปOดรับสมัคร
อาจารยใหม�จํานวน 2 อัตราซ่ึงแนวทางในการรับอาจารยทดแทน หลักสูตรฯ ได�มีการพิจารณาถึง
คุณสมบัติเพ่ือเสนอให�กรรมการคณะได�รับทราบและดําเนินการคัดเลือกบุคลากรตามวิธีการของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงได�บรรจุ สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาดี เปFนอาจารยประจําในคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาดี มีความรู�และความเชี่ยวชาญในด�านของการสุขาภิบาลและการ
จัดการด�านโรคสําหรับสุกร โดยเปFนความเชี่ยวชาญดังกล�าวมีความสอดคล�องกับความเชี่ยวชาญของ
อาจารยนายสัตวแพทยภาณุพงศ มหาพรม ท่ีได�ลาออกไป และอยู�ในระหว�างการรับสมัครอาจารยอีก 
1 อัตรา จากข�อมูลดังกล�าวหลักสูตรได�ดําเนินการตามระบบและกลไกดังแสดงในแผนภาพของการ
วางระบบผู�สอน โดยมีการสํารวจข�อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารยผู�สอนจากท่ีได�ดําเนินการทบทวน
ภาระการสอนอีกครั้ง เพ่ือพิจารณากําหนดรายวิชาให�ตามความเหมาะสม  

อาจารยประจําหลักสูตรได�กําหนดภาระงานสอนให�สอนร�วมกับอาจารยท�านเดิมท่ีสอนอยู�
แล�วซ่ึงเปFนระบบท่ีทางหลักสูตรได�พิจารณาถึงความสําคัญของการจัดการให�มีระบบอาจารยพ่ีเลี้ยงใน
รายวิชา โดยอาจารยใหม�ท่ีเข�ามาจะได�ภาระงานสอนร�วมกับอาจารยท่ีเคยสอนในวิชานั้น เพ่ือ
วัตถุประสงคในการถ�ายทอดความรู� เทคนิควิธีการสอน และความคุ�นเคยในการสอน และมีการ
พิจารณาถึงการวางแผนในการกําหนดผู�สอนเพ่ือทดแทนอาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการ ลาออก 
และอาจารยท่ีลาศึกษาต�อด�วย โดยหลังจากอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณารายวิชาท่ีจะเปOดสอน
ท้ังหมดเรียบร�อยแล�ว จะแจ�งกลับให�อาจารยผู�สอนทุกท�านตรวจสอบความถูกต�องและเหมาะสมของ
รายวิชาท่ีก�อนจะเปOดแต�ละภาคเรียน (อ�างอิง สศ 5.2.1 ภาระการสอน) 

 และประธานอาจารยประจําหลักสูตรจะรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการคณะฯ เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบรายวิชาท่ีจะเปOดสอน และหลักสูตรฯจะแจ�งงานบริการการศึกษาเพ่ือดําเนินการเปOด
รายวิชา กลุ�ม และจํานวนผู�เรียน ในระบบของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ รวมท้ังพิจารณาการ
จัดตารางเรียนให�มีความเหมาะสมในแต�ละภาคเรียน และแจ�งให�อาจารยผู�สอนตรวจสอบครั้งสุดท�าย
ก�อนเปOดภาคเรียนอีกครั้งในช�วงลงทะเบียนเรียนแต�ละภาคเรียน (อ�างอิง สศ 5.2.2 รายงานประชุม
การจัดตารางเรียน) 

การเปลี่ยนแปลงผู�สอนในรายวิชาต�าง ๆ ในรอบปNการศึกษา 2560 มีดังต�อไปนี้ 
1. วิชา สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว ได�เปลี่ยนแปลงอาจารยผู�สอน จํานวน 1 คน

ทดแทนอาจารยผู�สอนท่ีเกษียนอายุ โดยอาจารยผู�สอนได�ปรับปรุงรายละเอียดวิชา มคอ.3 สําหรับการ
สอนในภาคเรียนท่ี 1/2560 เปFนต�นไป (อ�างอิง สศ 5.2.3 มคอ.3 สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว) 

2. วิชา สศ 310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง ได�เปลี่ยนแปลงอาจารยผู�สอน จํานวน 
1 คนทดแทนอาจารยผู�สอนท่ีลาออกซ่ึงเปFนอาจารยประจําหลักสูตรด�วย โดยอาจารยผู�สอนได�
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ปรับปรุงรายละเอียดวิชา มคอ.3 สําหรับการสอนในภาคเรียนท่ี 2/2560 เปFนต�นไป (อ�างอิง สศ 5.2.4 
มคอ.3 สศ 481 การจัดการธุรกิจปศุสัตว) 

3. วิชา สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร ได�เปลี่ยนแปลงอาจารยผู�สอน จํานวน 1 คนทดแทน
อาจารยผู�สอนท่ีลาออกซ่ึงเปFนอาจารยประจําหลักสูตรด�วย โดยอาจารยผู�สอนได�ปรับปรุงรายละเอียด
วิชา มคอ.3 สําหรับการสอนในภาคเรียนท่ี 2/2560 เปFนต�นไป (อ�างอิง สศ 5.2.5 มคอ.3 สศ 473 โรค
และสุขาภิบาลสุกร) 

4. วิชา สศ 301 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ได�เปลี่ยนแปลงอาจารยผู�สอน จํานวน 1 
คน ทดแทนอาจารยผู�สอนท่ีลาศึกษาต�อ โดยอาจารยผู�สอนได�ปรับปรุงรายละเอียดวิชา มคอ.3 
สําหรับการสอนในภาคเรียนท่ี 2/2560 นี้ (อ�างอิง สศ 5.2.6 มคอ.3 สศ 301 การควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว) 

5. วิชา สศ 498 การเรียนรู�อิสระ โดยได�เปลี่ยนแปลงอาจารยผู�ดูแลในส�วนของรายวิชา
พัฒนาบุคลิกภาพ มีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนการสอน, รูปแบบและเนื้อหาของรายวิชาให�
สอดคล�องกับสถานการณและความทันสมัยปLจจุบัน  โดยได�รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา
หมวดสหกิจศึกษาต�ออาจารยประจําหลักสูตรได�รับทราบด�วย (อ�างอิง สศ 5.2.7 มคอ.4 สศ 498 การ
เรียนรู�อิสระ) 
 
 
 
 
 

2) การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู2  
 
 
 

 
 

แผนภาพการกํากับและติดตามการจัดทําแผนการเรียนรู2 
 

 อาจารยประจําหลักสูตรได�กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู� มคอ.3 
และ มคอ.4 และติดตามความก�าวหน�าในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ. 4 ของอาจารยผู�รับผิดชอบ
รายวิชา ผ�านอาจารยประจําหลักสูตรฯเปFนเรื่องสืบเนื่องทุกรอบการประชุม โดยก�อนเปOดภาค
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การศึกษาจะมีการกําหนดรายวิชาท่ีจะเปOดสอนในภาคการศึกษาต�อไป  (อ�างอิง สศ 5.2.8 การติดตาม
และตรวจสอบระบบ มคอ.3-6) 

หลักสูตรได�ดําเนินการกํากับและติดตามการจัดทําแผนการเรียนรู� โดยหลังจากท่ีกําหนด
รายวิชาท่ีดําเนินการเปOดสอนในแต�ละภาคการศึกษาเรียบร�อยแล�ว หลักสูตรฯ ทําหนังสือแจ�งให�
อาจารยผู�สอนในแต�ละรายวิชาถึงกําหนดการในการจัดส�ง มคอ.3 และ มคอ.4 รวมถึงมีการแนบ
แบบฟอรมของ มคอ.3 และ มคอ.4 ตามรูปแบบของสํานักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพร�อม
ด�วย โดยรูปแบบของการจัดส�ง มคอ.3 และ มคอ.4 ใช�รูปแบบในการจัดส�งแบบ online โดยผ�าน
ระบบของ สํานักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรได�มอบหมายให�งานบริการการศึกษา
จัดทํา Check list ตรวจสอบการจัดส�งการรวบรวมและแจ�งความก�าวหน�าในการดําเนินการในท่ี
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและประธานอาจารยประจําหลักสูตรฯ ซ่ึงเปFนกรรมการใน
คณะกรรมการคณะฯ จะแจ�งในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯต�อไป  เพ่ือควบคุมให�การ
บริหารหลักสูตรเปFนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด (อ�างอิง สศ 5.2.9 บันทึกข�อความติดตาม มคอ.) 
การส�ง มคอ.3 และ 4 เปFนหนึ่งเกณฑในการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงหากอาจารยผู�สอนไม�ได�
ดําเนินการจะทําให�ไม�ผ�านเกณฑในการประเมินด�านนี้ไป ซ่ึงถึงเปFนมาตรการหนึ่งในการกํากับและ
ติดตามการจัดทํา มคอ.3 และ 4 ของอาจารยผู�สอน ซ่ึงผลจากประเมินกระบวนการในการกํากับและ
ติดตามพบว�าอาจารยผู�สอนร�อยละ 100 มีการจะส�ง มคอ.3 และ มคอ.4 แล�วเสร็จตรงตาม
กําหนดเวลา และอาจารยประจําหลักสูตรสามารถตรวจสอบความถูกต�องของการจัดทําแผนการ
เรียนรู� โดยสามารถดาวนโหลดจากเว็บไซดได�โดยตรงและสามารถพิจารณาความถูกต�องของ มคอ. ใน
ด�านของความครอบคลุมเนื้อหาสาระของรายวิชา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล โดย
จากผลการพิจารณาการดําเนินการในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ได�ตรวจสอบถึงความ
คลาดเคลื่อนของจํานวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน เกณฑในการให�คะแนน และความคลอบ
คลุมของเนื้อหาในการสอนตามคําอธิบายรายวิชา โดยหลังจากการพิจารณาได�ดําเนินการแจ�งอาจารย
ผู�สอนให�รับทราบและพัฒนาการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ต�อไป 

 
3) การบูรณาการพันธกิจต0าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
อาจารยประจําหลักสูตรได�ดําเนินการ ติดตามรายวิชาท่ีนํางานบริการการวิชาการและวิจัยใน

มาบูรณาการจัดการเรียนการสอน โดยตรวจสอบผ�านระบบ มคอ.3-6 และเอกสารประกอบของวิชาท่ี
เปOดสอนในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปNการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดการนํางานบริการวิชาการ,  
งานวิจัย และกิจกรรมต�างๆมาบูรณาการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาปรับปรุงและเพ่ิมเติมจาก
อาจารยผู�สอนท�านเดิม ดังมีรายละเอียดต�อไปนี้ 
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 วิชา สศ 473  โรคและการสุขาภิบาลสุกร โดยนํานักศึกษาสโมสรนักศึกษาและชมรมเข�าร�วม
กิจกรรมการให�บริการทําวัคซีนป~องกันโรคไข�ขาและคอบวมแก�โค-กระบือ, โรคพิษสุนัขบ�าแก�สุนัขและ
แมว, โรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบให�แก�สัตวปNก, ถ�ายพยาธิให�แก�สัตว ระหว�างวันท่ี 19-21 
มกราคม 2561 ณ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม� โดยนักศึกษาได�รับความรู�และประสบการณจากการ
ออกบริการการฉีดวัคซีนและดูแลสุขาภิบาลสัตว การจัดทําและปรับปรุงโรงเรือนสําหรับเลี้ยงสัตวของ
ชุมชน (อ�างอิง สศ 5.2.10 กิจกรรมการให�บริการทําวัคซีน) 

วิชา สศ 453 การจัดการฟารมโคเนื้อ โดย อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก ได�ยกตัวอย�างงานบริการ
วิชาการท่ีได�เปFนวิทยากรให�ความรู�ในเรื่อง “ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับอาหารและการประกอบสูตรข�น
สําหรับโคเนื้อ”, เรื่อง “การผสมเทียมแบบกําหนดเวลาสําหรับโคเนื้อ” และเรื่อง “การจัดการสุขภาพ
โคเนื้อ” ให�แก�เกษตรกรจํานวน 600 คน ในระหว�างวันท่ี 28 – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ องคการ
บริหารส�วนตําบลละเอาะ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ (อ�างอิง สศ 5.2.11 กิจกรรมการ
ให�บริการวิชาการ) 

วิชา สศ 498 การเรียนรู�อิสระ ในส�วนของงานวิจัยทางสัตวศาสตร โดย อ.ดร.จุฬากร ปานะ
ถึก นํานักศึกษาสาขาสัตวปNกชั้นปNท่ี 3 เก็บข�อมูลงานวิจัยการเลี้ยงไก�กระทงภายใต�ระบบการเลี้ยง
แบบปล�อยอิสระต�อคุณภาพซาก และเข�าศึกษาดูงานในโรงงานชําแหละไก�เนื้อเพ่ือส�งออก ณ บริษัท 
ซิลเวอร ฟารม เซ็นเตอร จํากัด โดยมีคุณรุ�งอรุณ การรัตน ตําแหน�งกรรมการผู�จัดการและเปFนศิษย
เก�าสาขาสัตวปNก ถ�ายทอดความรู�ท้ังการจัดการภายในโรงงานชําแหละ, การวางแผนการตลาด และ
โอกาสทางธุรกิจในอนาคตให�กับนักศึกษา (อ�างอิง สศ 5.2.12 กิจกรรมการให�บริการทําวัคซีน) 

วิชา สศ 457 การจัดการโรงฆ�าและผลิตภัณฑสัตว โดย ผศ.ธนนันท ศุภกิจจานนท ได�นํา
โครงการวิจัย เก่ียวกับ Focus group Animal welfare ท่ีร�วมกับโครงการจาก University of 
Queensland, Australia และภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก�น ซ่ึงเปFน
โครงการวิจั ย ท่ี เก่ียวข� องกับการขนส� งและโรงฆ� าสุ กรและ/หรือสั ตวปN ก ใน  3  พ้ื น ท่ี  คือ 
กรุงเทพมหานคร ขอนแก�น และเชียงใหม� มาจัดเปFนกรณีศึกษาให�นักศึกษาได�เรียนรู� (อ�างอิง สศ 
5.2.13 โครงการวิจัยเก่ียวกับ Focus group Animal welfare) 

วิชา สศ 410 การสืบพันธุและผสมเทียมในสัตวเลี้ยง โดย อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ 
อาจารยผู�สอนได�รับเชิญเพ่ือเปFนวิทยากรบรรยายหัวข�อ “โรคและการสุขาภิบาลฟารมสุกร” และ ดร.
จํารูญ มณีวรรณ วิทยากรบรรยายหัวข�อ “การจัดการฟารมสุกร” ผู�ร�วมวิจัยโครงการบริการวิชาการ
ตามโครงการฐานการเรียนรู� การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร ได�นํานักศึกษาในรายวิชาเข�าร�วมฟLงการ
บรรยายเพ่ือให�ได�รับความรู�นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในห�องเรียน เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 
2561 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัด ณ อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  (อ�างอิง สศ 
5.5.14 สศ 410 การสืบพันธุและผสมเทียมในสัตวเลี้ยง) 



59 
 

วิชา สศ 242 การผลิตโคและกระบือ อาจารย ดร.จุฬากร ปานะถึก ได�มีการสอดแทรก
เนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับโคสายพันธุขาวลําพูน ซ่ึงเปFนโคท่ีมีความสําคัญในพระราชพิธีพืชมงคล และ ผศ.
ไพโรจน ศิลม่ัน ได�ให�นักศึกษาได�เข�าร�วมในงานทําขวัญควาย ซ่ึงเปFนงานท่ีทําให�ตระหนักถึงคุณค�าและ
ความสําคัญของสัตว ซ่ึงเปFนหนึ่งในการบูรณาการเรียนการสอนกับการทะนุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพระหว�างเรียนเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณการเรียนรู�แก�นักศึกษาในรายวิชาท่ีเปOดสอน ปNการศึกษา 2560 ดังนี้ 

ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ได�จัดโครงการอบรมสัมมนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตวอินทรีย 
ให�กับนักศึกษาท่ีเรียนในวิชา สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว และ สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว 
ร�วมกับ เครือข�ายเกษตรกรผู�ปลูกพืชอาหารสัตวอินทรีย, หน�วยงานภาครัฐและเอกชน, นักเรียน, 
นักศึกษา, นักวิชาการ และศิษยเก�าคณะสัตวศาสตรฯ โดยได�รับเกียรติจาก คุณรุ�งโรจน มณี บรรยาย
เรื่อง “หลักการปลูกพืชอินทรีย”, อาจารย ดร.วีรพันธ กันแก�ว บรรยายเรื่อง “หลักการปลูกข�าวโพด
และถ่ัวเหลือง”, คุณพรพรรณ สุทธิแย�ม บรรยายเรื่อง “การปลูกถ่ัวเหลืองในระบบอินทรีย”, นาย
โยธิน นันตา บรรยายเรื่อง “ข้ันตอนการรับซ้ือผลผลิตของโครงการอาหารสัตวอินทรีย” และจัด
เสวนา เรื่อง “การปลูกข�าวโพดอาหารสัตวและถ่ัวเหลืองอินทรีย” โดยมีตัวแทนเกษตรกรผู�ปลูกจริง 
เปFนผู�ร�วมเสาวนา และ อาจารย ดร.นภารัศม เวชสิทธิ์นิรภัย เปFนผู�ดําเนินรายการ ณ สหกรณนิคมแม�
แตง ต.ข้ีเหล็ก อ.แม�แตง จ.เชียงใหม� (อ�างอิง สศ 5.2.15 โครงการอบรมสัมมนาการผลิตวัตถุดิบ
อาหารสัตวอินทรีย 

ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 ได�จัดการอบรมและแนะนําเก่ียวกับการทําธุรกิจโครงการ Start 
up by UBI ให�กับนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาหมวดสหกิจศึกษา จํานวน 116 คน โดยนางสาวประทีป
ชล ชัยเลิศ ผู�จัดการสถาบันบ�มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม�โจ� เข�ามาแนะนําการให�บริการและ
บทบาทหน�าท่ีของสถาบันบ�มเพาะวิสาหกิจในการบ�มเพาะผู�ประกอบการ ณ ห�อง 1413 อาคารศูนย
สัตวศาสตรและเทคโนโลยี (อ�างอิง สศ 5.2.16 โครงการอบรมสัมมนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว
อินทรีย 

ในวันท่ี 5 กรกฎาคม2560 นักศึกษาในรายวิชา สศ 498 การเรียนรู�อิสระ เข�าร�วมโครงการ
ฝpกอบรม เรื่อง “จรรยาบรรณการใช�สัตวทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร”  โดยมี สพ.ญ.ดร.ทัตต-
วรรณ แก�วสาคร ผู�อํานวยการศูนยสัตวทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม� เปFนวิทยากรบรรยายในหัวข�อ 
“จรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณการใช�สัตวทางวิทยาศาสตร” และ ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักด์ิ ปLญญา
พรวิทยา รองผู�อํานวยการศูนยสัตวแพทยสาธารณสุขเอเชียแปซิฟOก(VPHCAP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
เปFนวิทยากรบรรยายในหัวข�อ “การวางแผนการทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร” และหัวข�อ 
“ตัวอย�างงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการใช�สถิติเพ่ือการวางแผนการทดลองและการแปลผล” ณ ห�องประชุม
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สํานักวิจัยฯ 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม�โจ� 
(อ�างอิง สศ 5.2.17 จรรยาบรรณการใช�สัตวทดลอง) 

 
5.2 การประเมินผู2เรียน (KPI 5.3) 

อาจารยประจําหลักสูตรได�มุ�งเน�นถึงความสําคัญของการประเมินผู�เรียนให�มีความสอดคล�อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซ่ึงมีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา และการกํากับ
การประเมินผลให�เหมาะสม โดยการวัดและประเมินผลท้ัง 5 ด�านอันประกอบไปด�วย ทักษะด�าน
คุณธรรมและจริยธรรม ทักษะด�านความรู� ทักษะทางปLญญา ทักษะความสัมพันธระหว�างบุคคล และ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข มีความแตกต�างกันในแต�ละรายวิชา ดังนั้นหลักสูตรได�ให�ความสําคัญ
กับการต้ังเกณฑในการประเมินผู� เรียนในแต�ละรายวิชาว�ามีความสอดคล�องกับท่ีแสดงไว�ใน 
Curriculum mapping หรือไม� ตัวอย�างของลักษณะท่ีใช�ในการประเมินผลในทักษะด�านต�าง ๆ ใน
รอบปNการศึกษา 2560 ดังนี้ 

 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต2อง
พัฒนา 

วิธีการสอนท่ีจะใช2พัฒนาการ
เรียนรู2 

วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความยึดม่ันความดีงาม
ในทางวิชาการ ซ่ือสัตยสุจริต 
เสียสละและมีน้ําใจช�วยเหลือ
ผู�อ่ืน 

วิธีการสอนแบบร�วมมือร�วมคิด 
แบบเน�นประสบการณ  และ
แบบใช�โครงการเปFนหลัก เปOด
โอกาสให�นักศึกษาจัดกิจกรรม
ท่ีเปFนประโยชนต�อสังคม และ
แสดงถึงการมีความซ่ือสัตย
สุจริต และเสียสละ การทํางาน
ร�วมกัน เปFน ทีม วิธีการสอน
แบบบูรณาการ ฝpกปฏิบัติด�วย
ตนเอง 

-ป ระ เมิ น ผ ล ก ารวิ เค ราะห
ก ร ณี ศึ ก ษ าห รื อ ตั ว อ ย� า ง ท่ี
เก่ียวข�องชิ้นงาน และโครงงาน
ต�างๆ 
-เอกสารรายงานมีการอ�างอิง
ท่ีมาของข�อมูลในรายงานอย�าง
ถูกต�องและเหมาะสม 
-ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร นํ า เส น อ
ร า ย ง า น แ ล ะ ง า น ท่ี ได� รั บ
มอบหมาย 
-ประเมินจากจํานวนนักศึกษาท่ี
ทําการทุจริตในการสอบ 
-สั งเกตจากปฏิ สั ม พันธและ
พฤติกรรมในชั้นเรียน และจาก
การทํากิจกรรมอ่ืนๆ 
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คุณธรรม จริยธรรมท่ีต2อง
พัฒนา 

วิธีการสอนท่ีจะใช2พัฒนาการ
เรียนรู2 

วิธีการประเมินผล 

1.2 มีวินัย  ตรงต�อเวลา และ
รับผิดชอบต�อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล�อม 

วิธีการสอนแบบร�วมมือร�วมคิด 
แบบเน�นประสบการณ  และ
แบบใช�โครงการเปFนหลัก ใช�
กรณีตัวอย�าง แบบบูรณาการ 
ปลูกฝLงให�นักศึกษามีระเบียบ
วินัยโดยเน�นการเข�าชั้นเรียนให�
ตรงเวลาและส�งงานภายใน
กําหนดพร�อม ท้ังสอดแทรก
เรื่อ งคุณ ธรรมจริยธรรมใน
ระหว�างการจัดการเรียนการ
ส อ น  ก ารป ฏิ บั ติ ตั ว ท่ี เปF น
ตัวอย�างแก�นักศึกษา  

-ประเมินจากการเข�าชั้นเรียน 
การส�งงานท่ีได�รับมอบหมาย
ตรงตามเวลา 
-ป ระ เมิ น ผ ล ก ารวิ เค ราะห
ก ร ณี ศึ ก ษ าห รื อ ตั ว อ ย� า ง ท่ี
เก่ียวข�องชิ้นงาน และโครงการ
ต�างๆ 
-ประเมินผลงานและสั งเกต
พฤติกรรมการทํางานเด่ียว และ
การอภิปรายกลุ�ม 
-ประเมินจากการใช�และดูแล
สารเคมี วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
สําหรับปฏิบัติงานในแต�ละครั้ง 
-ประเมินจากการรักษาความ
สะอาด 

1 .3  เค ารพ สิ ท ธิ ข อ งผู� อ่ื น  
คํานึงถึงความเสมอภาค รวมถึง
ระเบียบและกฎเกณฑในสังคม 

วิธีการสอนแบบร�วมมือร�วมคิด 
แบบใช�กรณีตัวอย�าง แบบใช�
โครงการเปFนหลัก และแบบ
บูรณ าการ สอดแทรกเรื่อ ง
ความรับผิดชอบต�อตนเองและ
สังคมในระหว�างการจัดการ
เรียนการสอน โดยยกตัวอย�าง
จ ากส ถ าน การณ จ ริ ง  ก าร
ปฏิ บั ติ ตั ว ท่ี เปF น ตัวอย� างแก�
นักศึกษา ฝpกปฏิบัติด�วยตนเอง 

-ป ระ เมิ น ผ ล ก ารวิ เค ราะห
ก ร ณี ศึ ก ษ าห รื อ ตั ว อ ย� า ง ท่ี
เก่ียวข�องชิ้นงาน และโครงการ
ต�างๆ 
-เอกสารรายงานมีการอ�างอิง
ท่ีมาของข�อมูลในรายงานอย�าง
ถูกต�องและเหมาะสม 
-สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
เปFนทีม และการอภิปรายกลุ�ม 
-สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
แล ะข� อ บั ง คั บ ต� า งๆ  อ ย� า ง
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ต�อเนื่อง 
-สังเกตจากการแต�งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

2.  ความรู2 
ความรู2ท่ีต2องได2รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความสามารถอธิบาย
หลักการและทฤษฏีท่ีสําคัญใน
เนื้อหาวิชาท่ีศึกษา 

บรรยาย วิธีการใช�กรณีตัวอย�าง 
วิ ธี ก า ร ส อ น แ บ บ เ น� น
กระบวนการคิด แบบฝpกหัด 
เขียนรายงาน และเปOดโอกาส
ให�ผู�เรียนได�มีการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามข�อสงสัย 
การค�นคว�าและทํารายงานท้ัง
เด่ียวและกลุ�มตามหัวข�อท่ีเปFน
ปLจจุบันและผู�เรียนมีความ
สนใจ 

-สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
เปF น ที ม  แล ะก ารอ ภิ ป ราย
ร�วมกัน 
-ทดสอบหลักการและทฤษฏี 
โดยการสอบย�อย 
-ทดสอบโดยการสอบข�อเขียน
กลางภาคและปลายภาค 
-ประเมินผลจากการทํางานท่ี
ได�รับมอบหมาย รายงานท่ีให�
ค�นคว�า และการนําเสนอ 
-ประเมินจากกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีจัดในห�องเรียน การ
ฝp ก ป ฏิ บั ติ ก า ร  แ ล ะ ส อ บ
ภาคปฏิบัติการ 

2.2 มีความสามารถในการบูร
ณาการเนื้อหาในสาขาวิชาชีพ
และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง 

บรรยาย วิธีการทดลอง วิธีการ
ส อ น แ บ บ ร� ว ม มื อ ร� ว ม คิ ด 
วิธีการใช�กรณีตัวอย�าง เทคนิค
ผังความคิด วิธีการใช�ปLญหา
เปFนหลัก วิธีการสอนแบบเน�น
ประสบการณ แบบใช�โครงการ
เปFนหลัก แบบเน�นกระบวนการ
คิ ด  แ บ บ บู ร ณ าก า ร  ก า ร

-ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร นํ า เส น อ
รายงานและงานท่ีมอบหมาย 
-ประเมินจากการสอบย�อยใน
แต�ละบท การเรียน การถาม-
ตอบในชั้นเรียน 
-ทดสอบจากการสอบกลางภาค
และปลายภาค  
-สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
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อภิปรายเปFนกลุ�มโดยนําเนื้อหา
ท่ีเรียนมาประสมประสานกับ
เนื้อหาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ฝpก
ปฏิบัติและค�นคว�าด�วยตนเอง 

เปF น ที ม  แล ะก ารอ ภิ ป ราย
ร�วมกัน 
 

2.3 มีความสามารถประเมินค�า 
โดยอาศัยข�อเท็จจริงในการ
ตัดสินใจ  

บรรยาย วิธีการทดลอง วิธีการ
ส อ น แ บ บ ร� ว ม มื อ ร� ว ม คิ ด 
เทคนิคผังความคิด วิธีการใช�
ปLญหาเปFนหลัก วิธีการสอน
แบบเน�นประสบการณ แบบใช�
โครงการเปFนหลัก แบบเน�น
กระบวนการคิด โดยการสอน
ให�มีเนื้อหาท่ีทันสมัยและ 

-ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร นํ า เส น อ
รายงานและงานท่ีมอบหมาย 
-สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
เปF น ที ม  แล ะก ารอ ภิ ป ราย
ร�วมกัน 
-ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร นํ า เส น อ
รายงานและงานท่ีมอบหมาย 
-ประเมินจากการสอบย�อย 

ความรู2ท่ีต2องได2รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 แนวโน�มในอนาคต วิธีการสอน

แบบบูรณาการ ฝpกปฏิบัติและ
ค�นคว�าด�วยตนเองวิธีการสอน
ให�นักศึกษาทํารายงาน 

 

3.  ทักษะทางป?ญญา 
ทักษะทางป?ญญาท่ีต2องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
3.1  มีความสามารถเชิ ง คิด
วิเคราะห สังเคราะห อย�างเปFน
ระบบ  

บ รรยาย  วิ ธี ก ารสอน แบ บ
ร� วม มื อ ร� วม คิ ด  เท คนิ ค ผั ง
ความคิด วิธีการใช�ปLญหาเปFน
ห ลั ก  วิ ธี ก า ร ส อ น แ บ บ ใช�
โครงการเปFนหลัก แบบเน�น
กระบวนการคิด แบบบูรณา
การ     ฝpกปฏิบัติและค�นคว�า
ด�วยตนเอง 

-ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี
ได�รับมอบหมายท้ังงานกลุ�มและ
งานเด่ียว 
-ประเมินจากการทดสอบท้ัง
การสอบย�อย การสอบกลาง
ภาค และการสอบปลายภาค 
รวมท้ังการสอบปฏิบัติ 
-สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
เปF น ที ม  แล ะก ารอ ภิ ป ราย
ร�วมกัน 

3 .2 มีความสามารถในการ
ประยุกตความรู�ไปบูรณาการ

บรรยาย วิธีการทดลอง วิธีการ
ส อ น แ บ บ ร� ว ม มื อ ร� ว ม คิ ด 

-ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี
ได�รับมอบหมายท้ังงานกลุ�มและ
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กับศาสตร อ่ืนๆ ท่ี เก่ียวข�อง 
เพ่ือแก�ไขปLญหาได� 

วิ ธี ก า ร ใช� ปL ญ ห า เปF น ห ลั ก 
วิ ธี ก า ร ส อ น แ บ บ เ น� น
ประสบการณ แบบใช�โครงการ
เปFนหลัก แบบบูรณาการ โดย
เน� น ผู� เรี ย น เปF น ศู น ย ก ล าง 
(Student center) รวมท้ังฝpก
ปฏิบัติและค�นคว�าด�วยตนเอง 

งานเด่ียว 
-ประเมินผลจากชิ้นงานและงาน
ท่ีมอบหมาย 
-ประเมินจากการทดสอบท้ัง
การสอบย�อย การสอบกลาง
ภาค และการสอบปลายภาค 
รวมท้ังการสอบปฏิบัติ 
-สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
เปF น ที ม  แล ะก ารอ ภิ ป ราย
ร�วมกัน 

3.3 มีความสามารถในการสร�าง
นวัตกรรม/องคความรู�ใหม�ได�  

บรรยาย วิธีการทดลอง วิธีการ
สอนแบบใช�โครงการเปFนหลัก 
แบบบูรณาการ มอบหมายให�
ผู� เ รี ย น ค� น ค ว� า ข� อ มู ล ใ น
สาขาวิชาและศาสตร อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�องนํามาบูรณาการ ฝpก
ปฏิบัติด�วยตนเอง เพ่ือสร�าง 

-ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี
ได�รับมอบหมายท้ังงานกลุ�มและ
งานเด่ียว 
-สังเกตจากการตอบคําถามใน
ชั้นเรียน 
-ประเมินจากการทดสอบท้ัง
การสอบย�อย การสอบกลาง 

ทักษะทางป?ญญาท่ีต2องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 องคความรู�ใหม� ภาค และการสอบปลายภาค 

รวมท้ังการสอบปฏิบัติ 
-สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
เปF น ที ม  แล ะก ารอ ภิ ป ราย
ร�วมกัน 

4.  ทักษะความสัมพันธ�ระหว0างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ทักษะความสัมพันธ�ระหว0าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ี

ต2องการพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีจิตสํานึกต�อภาระหน�าท่ีท่ี

ได�รับมอบหมาย  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน�นการทํางานเปFนคู� และกลุ�ม 
เช�นวิธีการสอนแบบร�วมมือร�วม
คิด มอบหมายงานให�ทําเปFน

-ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เก ต
พฤติกรรมและการแสดงออก
ของผู� เรียนขณะทํากิจกรรมคู� 
แล ะกลุ� ม  แล ะงาน ท่ี ต� อ ง มี



65 
 

กลุ�ม การนําเสนอและอภิปราย
เปFนกลุ�ม การทดสอบเปFนกลุ�ม
ก�อนและหลังเรียน วิธีการสอน
แบบใช�โครงการเปFนหลักและ
ทําการทดลองเปFนกลุ�ม วิธีการ
สอนแบบบูรณาการ 

ปฏิสัมพันธระหว�างบุคคล 
-ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี
ได�รับมอบหมายและการ
นําเสนอ 
 

4.2 มีความสามารถในการ

ปรับตัวในการทํางานร�วมกับ

ผู�อ่ืน 

วิธีการสอนแบบร�วมมือร�วมคิด 
การทํางาน การทดสอบเปFน
กลุ�มโดยให�นักศึกษาหมุนเวียน
กันเปFนผู�นํากลุ�มสมาชิกกลุ�ม
และผู�นําเสนอ วิธีการสอนแบบ
ใช�โครงการเปFนหลักเปFนกลุ�ม 
วิธีการสอนแบบบูรณาการ 

-ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี
ได�รับมอบหมายเปFนคู�และกลุ�ม 
พร�อมท้ังการนําเสนอ 
-ประเมินโดยตัวนักศึกษา เพ่ือน 
และอาจารยผู�สอน 

4 .3  มี ภ าวะก าร เปF น ผู� นํ า  

ช�วยเหลือผู�อ่ืนและแก�ไขปLญหา

ในสถานการณต�างๆ ได�อย�าง

เหมาะสม 

วิธีการสอนแบบร�วมมือร�วมคิด 
การทํางาน การทดสอบเปFน
กลุ�มโดยให�นักศึกษาหมุนเวียน
กันเปFนผู�นํากลุ�มและผู�นําเสนอ 
วิ ธี ก า ร ใช� ปL ญ ห า เปF น ห ลั ก 
วิธีการสอนแบบใช�โครงการ
เปFนหลักเปFนกลุ�ม วิธีการสอน
แบบบูรณาการ 
 

-ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี
ได�รับมอบหมายเปFนกลุ�ม และ
การนําเสนอ 

5.  ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช2
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต2อง
พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีความสามารถเลือกใช�

ทักษะทางภาษาและรูปแบบ

การสื่อสารท่ีเหมาะสม  

บ ร ร ย าย  ให� ส อ บ แ ล ะ ทํ า
แบ บ ฝp กหั ด ท่ี เ ก่ี ย วข� อ ง กั บ
คําศัพทภ าษาอังกฤษ   ชื่ อ
วิท ยาศาสตร  และคํ า ศัพ ท

-ประเมินจากชิ้นงาน รายงาน
แ ล ะ ก า ร นํ า เส น อ ด� ว ย สื่ อ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
-การทําแบบฝpกหัด การทดสอบ
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เฉ พ า ะ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร  
ค� น ค ว� า ว า ร ส า ร ง า น วิ จั ย 
เอกสาร text book เพ่ื อฝp ก
ทักษะทางภาษาอังกฤษและ
ไทยสามารถนํามาใช�ประกอบ
ในรายงาน 

ย�อย กลางภาคและปลายภาค 
 

5 .2  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ ช�

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

รวบรวมข�อมูล ติดต�อสื่อสาร 

จัดการและนําเสนอข�อมูลได� 

มอบหมายงานให�ศึกษาค�นคว�า
ด�วยตนเองโดยให�ใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศเปFนเครื่องมือในการ
สืบค�น รวบรวมข�อมูล และการ
นํ า เส นอ  วิ ธี ก ารส อน แบ บ
บู รณ าการ  ฝp กป ฏิ บั ติ แ ล ะ
ค�นคว�าด�วยตนเอง  

-ประเมินจากกิจกรรมการเรียน 
การสอนท่ีจัดในห�องเรียน เช�น 
การสังเกต พฤติกรรม การทํา
บทปฏิบัติการ 
-ประเมินจากผลงาน รายงาน 
โดยมีการรวบรวมข�อมูล จัดการ
แล ะนํ า เส น อ ข� อ มู ล โด ย ใช�
เท ค โน โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ ท่ี
เหมาะสม 

5.3 มีความสามารถนําเทคนิค

ทางสถิติ และทางคณิตศาสตร

พ้ืนฐานมาใช� ในการศึกษา 

ค�นคว�า วิเคราะหและนําเสนอ

ประเด็นต�างๆ ได� 

บรรยาย วิธีการสอนแบบใช�
โครงการเปFนหลักท้ังเด่ียวและ
กลุ�ม โดยการวิจัยและทดลอง 
แปรผลโดยใช�สถิติ คณิตศาสตร 
และทางคณิตศาสตรพ้ืนฐานมา
ประยุกตใช� ทํารูปเล�มรายงาน 
พร�อมท้ังมีการนําเสนอผลงาน 

-ประเมินจากผลงานการนํ า
เท ค นิ ค ท า งส ถิ ติ แ ล ะ ท า ง
คณิตศาสตร พ้ืนฐานมาใช� ใน
การศึกษา ค�นคว�า วิ เคราะห
และนําเสนอประเด็นต�างๆ ได�
โดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
  อาจารยประจําหลักสูตรมีการติดตามการส�งผลคะแนนของอาจารยผู�รับผิดชอบรายวิชา ท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต�ละภาคการศึกษา และนําเข�าท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตรฯ  เพ่ือ
พิจารณาผลคะแนนของนักศึกษา ก�อนส�งให�กับคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ และ
ส�งให�กับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการดําเนินการประกาศให�นักศึกษาได�รับทราบต�อไป 
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อาจารยผู�สอนได�มีการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษาโดยประเมินตามสภาพจริง เช�น 
ข�อสอบแบบปรนัย อัตนัย การบ�าน รายงานท่ีได�รับมอบหมาย เปFนต�น (อ�างอิง สศ 5.3.1 ตัวอย�างการ
ให�คะแนน) โดยหลังจากสิ้นภาคการศึกษาอาจารยผู�สอนจะประเมินออกมาเปFนผลคะแนนหรือเกรด
ให�นักศึกษา (อ�างอิง สศ 5.3.2  สรุปผลคะแนนรายวิชา) สําหรับรายวิชาท่ีค�างส�งผลคะแนน เนื่องจาก
ตรวจไม�เสร็จ นักศึกษาต�อกลุ�มมีจํานวนมาก หรือนักศึกษายังนําเสนองานหรือทํารายงานไม�เสร็จ
สมบูรณ  ให�ทําบันทึกข�อความและรายงานชี้แจงเหตุผลต�อท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 
คณะกรรมการประจําคณะฯและสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการด�วย 

โดยหลังจากเสร็จสิ้นแต�ละภาคเรียนแล�ว อาจารยผู�สอนจะประเมินออกมาเปFนผลคะแนนใน
แต�ละรายวิชาและมีการตรวจสอบผลการเรียนรู�ของนักศึกษา ท้ัง 5 ด�าน ในรายวิชาของตนเองว�า
เปFนไปตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตรฯหรือไม� เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ. 5 
และนําส�งเพ่ือพิจารณาเห็นชอบในท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตรฯ (อ�างอิง สศ 5.3.3 รายงาน
ประชุมสรุปผลคะแนน) และอาจารยประจําหลักสูตรจะตรวจสอบรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาท่ีอาจารยผู�สอนรายวิชาท่ีเปOดสอนในแต�ละภาคการศึกษา ได�ดําเนินการรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5-6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปOดสอน  

อาจารยประจําหลักสูตรมีระบบและกลไกในการติดตามความก�าวหน�าในการจัดทํา มคอ. 5-
6 ของอาจารยผู�รับผิดชอบรายวิชา จากระบบของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยได�ดําเนินการ
ติดตามและจัดทํา check list ตรวจสอบรายวิชาค�างส�ง เพ่ือรายงานในท่ีประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตรทุกรอบการประชุม และเม่ือดําเนินการติดตามแล�ว จะนําผลการดําเนินงานดังกล�าว เสนอ
ผ�านอาจารยประจําหลักสูตร และนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะต�อไป (อ�างอิง สศ 
5.3.4 ระบบติดตามผลคะแนน) โดยรูปแบบในการกํากับ ติดตามและตรวจสอบ มคอ. 5 และ 6 มี
ระบบและกลไกลักษณะเช�นเดียวกับระบบในการกํากับและติดตาม มคอ.3 และ 4 คือ มีการแจ�งถึง
อาจารยผู�สอนถึงกําหนดการในการจัดส�ง มคอ.5 และ 6 พร�อมท้ังมีการแจ�งถึงแบบฟอรมท่ีใช�ในการ
จัดทํา ซ่ึงออกแบบโดยสํานักพัฒนาและบริหารการศึกษา หลังจากนั้นหลักสูตรได�มอบหมายให� งาน
บริการการศึกษาติดตามการจัดส�ง มคอ.5 และ 6 โดยมีการรายงานความคืบหน�าเปFนระยะในทุกรอบ
ของการประชุมหลักสูตร หากมีรายวิชาท่ีไม�ดําเนินการในการจัดส�งทางหลักสูตรจะทําการแจ�งต�อ
กรรมการคณะให�ได�รับทราบและจัดการต�อไป ซ่ึงในการประเมินผลในการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนมีเกณฑท่ีเก่ียวข�องกับการส�งมคอ. 5 และ 6 หากอาจารยผู�สอนไม�ได�ดําเนินการส�ง
จะไม�ผ�านการประเมินในข�อนี้ไป แต�อย�างไรก็ตามในรอบปNการศึกษา 2560 ท่ีผ�านมาผลของการกํากับ
และติดตามการจัดทํามคอ 5 และ 6 พบว�า อาจารยผู�สอนดําเนินการจัดส�งร�อยละ 100 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได�ดําเนินการจัดทําระบบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนของแต�ละรายวิชาทุกภาคการศึกษาด�วย นอกจากการประเมินผลจากการเรียนการสอน
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ของอาจารยผู�สอนด�วยตนเองในชั้นเรียน (อ�างอิง สศ 5.3.5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ) โดย
อาจารยประจําหลักสูตรจะมีการติดตามและตรวจสอบผลการประเมินเพ่ือรายงานในท่ีประชุม
อาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ รวมท้ังเปรียบเทียบผลการประเมินของปN
การศึกษา 2560 กับปNก�อนด�วย  

นอกจากนี้ ในปNการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยยังจัดโครงการเตรียมความพร�อมทางการเรียน
ให�แก�นักศึกษา เช�น โปรแกรมการสอบวัดระดับความรู�ภาษาอังกฤษของนักศึกษา (อ�างอิง สศ 5.3.6
ผลการสอบวัดระดับความรู�ภาษาอังกฤษ) และโปรแกรมการสอบวัดระดับเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษา (อ�างอิง สศ 5.3.7 ผลการสอบวัดระดับความรู�เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยให�นักศึกษาชั้นปNท่ี 
1 ทําความสอบวัดความรู�พ้ืนฐานเพ่ือวัดศักยภาพของนักศึกษา 

 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู2 
ในการทวนสอบรายวิชาและประเมินผู�เรียน ปNการศึกษา 2560 คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีได�มีหนังสือแต�งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ซ่ึงมีระบบและกลไกใน
การดําเนินการทวนสอบ ดังนี้  

1. คณะกรรมการทวนสอบฯ ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินการทวนสอบในปN
การศึกษา 2560 และพิจารณาแบบฟอรมและเกณฑต�าง ๆ ในการทวนสอบ (อ�างอิง สศ 
5.3.8 แบบฟอรมการประเมินผลการทวนสอบ) 

2. คณะกรรมการทวนสอบฯ ได�แจ�งในหลักสูตรทําการพิจารณารายวิชาไม�น�อยกว�าร�อยละ 
25 ของรายวิชาการมีการเรียนการสอน โดยอาจารยผู�รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได�
ดําเนินการคัดเลือกรายวิชาในการทวนสอบ โดยพิจารณาจากรายวิชาท่ีมีระดับผลการ
เรียนท่ีผิดปกติ รายวิชาแกนท่ีมีความจําเปFนต�อการเรียนในข้ันถัดไปของนักศึกษา และ
รายวิชาท่ียังไม�ได�ดําเนินการทวนสอบ จากนั้นกรรมการหลักสูตร แจ�งรายวิชาในการ
ทวนสอบให�คณะกรรมการทวนสอบฯ ในดําเนินการทวนสอบต�อไป (อ�างอิง สศ 5.3.9
บันทึกข�อความแบ�งชุดกรรมการทวนสอบ) 

3. คณะกรรมการจัดแบ�งชุดย�อยของกรรมการเพ่ือดําเนินการทวนสอบ โดยแต�ละชุดของ
กรรมการประกอบด�วยคณาจารย 3 ท�าน ท่ีมีความรู�ในสาขาท่ีแต�ต�างกันสําหรับการ
พิจารณาในการทวนสอบท่ีครอบคลุมดังนี้ 

คณะกรรมการชุดท่ี 1 
 1.  ผู�ช�วยศาสตราจารย ดร. ประภากร ธาราฉาย  
 2.  อาจารย ดร.วินัย  โยธินศิริกุล   
 3.  อาจารย ดร.จุฬากร   ปานะถึก   
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 ดําเนินการทวนสอบรายวิชาต�อไปนี้ 
      1. สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบ้ืองต�น 
       2. สศ 241 การผลิตสัตวปNก 
           3. สศ 242 การผลิตโคและกระบือ          

       4. สศ 243 การผลิตสุกร 
           5. สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิเคราะหงานวิจัยทางสัตว 
           6. สศ 474 ยาและการใช�ยาในสัตว 

คณะกรรมการชุดท่ี 2 
  1.  อาจารย ดร.จํารูญ   มณีวรรณ     
  2.  ผู�ช�วยศาสตราจารย น.สพ.ไพโรจน  พงศกิดาการ   
  3.  อาจารย ดร.อานนท ปะเสระกัง  
      ดําเนินการทวนสอบรายวิชาต�อไปนี้ 

1. สศ 390 การปฏิบัติงานฟารมสัตวปNก 
2. สศ 391 การปฏิบัติงานฟารมโคนมและโคเนื้อ 
3. สศ 392 การปฏิบัติงานฟารมสุกร 
4. สศ 443 การเลี้ยงและอนุรักษไก�พ้ืนเมือง 
5. สศ 457 การจัดการโรงฆ�าสัตวและผลิตภัณฑ 

คณะกรรมการชุดท่ี 3 
  1.  ผู�ช�วยศาสตราจารย ดร.บัวเรียม มณีวรรณ  
  2.  ผู�ช�วยศาสตราจารยธนนันท   ศุภกิจจานนท  
  3.  สพ.ญ.ดร.กฤดา   ชูเกียรติศิริ   
                        ดําเนินการทวนสอบรายวิชาต�อไปนี้ 
        1. สศ 351 โรงเรือนและอุปกรณสัตวปNก 
        2. สศ 440 การเลี้ยงสัตวปNกเฉพาะอย�าง 
        3. สศ 411 การเจริญเติบโตของสัตว 
        4. สศ 407 พืชอาหารสัตวและการจัดการแปลงหญ�า 
         5. สศ 453 การจัดการฟารมโคเนื้อ 

           4. เม่ือชุดของคณะกรรมการทวนสอบฯ ได�ดําเนินการทวนสอบในแต�ละรายวิชาแล�วเสร็จ ซ่ึง
ใช�วิธีในการดําเนินการทวนสอบตามดุลยพินิจของกรรมการ จากนั้นนํามาประชุมสรุป และจัดส�ง
รายงานผลการทวนสอบให�อาจารยผู�สอนได�ทราบและวางแผนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ต�อไป (อ�างอิง สศ 5.3.10 รายงานการทวนสอบสรุปผล) โดยคณะกรรมการทวนสอบฯมีคิดเห็น ดังนี้ 
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    1. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาและ Curriculum mapping ให�ตรงกับ มคอ 2 
     2. พิจารณาการวัดและประเมินผลโดยทําการประเมินผลใน 2 ลักษณะคือ เชิงปริมาณ
โดยวัดจากปริมาณงานท่ีนักศึกษาได�ปฏิบัติและเชิงคุณภาพคือความเรียบร�อยสมบูรณของงานท่ีได�
ปฏิบัติ 

     3. รายละเอียดใน มคอ.3 และ 5 ไม�ครบถ�วน 
     4.การจัดการเรียนการสอนไม�ตรงกัน ใน มคอ.3 และมคอ.5 
อย�างไรก็ตามวิธีการในการทวนสอบได�มีการดําเนินการทวนสอบโดยใช�เอกสารประกอบคือ 

มคอ.3 มคอ.5 และเกณฑในการให�คะแนน รวมถึงการให�ข�อมูลจากอาจารยผู�สอนในรายวิชา ซ่ึงจาก
การประชุมคณะกรรมการทวนสอบฯ ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 ได�ทําการประเมินถึงกระบวนการ
ในการดําเนินการทวนสอบว�าสามารถพัฒนากระบวนการทวนสอบฯ ให�มีประสิทธิภาพท่ีมากข้ึน และ
จากผลการประชุมได�มีมติให�ปรับปรุงกระบวนการในการทวนสอบเพ่ือให�บรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียนกับนักศึกษาโดยตรง โดยในปNการศึกษา 2561 จะพัฒนากระบวนการในการทวนสอบฯ โดยมี
การต้ังกรรมการเพ่ือคัดเลือกข�อสอบกลางท่ีนํามาจากท่ีอาจารยข�อสอบของผู�สอนในรายวิชาต�าง ๆ ใช�
ในการประเมินนักศึกษาว�าได�ผลสัมฤทธิ์ของการเรียน  (อ�างอิง สศ 5.3.11 รายงานการทวนสอบ ครั้ง
ท่ี 3/2561)  
 ในปNการศึกษา 2560 หลักสูตร มีการประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มีการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานและบรรลุเป~าหมายท้ังหมดจํานวน 12 
ตัวบ�งชี้ ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ โดยรวมคิดเปFนร�อยละ 100  
 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(KPI 5.4)  

 ดัชนีบ0งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอย�างน�อยร�อยละ 80 มี

ส�วนร�วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ในปN การ ศึกษา 2560 อาจารยป ระจํ า
หลักสูตรฯ มีการประชุมท้ังหมดจํานวน 16 
ครั้ง โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรฯ เข�าร�วม
ประชุมเกินกว�าร�อยละ 80 เพ่ือดําเนินงาน
หลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี

สอดคล�องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร ได�ดําเนินการจัดทําเล�มหลักสูตรฯ 
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 ดัชนีบ0งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.2  ท่ีสอดคล�องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อย�างน�อยก�อนการเปOดสอนในแต�

ละภาคการศึกษาให�ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร กําหนดและติดตามให�อาจารย
ผู� รั บ ผิ ด ช อบ ราย วิ ช าจั ด ทํ า  มคอ .3 -4 
รายล ะ เอี ย ดของราย วิ ช า   ซ่ึ ง ใน ภ าค
การศึกษาท่ี 1/2560 คิดเปFนร�อยละ 100 
และภาคการศึกษาท่ี 2/2560  คิดเปFนร�อย
ละ 100 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

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

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปOด

สอนให�ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร กําหนดและติดตามให�อาจารย
ผู�รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.5-6 รายงาน
ผลการดําเนินงานของรายวิชา  ซ่ึงในภาค
การศึกษาท่ี 1/2560 คิดเปFนร�อยละ 100  
และภาคการศึกษาท่ี 2/2560 คิดเปFนร�อยละ 
100 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปN

การศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดทํา มคอ.7 รายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรฯ ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปNการศึกษา 2560 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู�ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ

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

ท่ีเปOดสอนในแต�ละปNการศึกษา 

ได� ดํ า เนิ นการทวนสอบฯ รายวิชาในปN
การศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการทวน
สอบฯ และรายงานผลกลับยังหลักสูตร 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู� 

จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 

อาจารยประจําหลักสูตรมีการปรับปรุงระบบ
และกลไก รวมท้ังกระบวนการจัดการเรียน
การสอนใหม� ในปNการศึกษา 2560 จาก
ข�อคิดเห็นในปN 2559 
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 ดัชนีบ0งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

มคอ.7 ปNท่ีแล�ว  

8) อาจารยใหม� (ถ�ามี) ทุกคน ได�รับการปฐมนิเทศ

หรือคําแนะนําด�านการจัดการเรียนการสอน 

ไม�มีอาจารยประจําหลักสูตรใหม� ในปN
การศึกษา 2560 

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนได�รับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย�างน�อยปNละ

หนึ่งครั้ง 

อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 6 คน 
ได�รับการพัฒนาทางวิชาการ อย�างน�อยปNละ 
1 ครั้ ง โดยได� เข� าร�วมกิจกรรม/อบรม/
สัมมนาทางวิชาการท่ีเปFนประโยชนต�อการ
เรียนการสอน  

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�า

มี) ได�รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ต�อปN 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนของ
หลักสูตร จํานวน 1 คน ได�รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ร�อยละ 100 ต�อปN 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปNสุดท�าย/

บัณฑิตใหม�ท่ีมีต�อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม�น�อย

กว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรฯ มีการประเมินระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาชั้นปNสุดท�าย โดยได�รับ
คะแนนเฉลี่ย 3.86 จากคะแนนเต็ม 5 

12) ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตท่ีมีต�อ

บัณฑิตใหม� เฉลี่ยไม�น�อยกว�า 3.5 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตท่ีมีต�อ
บัณ ฑิตใหม�  อยู� ในระดับมาก โดยได� รับ
คะแนนเฉลี่ย 3.80 จากคะแนนเต็ม 5  

13) มีการประเมินความรู�ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และภาษาต�างประเทศ 

นักศึกษาใหม�ได�ทําการทดสอบความรู�ทาง

สารสนเทศและภาษาต�างประเทศจากทาง

มหาวิทยาลัย  

รวมตัวบ�งชี้ในปNนี้ 12 



73 
 

 ดัชนีบ0งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

จํานวนตัวบ�งชี้ในปNนี้ท่ีได�ดําเนินการ/เปFนไปตามเกณฑ 12 

ร�อยละของตัวบ�งชี้ท่ีดําเนินการผ�านต�อตัวบ�งชี้ท้ังหมด 

ในปNนี้ 

100 

 

การวิเคราะห�รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม0ปกติ  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให2ผิดปกติ มาตรการแก2ไข 

สศ 497 สหกิจ
ศึกษา 

1/2560 มีนักศึกษา
ติด OP 1 
คน 

จากสรุปผลคะแนน
ประจําภาคเรียน 

นั ก ศึ ก ษ า ข า ด ส� ง เล� ม
รายงานและการนําเสนอ
ผลการป ฏิ บั ติ งาน และ
กรณีศึกษา หลังจากการ
ฝpกสหกิจเสร็จส้ิน 

อาจารยประจาํ
หลักสูตรและ
คณะกรรมการประจํา
คณะ มีมติให�นักศึกษา
ฝpกสหกิจศึกษาใหม�อกี
คร้ังในภาคเรียนท่ี 
1/2561 และนําเสนอ
ผลการปฏิบัติงานและ
กรณีศึกษา หลังจาก
การฝpกสหกจิเสร็จส้ิน 
ช�วงส้ินภาคเรียนท่ี 
1/2561  

สศ 403 อาหาร
และการให�อาหาร
สุกร 

2/2560 นักศึกษาติด 
I จํานวนมาก 

จากสรุปผลคะแนน
ประจําภาคเรียน 

อาจารยยังตรวจข�อสอบ
และประเมินคะแนนไม�
เสร็จตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว� 

ติ ด ต าม โด ย บั น ทึ ก
ข�อความและกําหนด
วันส� งผลคะแนน ให�
ชัดเจน 
 

สศ 492 สัมมนา 2/2560 นักศึกษาติด 
I จํานวนมาก 

จากสรุปผลคะแนน
ประจําภาคเรียน 

นักศึกษายังไม�ได�นําเสนอ
สัมมนา เน่ืองจากอยู�
ระหว�างการออกฝpกงาน
ซัมเมอร 

ติ ด ต าม โด ย บั น ทึ ก
ข�อความและกําหนด
วันส� งผลคะแนน ให�
ชัดเจนในทุกรอบเดือน 

 
รายวิชาท่ีไม0ได2เปlดสอนในป3การศึกษา  
รายงานตาม มคอ. 5 
รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม0ครบในป3การศึกษา 
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ไม�มี 
 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาท่ีเปlดสอนในป3ท่ีรายงาน 
 อาจารยผู�สอนได�มีทําแผนการปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน
แยกแต�ละรายวิชา ลงใน มคอ. 5 ซ่ึงสามารถสรุปรายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และ
แผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน ได�ดังรายวิชาต�อไปนี้ 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม0มี 
สศ 310 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตวเล้ียง 

2/2560   ปรับปรุงเน้ือหาและการประเมินผลนักศึกษา
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงผู�สอน ในภาคเรียนท่ี 
2/2560 

สศ 473 โรคและการ
สุขาภิบาลสุกร  

2/2560   ปรับปรุงเน้ือหาและการประเมินผลนักศึกษา
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงผู�สอน ในภาคเรียนท่ี 
2/2560 

สศ 481 การตลาดปศุสัตว 1/2560   ปรับปรุงเน้ือหาและการประเมินผลนักศึกษา
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงผู�สอนในส�วนของการ
สอนในภาคเรียนท่ี 1/2560 

 

อาจารยประจําหลักสูตรได�พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของรายวิชา

ในหลักสูตรฯ จากการสํารวจผ�านระบบงานทะเบียนออนไลนของอาจารยผู�สอน ของสํานักงานบริหาร

และพัฒนา ซ่ึงในภาพรวมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ

ปริญญาตรี ปNการศึกษา 2560 อยู�ในระดับมาก โดยภาคเรียนท่ี 1/2560 เท�ากับ 4.48 โดยได�คะแนน

มากท่ีสุดในเรื่อง จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนท่ี

กําหนดไว� และอาจารยตรงต�อเวลา เข�าและเลิกสอนตามกําหนด เท�ากับ 4.49 และภาคเรียนท่ี 2   

อยู�ในระดับมาก เท�ากับ 4.48 โดยได�คะแนนมากท่ีสุดในเรื่อง จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียด

ของรายวิชา (มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนท่ีกําหนดไว� และมีวิธีถ�ายทอดความรู�ท่ีเหมาะสม อธิบาย

ตรงประเด็น ก�อให�เกิดการเรียนรู� เท�ากับ 4.49 (อ�างอิง สศ 5.3.12 ผลการประเมินภาพรวม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน)   

เม่ือเปรียบเทียบปNการศึกษา 2560 กับปNการศึกษา 2559ท่ีอยู�ในระดับมาก โดยภาคเรียนท่ี 

1/2559 เท�ากับ 4.35 โดยได�คะแนนในเรื่องจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
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3) และ/หรือแผนการสอนท่ีกําหนดไว�, ผู�สอนมีมนุษยสัมพันธ และให�คําปรึกษาแก�นักศึกษาอย�างเปFน

กันเอง มีความเหมาะสมและเท�าเทียมกัน, อาจารยตรงต�อเวลา เข�าและเลิกสอนตามกําหนด มากท่ีสุด

เท�ากับ 4.37 และภาคเรียนท่ี 2/2559 เท�ากับ 4.40 โดยได�คะแนนในเรื่องอาจารยตรงต�อเวลา เข�า

และเลิกสอนตามกําหนด มากท่ีสุดเท�ากับ 4.43 (อ�างอิง สศ 5.3.13 ผลการประเมินภาพรวม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน)  จะเห็นได�ว�าในปN 2560 หลักสูตรมีการพัฒนาในเรื่องของ การ

จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนท่ีกําหนดไว� และ

อาจารยตรงต�อเวลา เข�าและเลิกสอนตามกําหนด โดยอาจารยได�ให�ความสําคัญเก่ียวกับการจัดทํา

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของตนเองมากข้ึน และยังใส�ใจ คํานึงถึงในเรื่องการตรงต�อเวลา เข�า

และเลิกสอนตามกําหนดมากข้ึนด�วย 

นอกจากนี้ อาจารยประจําหลักสูตรยังได�พิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปNสุดท�าย

หลักสูตร 4 ปN คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจต�อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

แม�โจ� อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.60 มีความพึงพอใจในด�านการให�คําปรึกษาของอาจารยท่ี

ปรึกษามากท่ีสุด อยู�ท่ีระดับมาก มีค�าเฉลี่ย 4.01 และหลักสูตร 4 ปN เทียบเข�าเรียน มีความพึงพอใจ

ต�อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม�โจ� อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ  3.86 มีความพึงพอใจ

ในด�านการให�คําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษามากท่ีสุด อยู�ท่ีระดับมาก มีค�าเฉลี่ย 4.28 (อ�างอิง สศ 

5.3.14 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปNสุดท�ายต�อหลักสูตร)   

การสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม�สาขาสัตวศาสตรท่ีมีต�อคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม�โจ� ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.19 เม่ือเทียบกับผลการสํารวจปN

การศึกษา 2559 ซ่ึงจะเห็นว�าบัณฑิตมีความพึงพอใจมากข้ึน โดยเฉพาะในด�านการให�คาปรึกษาของ

อาจารยท่ีปรึกษามีค�าเฉลี่ย 4.32 รองลงมาด�านอาจารยผู�สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค�าเฉลี่ย 

4.26 ตามลําดับจะเห็นว�าหลักสูตรให�ความสําคัญในเรื่องของระบบอาจารยท่ีปรึกษา รวมถึงอาจารย

ผู�สอน.สําหรับปNการศึกษา 2560 มากข้ึนด�วย (อ�างอิง สศ 5.3.15 ผลการประเมินความพึงพอใจของ

บัณฑิตใหม�ต�อหลักสูตร)   

 
ประสิทธิผลของกลยุทธ�การสอน 
ทําแบบสอบถามและประเมินจากแบบสอบถาม     

มาตรฐานผลการเรียนรู2 
สรุปข2อคิดเห็นของผู2สอน และข2อมูลปxอนกลับ

จากแหล0งต0าง ๆ 
แนวทางแก2ไขปรับปรุง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู2 
สรุปข2อคิดเห็นของผู2สอน และข2อมูลปxอนกลับ

จากแหล0งต0าง ๆ 
แนวทางแก2ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาขาดวินัย  การตรงต�อเวลา และความ
รับผิดชอบในตนเอง 
 

-ปลูกฝLงความรับผิดชอบ วินัย
และการตรงต�อเวลา โดยการให�
นักศึกษาจัดทํารายงานเพ่ิมเติม
เพ่ือสร�างความรับผิดชอบแก�
ตนเองข้ึน 

ความรู� นักศึกษายังไม�สามารถอธิบายหลกัการและ
ทฤษฏีท่ีสําคัญในเน้ือหาวิชาท่ีศึกษา นักศึกษายัง
มีทักษะและความรู�ทางด�านสัตวศาสตรไม�
เพียงพอ ขาดการบูรณาการเน้ือหาในสาขา
วิชาชีพและสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง  
 

-เพ่ิมเติมกิจกรรมและการเรียน
การสอนให�นักศึกษา เช�น 
กิจกรรมส�งเสริมวิชาการ 
-เน�นกิจกรรมและการเรียนการ
สอนให�นักศึกษาฝpกปฏิบัติเพ่ือให�
เกิดทักษะมากข้ึนและเพ่ิมทักษะ
การเรียนรู� เช�น กิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพสัตวศาสตร 

ทักษะทางปLญญา นักศึกษายังไม�สามารถทําการวิเคราะห 
สังเคราะห เพ่ือแก�ไขปLญหา และขาดทักษะ
ความสัมพันธระหว�างบุคคลและความรับผดิชอบ 

-เน�นกิจกรรมและการเรียนการ
สอนท่ีมีการใช�ความคิด วิเคราะห
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า เ พ่ื อ นํ า ไ ป
ประยุกตใช�ในการปฏิบัติงาน เช�น 
จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู�ทาง
วิชาการ และพัฒนาวิชาชีพทาง
สัตวศาสตร 

ทักษะความสัมพันธระหว�าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

นักศึกษายังขาดความรับผิดชอบในงานท่ีได�รับ
มอบหมายและขาดความสามารถในการปรับตัว
ในการทํางานร�วมกับผู�อ่ืน และขาดภาวะการ
เปFนผู�นํา  

-เน�นให�นักศึกษาได�ฝpกการทํางาน
ร�วมกัน ความรับผิดชอบและการ
มีส�วนร�วมในกิจกรรมและการ
เรียนการสอน 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ 
การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษายังขาดทักษะในสื่อสารท่ีเหมาะสม และ
ขาดทักษะใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รวบรวมข�อมลู ติดต�อสื่อสาร จัดการและ
นําเสนอข�อมูลได� 
 

-เน�นกิจกรรมท่ีแนะนําการใช�สื่อ
และสารสนเทศท่ีเหมาะสมใน
การ เรี ยนการสอน  และการ
ค�นคว�าและนําเสนอ เช�นกิจกรรม
เต รี ย ม ค ว าม พ ร� อ ม สํ า ห รั บ
นักศึกษา ซ่ึงมีการเพ่ิมทักษะใน
ด�านการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย� างเหมาะสม  การค� นคว� า
งานวิจัยและกรณีศึกษา 
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การปฐมนิเทศอาจารย�ใหม0 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  มี  ไม�มี   
จํานวนอาจารยใหม�  ……. คน จํานวนอาจารยท่ีเข�าร�วมปฐมนิเทศ …. คน 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน  

 
กิจกรรมท่ีจัดหรือเข2าร0วม 

จํานวน  
สรุปข2อคิดเห็น และประโยชน� 

ท่ีผู2เข2าร0วมกิจกรรมได2รับ 
อาจารย� 

บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

1. เข�าร�วมการประชุมเรื่อง 
“จรรยาบรรณการใช�สตัวทดลอง
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร”  
ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 
ณ ห�องประชุมสํานักวิจัยฯ 304 
ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลยัแม�โจ� 
 
2. เข�าร�วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ OBE สําหรับ
หลักสตูร 
วันท่ี 18 มกราคม 2561  
ณ สนามกอลฟแม�โจ� รีสอรท 
แอนด สปา อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม� 
 
3. เข�าร�วมประชุมระดมความ
คิดเห็นเพ่ือพัฒนาโจทยวิจัย
ให�กับอาจารยและบุคลากรของ
คณะฯ 
วันท่ี 31 มกราคม 2561 ณ ห�อง
ประชุม 2201-2202 อาคารศูนย
สัตวศาสตรและเทคโนโลย ี
 
4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“บริหารหลักสตูรให�เข�าสู� AUN-
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1.สามารถนําความรู�ท่ีได�มาใช�ประยุกต
ในการสอนหรือการทําวิจัยของตนเอง 
2.ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีส�วนร�วมในการ
ส�งเสริมการบริหารการศึกษา ได�รับ
ความรู�และประสบการณโดยตรงจาก
ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ 
3.สามารถแก�ไขปLญหาและจัดการใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนและกล
ยุทธ เทคนิคการสอนได� 
4.อาจารยประจําหลักสูตรได�รับความรู�
เพ่ือเปFนแนวทางจัดทํารายละเอียด
หลักสูตรและหลักสูตรรายวิชาหมวด
ศึกษาท่ัวไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1อุดมศึกษาแห�งชาติต�อไป 
5.เข�าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  
6.สามารถนําไปประยุกตใช� ในการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และ
ผลิตผลงานวิจัยในอนาคต 
7.ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมสี�วนร�วมในการ
ส�งเสริมการบริหารการศึกษา ซ่ึงได�รับ
ความรู�และประสบการณโดยตรงจาก
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความ
เช่ียวชาญในระดับสูง 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเข2าร0วม 

จํานวน  
สรุปข2อคิดเห็น และประโยชน� 

ท่ีผู2เข2าร0วมกิจกรรมได2รับ 
อาจารย� 

บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

QA” 
วันท่ี 14 – 15 ธันวาคม 2560 
ณ ห�องข�าวหอมมะลิ อาคาร
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
 
6. กิจกรรมเทคนิคการตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีค�า Impact 
factor 
วันท่ี 24 เมษายน 2561 
ณ ห�องประชุม 2201-2202 
อาคารศูนย สตัวศาสตรและ
เทคโนโลย ี
7. กิจกรรม Journal club  
วันท่ี 19 เมษายน 2561 
ณ ห�องประชุม 2201-2202 
อาคารศูนยสัตวศาสตรและ
เทคโนโลย ี
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หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 

5.1 การบริหารหลักสูตร   

ป?ญหาในการบริหาร

หลักสูตร 

ผลกระทบของป?ญหาต0อสัมฤทธผิล 

ตามวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

แนวทางการปxองกันและ 

แก2ไขป?ญหาในอนาคต 

การจัดส�ง มคอ.3-6  
 

การส�งไม�เปFนไปตามปฏิทินท่ีกําหนด ติดตามการจัดส�งให�ตรงตามรอบระยะเวลา
ท่ีกําหนด และประกาศผู�ท่ีค�างส�งให�ได�รับ
ทราบ 

การบริหารจัดการภาระ
งานอาจารยประจํา
หลักสตูร 

การบริหารหลักสูตรไม�เต็มประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากไม�มเีวลาทํางานในหน�าท่ี
รับผิดชอบได�ครบถ�วน มีท้ังงานสอน งาน
บริหารหลักสตูร และงานวิจัย เปFนต�น 

พิจารณาทบทวนแบ�งภาระงาน 
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ป?ญหาในการบริหาร

หลักสูตร 

ผลกระทบของป?ญหาต0อสัมฤทธผิล 

ตามวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

แนวทางการปxองกันและ 

แก2ไขป?ญหาในอนาคต 

จํานวนนักศึกษา หลักสตูร 
4 ปN เทียบเข�าเรียน 

จํานวนนักศึกษาไม�เปFนไปตามแผนท่ี 
กําหนดไว� 
 

หลักสูตรฯมีการวางแผนการประชาสัมพันธ
และเพ่ิมรอบการรับสมัคร รวมท้ังถ�ายโอน
ผู�สมัครระหว�างสาขา และจัดทําหลักสูตร
ใหม� (ทษ.บ.) เพ่ือรองรับตลาดการแข�งขัน
นักศึกษาใหม� 

ความพร�อมของห�องเรียน 
ห�องปฏิบัติการและฟารม 

อุปกรณท่ีใช�ในการเรยีนการสอนยงัใช�ได�ไม�
เต็มประสิทธิภาพ 
 

คณะฯพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมหรือเพ่ือการ
ปรับปรุง 

นักศึกษายังขาดทักษะการ
ปฏิบัติงานทางสัตวศาสตร 

ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
สัตวศาสตรสหกิจศึกษาและการทํางาน
ทางด�านสัตวศาสตร 

-เพ่ิมเน้ือหาการฝpกทักษะและเตรียมความ
พร�อมก�อนออกปฏิบัติงานให�แก�นักศึกษา 
-ปรับปรุงรายวิชาให�ทันสมัย และสอดคล�อง
กับความต�องการของผู� ใช� บัณ ฑิตและ
ตลาดแรงงานมากข้ึน 
-ปรึกษาหารือกับหน�วยงานภายนอก เช�น
สถานประกอบการท่ีนักศึกษาฝpกงานหรือ
ทํางาน เพ่ือขอข�อมูลและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในส�วนท่ีต�องมีการปรับปรุงและ
แก�ไข 

 
5.2 สนับสนุนการเรียนรู2 (KPI 6.1)  

คณะฯ มีความพร�อมทางด�านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ด�านกายภาพ เช�น  อุปกรณ เทคโนโลยี 
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต�อการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑและสิ่งก�อสร�าง เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการทําปLญหาพิเศษของนักศึกษา โดยมีห�องปฏิบัติการ
ต�างๆ เช�น  ห�องปฏิบัติการอาหารสัตว  ห�องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ,  ห�องปฏิบัติการผสมเทียม, 
ห�องปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ  เพ่ือใช�ในการเรียนการสอน และการวิจัย (อ�างอิง สศ 6.1.1 
ห�องปฏิบัติการ) และคณะฯมีห�องสมุดหรือแหล�งค�นคว�าข�อมูลทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน  โดยคณะฯ ได�จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดหาหนังสือ ตําราและวารสารท้ังในรูปของเอกสาร 
(hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือให�นักศึกษา  มีโอกาสเข�าถึงแหล�งค�นคว�าทางวิชาการ โดย
ห�องสมุดกลางได�เข�าให�คําแนะนําเพ่ือการสั่งซ้ือและจัดหาหนังสือเพ่ือประกอบการสอนของอาจารย
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และหนังสือเรียนของนักศึกษาด�วย (อ�างอิง สศ 6.1.2 การให�คําแนะนําสํานักหอสมุด)  และคณะจัด
ให�มีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯ จัดให�มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับคณาจารยและนักศึกษา
ในการสืบค�นข�อมูลสารสนเทศ พร�อมท้ังมีอุปกรณการส�งสัญญาณอินเตอรเน็ตไร�สายไว�บริการ
นักศึกษาในทุกชั้นในอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการในคณะฯ  (อ�างอิง สศ 6.1.3 อุปกรณการส�ง
สัญญาณอินเตอรเน็ตไร�สาย) และมีฟารมเลี้ยงสัตว และสัตวทดลองท่ีสามารถใช�ในการวิจัย และการ
ทําปLญหาพิเศษของนักศึกษาอย�างเพียงพอ (อ�างอิง สศ 6.1.4 ฟารมปศุสัตว)   

นอกจากนี้ยังมีการจัดห�องเรียนแบบต�างๆสําหรับนักศึกษา เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
เรียน, ทํากิจกรรม, การติว หรือการทํางานกลุ�ม (อ�างอิง สศ 6.1.5 ห�องเรียน)  และจัดลานกิจกรรม
บริเวณด�านหน�าอาคาร โซนบี (อ�างอิง สศ 6.1.6 รูปภาพอาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี โซนบี) 
เพ่ือให�นักศึกษาได�มีสถานท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และทํางานร�วมกัน  

นอกจากอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆท่ีคณะฯมีให�แล�ว คณะฯ ยังมีระบบการ
จัดการสิ่งสนับสนุน คือ ทุกปNการศึกษา โดยในปNการศึกษา 2560 นี้ อาจารยประจําหลักสูตรได�
ดําเนินการ จัดทําระบบเพ่ือขอข�อมูลความต�องการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผู�สอน
ผ�านออนไลน ในด�านครุภัณฑและสิ่งก�อสร�าง เพ่ือบรรจุในแผนความต�องการในการของบประมาณ
เพ่ือจัดหาครุภัณฑและสิ่งก�อสร�าง เพ่ือความสะดวกในการจัดการและสรุปข�อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนของหลักสูตร  (อ�างอิง สศ 6.1.7 ระบบสํารวจความต�องการครุภัณฑ)  

หลักสูตรฯได�ดําเนินการสํารวจครุภัณฑท่ีใช�ในการเรียนการสอนและห�องปฏิบัติการ (อ�างอิง 
สศ 6.1.8 แบบสรุปความต�องการครุภัณฑ 60)  ในช�วงต�นปNการศึกษา 2560 หลายรายการดังนี้ 

1. Wireless LCD Projector (3,000 Ansilumen) 
      สําหรับห�องเรียน AT1412 AT1413 AT1203 

 เนื่องจาก มีสภาพเก�า มองไม�ชัดเจน สีเริ่มเพ้ียน ไม�อํานวยต�อการเรียนการสอนท่ี
เชื่อมต�อกับอุปกรณ สื่อประกอบการสอนอ่ืน เช�น notebook แท็ปเล็ต 

2.   ชุดเครื่องเสียงห�องเรียน (ลําโพง+ไมค+ตัวรับ-ส�งสัญญาณ)  
     สําหรับห�องเรียน AT1420 และห�องแลปนม 1405-1406 
     เนื่องจากเครื่องเสียงท่ีมีอยู� เก�ามากและชํารุด และในแลปนม(ไม�เคยมีไมคและลําโพงมา           

               ก�อน) 
3. ไมโครโฟนไร�สาย  

สําหรับห�องเรียน AT1412 AT1413 AT1308 AT1203 
     เนื่องจากเครื่องท่ีมีอยู�มีสภาพเก�า และเสียงไม�ค�อยชัดเจน และเพ่ือสํารองไว�จัดการเรียน

การสอนนอกห�องเรียน ในฟารม หรือสถานท่ีอ่ืนๆ 
4. คอมพิวเตอรตั้งโต�ะ  
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    สําหรับห�องเรียน AT1412  AT1308  
    เนื่องจากชุดเดิมเก�า และใช�งานไม�ได�เต็มประสิทธิภาพ 
5. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ visualizer   
     สําหรับห�องเรียน AT1412 AT1413 AT1420 AT1421 AT1308 AT1322 AT1203  

และ AT 1221   
6. โต�ะและเก�าอ้ี (แบบห�องสมุด) 30-40 ชุด  
    สําหรับเพ่ือการจัดการเรียนการสอนแบบแบ�งกลุ�ม 
7. พัดลม 4-6 ตัว พัดลม ติดผนัง 16นิ้ว  
    สําหรับติดต้ังในห�องปฎิบัติการนม เนื้อ  และห�องปฏิบัติการสัตวปNก  
 ในปNการศึกษา 2560 หลักสูตรได�รับการอนุมัติครุภัณฑท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีมีคุณสมบัติใกล�เคียงกับท่ีได�เสนอ คือ พัดลม 16 นิ้ว  เคลื่อนย�ายได� สําหรับติดต้ังในห�องปฎิบัติการ
นม เนื้อ ซ่ึงหลักสูตรเห็นชอบในการจัดสรรครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอน (อ�างอิง สศ 6.1.9 การ
จัดซ้ือครุภัณฑ 60)   

ท้ังนี้ ยังมีบางรายการท่ีได�รับการอนุมัติ เช�น Wireless LCD Projector แต�เนื่องจากครุภัณฑ
ดังกล�าวยังมีคุณสมบัติและสมรรถนะในการใช�งานไม�ตรงตามความต�องการ จึงได�ยกเลิกการขอจัดซ้ือ
ครุภัณฑดังกล�าวไป โดยจะวางแผนการจัดสรรครุภัณฑใหม�อีกครั้งในปNต�อไปเพ่ิมเติม ซ่ึงไม�กระทบต�อ
การจัดการเรียนการสอนแก�นักศึกษา เนื่องจากยังสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช�สื่อสารสนเทศ
ได�ครอบคลุมแก�นักศึกษาจากห�องเรียน แบบ Smart Classroom ณ อาคารเรียนรวม 80 ปN ซ่ึงอาศัย
ความร�วมมือจากในมหาวิทยาลัยในการขอใช�ห�องเรียนในการจัดการเรียนการสอนสําหรับวิชาต�างๆ 
เช�น สศ 420 การใช�คอมพิวเตอรเพ่ือปศุสัตว, สศ 430 การปรับปรุงพันธุสัตว เปFนต�น (อ�างอิง สศ 
6.1.10 การขอใช�ห�องเรียน)   

ท้ังนี้ หลักสูตรยังได�ดําเนินการแก�ปLญหาการจัดการสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
อ่ืนๆ โดยการอาศัยความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกซ่ึงมีความร�วมมือกับคณะฯ ในการนํานักศึกษา
ไปศึกษาดูงานในฟารมหรือสถานประกอบการภายนอก เช�น การศึกษาดูงาน ณ โรงชําแหละสุกร
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด และโรงชําแหละและจัดทําผลิตภัณฑจากเนื้อโคของ
เครือข�ายสหกรณโคเนื้อ Max Beef โดยนักศึกษาได�รับความรู�และประสบการณเก่ียวกับผลิตภัณฑ
เนื้อสัตว ในรายวิชา สศ 460 เทคโนโลยีและผลิตภัณฑสัตว, การศึกษาดูงานโรงชําแหละ ณ บริษัท วี
พีเอฟ จํากัด โดยนักศึกษาได�รับความรู�และประสบการณ ด�านการแปรรูปเนื้อสัตวและการจัดทํา
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เนื่องจากบริษัทเอกชนและหน�วยงานภายนอกมีความพร�อมและอํานวยความ
สะดวกด�านเครื่องมือและสิ่งสนับสนุนสําหรับให�อาจารยจัดการเรียนการสอนนอกห�องเรียนด�วย 
(อ�างอิง สศ 6.1.11 กิจกรรมศึกษาดูงาน)  
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อาจารยประจําหลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจต�อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ทางวิชาการ
ของหลักสูตร ปNการศึกษา 2560 โดยมีค�าคะแนนอยู�ในระดับมาก เท�ากับ 4.20 ดังต�อไปนี้ (อ�างอิง สศ 
6.1.12 แบบประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรต�อสิ่งสนับสนุน) 

 
หัวข2อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
มาก 
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น2อย 
 
2 

น2อย 
ท่ีสุด 
1 

1 การกําหนดนโยบายและแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู�ด�านวิชาการ  

50 50    4.5 

2. การประสานงานจัดหา/จัดซ้ือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�กับ
หน�วยงานภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัย  

 100    4.0 

3. การเตรียมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ด�านวิชาการ
ให�พอเพียงกับนักศึกษา  

 100    4.0 

4. การดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ด�านวิชาการให�มี
ความพร�อมในการใช�งาน  

 100    4.0 

5. การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ด�านวิชาการเปFนไปตาม
นโยบาย  

 100    4.0 

6. ความทันสมัยของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ด�านวิชาการ   100    4.0 

7. การเปOดโอกาสให�นักศึกษาเข�าถึง/ใช�งานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู�อย�างเต็มท่ี  

50 50    4.5 

8. การทําความร�วมมือกับหน�วยงานภายในต�อการเข�าใช�สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู�ด�านวิชาการ  

50 50    
4.5 

9. การทําความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอก/ภาคเอกชนใน
การเข�าใช�สิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ด�านวิชาการ  

50 50    
4.5 

10. มีการประเมินการใช�สิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ด�านวิชาการ   100    4.0 

เฉลี่ยรวม  4.2 

 
ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยแม�โจ� และคณะฯได�ดําเนินการจัดทําแบบประเมินออนไลนเก่ียวกับความ

พึงพอใจของนักศึกษาต�อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารยผู�สอนของคณะฯ สําหรับรายวิชา
ท่ีเปOดสอนภาคเรียนท่ี 1/2560 จํานวน 39 วิชา และรายวิชาภาคเรียนท่ี 2/2560 จํานวน 43 วิชา 
ดังนี้ 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ปN
การศึกษา 2560 อยู�ในระดับมาก โดยภาคเรียนท่ี 1/2560 เท�ากับ 4.43 และภาคเรียนท่ี 2/2560 
เท�ากับ 4.43 โดยได�คะแนนในเรื่องความพึงพอใจต�อขนาดและสภาพแวดล�อม เช�น แสงสว�าง 
อุณหภูมิของห�องบรรยาย และเสียงรบกวน เปFนต�น มากท่ีสุดเท�ากับ  4.44 (อ�างอิง สศ 6.1.13 ผล
การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน)   

และเม่ือนําผลการประเมินปNการศึกษา 2560 มาเปรียบเทียบกับปNการศึกษา 2559  จะเห็น
ว�าค�าคะแนนลดลงกว�า ปN 2559 ในภาคเรียนท่ี 2/2559 โดยสิ้นปNการศึกษา 2560 นี้ หลักสูตรได�มี
การประชุมเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก�ไขในเรื่องของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เก่ียวกับแสงสว�าง 
อุณหภูมิของห�องบรรยาย และเสียงรบกวน โดยมีการสํารวจครุภัณฑ พบว�ามีครุภัณฑท่ีเสื่อมสภาพ 
ชํารุด และมีสมรรถนะการใช�งานลดลง เช�น เครื่องปรับอากาศทําความเย็นลดลง, หลอดภาพเครื่อง
โปรเจคเตอรเสื่อมสภาพ มีผลทําให�นักศึกษามองสื่อการเรียนการสอนของอาจารยผู�สอนได�ไม�ชัดเจน 
และนักศึกษามีสมาธิในการเรียนน�อยลง ดังนั้น หลักสูตรจึงได�ดําเนินการทําหนังสือแจ�งนักวิชาการ
พัสดุ และนักวิชาการคอมพิวเตอร เพ่ือตรวจสอบและซ�อมแซมต�อไป  

คาดว�าการตรวจสอบและสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในปN 2560 นี้ จะทําให�ผล
ประเมินความพึงพอใจเปFนไปในทางท่ีดีข้ึนและมีค�าคะแนนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะส�งผลให�เกิดการบริหาร
จัดการหลักสูตรท่ีดีและมีคุณภาพในภาพรวมด�วย โดยสําหรับปNการศึกษา 2561  หลักสูตรวางแผน
และพิจารณาจัดทําปฏิทินสําหรับตรวจสอบสภาพของครุภัณฑท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ
ในทุกภาคเรียนด�วย โดยจะมีการดําเนินการทุกสิ้นภาคการศึกษาหลังช�วงสอบปลายภาค  
 

หมวดท่ี 6 ข2อคิดเห็น และข2อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู2ประเมิน 
ข2อคิดเห็นหรือสาระ 

จากผู2ประเมิน 
ความเห็นของ 

อาจารย�ประจําหลักสูตร 
การนําไปดําเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
องคประกอบท่ี 1 :การกาํกับมาตรฐาน   

- - - 
องคประกอบท่ี 2 :   บัณฑิต   
1. ควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
เฉพาะทางสัตวศาสตรให�แก�นักศึกษา
ช้ันปNสุดท�าย เพือ่ให�สอดคล�องกับความ
ต�องการของผู�ใช�บัณฑิตอย�างต�อเน่ือง 

วิ เคราะห ความต� อ งการของผู� ใช�
บัณฑิตจากแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณในช�วงนิเทศสหกิจศึกษา 
เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพทางสัตวศาตรให�แก�นักศึกษา
ช้ันปNที่ 4 ให�มีทักษะและความชํานาญ 
เช�น  กิ จกรรมพัฒ นาวิชา ชีพ สัตว
ศาสตร, อบรมมาตรฐานฟารม และ
การจัดการธุรกิจเบื้องต�น 

อาจารยประจําหลักสูตร ได�วิเคราะหความต�องการของ
ผู�ใช�บัณฑิต และจัดกิจกรรมให�กับนักศึกษาช้ันปNท่ี 4 
ได�แก� กิจกรรมส�งเสริมวิชาการแก�นักศึกษา ในหัวข�อ 
"การจัดการธุรกิจเบื้องต�น", กิจกรรมปLจฉิมนิเทศให�กับ
นักศึกษา ในหัวข�อ “การเตรียมความพร�อมก�อนก�าวสู�
โลกการประกอบอาชีพทางสัตวศาสตร”,  กิจกรรม
อบรมมาตรฐานฟารมไก�ไข�และไก�เน้ือ, สุกร และโคนม
และโคเน้ือ และกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร  
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องคประกอบท่ี 3 :   นักศึกษา   
1. ควรพิจารณาปรับปรุงรายวิชาความรู�
พื้นฐานสําหรับนักศึกษา 4 ปNเทียบเรียน 
ทดแทนเฉพาะรายวิชาสหกิจศึกษา 

ห ลัก สูตรมี รายวิชา สศ 498 การ
เรีย น รู� อิ ส ระ  แล ะ  สศ  499 ก าร
ฝpกงานต�างประเทศ เทียบเคียงกับ
รายวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา ซ่ึงเปFน
ทางเลือกให�กับนักศึกษา 

  

2. ควรมีระบบและกลไกเพื่ อกํ ากับ
ติดตามให�นักศึกษาจบการศึกษาตาม
แผน 

1) หลักสูตรได�มีการสํารวจนักศึกษา
ปLจจุบันท้ังท่ีตามแผนและยังไม�สําเร็จ
การศึกษา โดยการตอบแบบสอบถาม
ในกิจกรรมพบอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อ
ติดตามและให�ข�อเสนอแนะเพื่อให�
นั ก ศึกษาจบการศึกษาตามแผน                                   
2) ห ลั ก สู ต รจะ มี ก ารต รวจส อ บ
แผนการศึกษาของนักศึกษาจาก
ระบบ และเรียกนักศึกษาท่ีตกค�างใกล�
พ�นสภาพ และมีเกรดเฉล่ียตํ่าเข�าพบ
เพื่อให�คําแนะนําในการวางแผนการ
เรียน 

อาจารยประจําหลักสูตรได�ดําเนินการติดตามจํานวน
นักศึกษาตกค�างนักศึกษาพ�นสภาพ และนักศึกษาท่ี
เกรดเฉ ล่ีย ตํ่ากว�า 2.00 ในช�วงปลายภาคเรียน ท่ี 
2/2560 น้ี โดยงานบริการการศึกษาได� นัดประชุม
นักศึกษาท่ีมีปLญหาผลการเรียน เพื่อรับทราบปLญหา
ของนักศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากผลการเรียนตํ่า และรายงาน
ต�อท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตร โดยได�ตรวจสอบ
แผนการศึกษา และให�คําแนะนําในการวางแผนการ
ลงทะเบียนและแผนการเรียน รวมท้ังรายงานผลการ
เรียนของนักศึกษาท่ีมีปLญหาให�ผู�ปกครองได�รับทราบ
ด�วย  

3. หลักสูตรควรมีการวางแผนการจัด
กิจกรรมและกําหนดผลลัพธในการ
พัฒนาทักษะท่ีเช่ือมโยงกับผลลัพธการ
เรียนรู�ของนักศึกษาให�ชัดเจน พร�อมท้ัง
ติ ด ต าม  ป ระ เมิ น ผ ล  แล ะพั ฒ น า
ปรับปรุงอย�างต�อเน่ือง 

1. มีการวางแผนการจัดกิ จกรรม
ล�วงหน�าในแต�ละภาคการศึกษา ซ่ึง
เปFนกิจกรรมท่ีตอบโจทยผลลัพทการ
เรียนรู�ของนักศึกษาในแต�ละทักษะ 
(3R,7C)                                                      
2. มีการติดตามและประเมินผลการ
จัดกิจกรรมในแต�ละกิจกรรมเพื่ อ
นํามาพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ในคร้ังต�อไป 

1.หลักสูตรได�มีการแบ�งกิจกรรมเปFนหมวดหมู�ได�แก�..... 
และได�กําหนดตารางกจิกรรมล�วงหน�าก�อนเปOดเทอม
ทุกภาคการศึกษา                                              
2.ได�มีการติดตามและวิเคราะหผลการจดักิจกรรมจาก
แบบประเมิน                     
3.กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมในภาคการศึกษา
ต�อไปโดยเอาผลจากการประเมินกิจกรรมในคร้ังก�อนมา
พิจารณา 

4. ในหลักสูตร 4 ปNเทียบเรียน ควรนํา
ข�อมูลการไม�จบการศึกษาในเวลาท่ี
กําหนด มาวิเคราะหข�อมูล เพื่อใช�เปFน
แนวทางในการคัดกรองผู� เข�าศึกษา 
กําหนดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และ
วิเคราะหการจัดการเรียนการสอนให�มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตร 4 ปN เทียบเข�าเรียน จาก
ระบบงานทะเบียนและกิจกรรมพบ
อาจารยที่ปรึกษา 

1.ได�ติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปN
เทียบเรียน ท้ังจากระบบงานทะเบียน และอาจารยท่ี
ปรึกษา เพื่อแยกกลุ�มและวิเคราะหปLญหาของนักศึกษา
ได�แก� นักศึกษาท่ีเรียนตามแผน นักศึกษาท่ีเรียนไม�ตาม 
และนักศึกษาท่ีไม�จบการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด 

2. วิ เค ร า ะ ห ส า เห ตุ ก า ร ไม� จ บ
การศึกษาตามเวลาท่ีกํ าหนดของ
นั ก ศึ ก ษ า  4 ปN เที ย บ เ รี ย น  เพื่ อ
พิจารณาแนวทางในการป~องกันและ
แก�ปLญหา 

2.วิธีแก�ปLญหาสําหรับนักศึกษาท่ีไม�จบการศึกษาตาม
เวลาท่ีกําหนดโดยให�คําแนะนําและวางแผนการศึกษา
อย�างใกล�ชิดโดยอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจํา
สาขา 
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3. วางแนวทางการแก�ไขและป~องกัน
ปLญหาสําหรับนักศึกษาแต�ละกลุ�ม 
ได� แก�  นั ก ศึกษา ท่ี เรียนตามแผน 
นักศึกษาท่ีเรียนไม�ตาม นักศึกษาท่ีไม�
จบการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด และ
นักศึกษาใหม� 

3. วิธีป~องกันปLญหาสําหรับนักศึกษากําลังศึกษาให�จบ
ตามเวลาท่ีกําหนดโดยให� คําแนะนําและวางแผน
การศึกษาอย�างใกล� ชิดโดยอาจารย ท่ีปรึกษาและ
อาจารยประจําสาขา จัดกิจกรรมส�งเสริมวิชาการเช�น
กิจกรรมติว ในรายวิชาท่ีนักศึกษามีปLญหา 

 

4. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมสําหรับนักศึกษา
ใหม� และการแต�งต้ังอาจารยที่ปรึกษาให�แก�นักศึกษา 
 

องคประกอบท่ี 4 :   อาจารย   
1. ควรส�งเสริมและสนับสนุนให�อาจารย
ประจําหลักสูตรตีพิมพผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการท่ี มี  impact factor 
เพื่อให�หลักสูตรสามารถเทียบเคียงกับ
สถาบันการศึกษาในกลุ�มเดียวกัน 

1.ส�งเสริมและสนับสนุนให�อาจารย
ประจําหลักสูตรตีพิมพผลงานวิจยัใน
วารสารวิชาการโดยมีงบประมาณ
สนับสนุน                                 
2.ส�งเสริมให�อาจารยประจําหลักสูตร
เข�าร�วมอบรมในหัวข�อท่ีเกีย่วข�องการ
ตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

1.คณะมีงบประมาณสนับสนุนในการแก�ไข 
manuscript และมีค�าตอบแทนสําหรับการตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท่ีม ีimpact factor 
เพื่อให�หลักสูตรสามารถเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษา
ในกลุ�มเดียวกัน                                                                                          
2.อาจารยประจําหลักสูตรได�เข�าร�วมกิจกรรม Journal 
club (คร้ังท่ี 1) เพื่อฝpกการนําเสนอบทความวิชาการ
ผ�านส่ือสารสนเทศ คิดวิเคราะหผลการวจิัยจาก
บทความวิชาการและแลกเปล่ียนองคความรู�ทาง
วิชาการ 

2. ควรมีการกํากับ ติดตามการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร เพื่ อก�อให� เกิด
เป~าหมายท้ังด�านการส�งเสริมวิชาชีพ 
การพัฒนาตําแหน�งทางวิชาการ อันจะ
ส�งผลต�อความเข�มแข็งทางวิชาการและ
สามารถบริหารจัดการหลักสูตรให� มี
คุณภาพ 

หลักสูตรฯ จัดทําแผนพัฒนาอาจารย
ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร  ร ะ ย ะ  3 ปN ท่ี
ครอบคลุมการเข�าสู� ตําแหน� งทาง
วิชาการ และกํากับให�เปFนไปตามแผน 

ประธานอาจารยประจําหลักสูตรติดตามการยื่นขอ
ตําแหน�งทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรฯในท่ี
ประชุม รวมท้ังมีการจัดทํา TOR ภาระงานอาจารย 
และได�จัดทําแผน IDP โดยอ�างอิงแผนจากคณะฯ 

องคประกอบท่ี 5 :   หลักสูตรการเรียน
การสอน การประเมินผู�เรียน 

  

1. ควรจั ด ทํ าระบบ และกลไกก าร
ประเมินผู�เรียนโดยการมีส�วนร�วมของ
อาจารย ผู� สอนและอาจารยประจํา
หลักสูตร เพื่อให�เปFนไปตามเป~าหมาย
ของหลักสูตร 

การพิจารณาการจัดทํามคอ.3 และ
กระบวนการทวนสอบฯ 

ก�อนการเปOดการศึกษาในแต�ละภาคการศึกษาหลักสูตร
ได�มีการแจ�งให�อาจารยผู�สอนจัดทํามคอ.3 โดยแสดงถึง
รายละเอียดของเกณฑและวิธีการในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษาแต�ละด�าน โดย
หลักสูตรได�มีการพิจารณาข�อมูลจาก มคอ.3 เพื่อให�
เปFนไปตามเป~าหมายของหลักสูตร นอกเหนือจากน้ี
ระบบและกลไกของการประเมินผู�เรียนโดยอาจารยการ
ทํางานของคณะกรรมการทวนสอบฯ ได�มีการประเมิน
รายละเอียดของการประเมินร�วมโดยการมีส�วนร�วมของ 
อ.ผู�สอนในการให�ข�อมูลในด�านของวิธีการประเมินผล
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ข2อคิดเห็นหรือสาระ 
จากผู2ประเมิน 

ความเห็นของ 
อาจารย�ประจําหลักสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

การเรียนของนักศึกษา 
2. ควรวางแผนติดตามการประเมิน
ผู� เรียนตามรายวิช า ท่ี เปO ดสอน ให�
สอดคล�องกับมาตรฐานการเรียนรู� ท่ี
กําหนดใน มคอ.2 

1.หลักสูตรมีการประเมินผู�เรียนตาม
รายวิชาท่ีเปOดสอนให�สอดคล�องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู�ท่ีกําหนดใน 
มคอ.2 โดยการพิจารณาจากการ
จัดทํารายละเอียดใน มคอ.3,4  

อาจารยประจําหลักสูตรวางแผนการจัดทําระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู�ตามรายวิชาท่ี เปOดสอน ให�
สอดคล�องกับมาตรฐานการเรียนรู�ท่ีกําหนดใน มคอ.2 
ในแต�ละภาคเรียน จาก มคอ.3,4 และผลลัพทของการ
เรียนรู�ใน มคอ. 5,6 โดยอาศัยการดําเนินการของ
คณะกรรมการทวนสอบฯ 

2. ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู�
ท่ีกําหนดในมคอ.   

อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการกํากับและติดตาม
ให�คณะกรรมการทวนสอบฯ ประเมินผู� เรียนตาม
รายวิชาท่ีเปOดสอน ภาคเรียนท่ี 1/2560 ในหมวดวิชา
บังคับ วิชาเอกเลือกและเลือกเสรี โดยอาจารยประจํา
หลักสูตรได�ร�วมดําเนินการคัดเลือกรายวิชาในการทวน
สอบโดยพิจารณาจากรายวิชาท่ีมีการแสดงผลการเรียน
ผิดปกติ ห รือรายวิชาพื้ นฐาน ท่ี มีความสําคัญต�อ
การศึกษาในลําดับถัดไป   โดยคณะกรรมการทวนสอบ
ได�พิจารณาทวนสอบรายวิชาจาก มคอ. 3-4 และ 5-6 
ของรายวิชาท่ีได�รับคัดเลือก  

องคประกอบท่ี 6 :   ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู� 

  

1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจต�อ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู�ให�ครอบคลุม
นักศึกษาทุกช้ันปN 

หลักสูตรวางแผนการสํารวจความพึง
พอใจต�อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู�โดยให�
นักศึกษาทุกช้ันปNมีส�วนร�วม 

 มหาวิทยาลัยได�เปOดระบบการประเมินความพึงพอใจ
ต�อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู�ให�แก�นักศึกษาทุกช้ันปN โดย
ผ�านการประเมินในระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
หลักสูตรได�กํากับและติดตามนักศึกษาให�มีส�วนร�วมใน
การประเมิน และหลักสูตรได�นําผลการประเมินมา
วิเคราะหเพื่อวางแผนในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู�ในปNต�อไป 
 

ข�อเสนอแนะต�อหลักสูตร   
 หลักสตูรพิจารณาและทบทวน

การบริหารหลักสูตรให�มรีะบบ
และกลไกมากยิ่งข้ึนเพ่ือเปFน
แนวทางในการปรับปรุง
หลักสตูร พ.ศ. 2561 

พั ฒ น าการบ ริห าร จัดก ารหลั ก สู ต รจาก
ข�อคิดเห็นและเสนอแนะจากปNปLจจุบันและปN
ก�อนนํามาวางแผนและกําหนดการจัดกิจกรรม
และแผนการดําเนินงานให�มีความเหมาะสม
มากข้ึน ในปNการศึกษา 2561 ต�อไป 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู�ท่ีสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปNท่ีสํารวจ) วันท่ีสํารวจ .............................  
ข2อวิพากษ�ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข2อคิดเห็นของคณาจารย�ต0อผลการประเมิน 
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 อาจารยประจําหลักสูตรฯ จะได�นําข�อคิดเห็น และ
ข�อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู�ประเมิน  
เข�าพิจารณาในท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสตูรฯ  

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

ข2อวิพากษ�ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข2อคิดเห็นของคณาจารย�ต0อผลการประเมิน 
  

ข�อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
ความก2าวหน2าของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของป3ท่ีผ0านมา (2560) 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล2วเสร็จ ผู2รับผิดชอบ 
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ี 
ไม0สามารถดําเนินการได2สําเร็จ 

จัดประชุมพิจารณา
ภาระงานอาจารย
ผู�สอน 

ทุกภาคการศึกษา อาจารยประจํา
หลักสตูร 

สําเรจ็ 

สํารวจและแจ�งเปOด
รายวิชาท่ีเปOดสอนใน
ระบบ 

ก�อนเปOดภาคการศึกษา
ใหม� 

อาจารยประจํา
หลักสตูร 

สําเรจ็ 

จัดตารางเรียน 
ตารางสอน และตาราง
สอบ 

ก�อนเปOดภาคการศึกษา
ใหม� 

อาจารยประจํา
หลักสตูร 

ภาคเรยีนท่ี 1-2 แล�วเสร็จ และรอ
ดําเนินการภาคเรียนท่ี 3-2560 

จัดทําหนังสือแจ�งและ
ติดตามอาจารยผู�สอน
ในหลักสูตรฯ จัดทํา

ภาคการศึกษา 1/2560 
และ 2/2560 
มคอ. 3 (ก�อนเปOดภาค

อาจารยประจํา
หลักสตูร 

สําเรจ็ 
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แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล2วเสร็จ ผู2รับผิดชอบ 
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ี 
ไม0สามารถดําเนินการได2สําเร็จ 

แบบ มคอ. 3 (ก�อน
เปOดภาคการศึกษา) 
และ แบบ มคอ. 5  
(30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา) และ มคอ.
7 (60 วันหลังสิ้นสดุ
ภาคการศึกษา) 
ประจําปNการศึกษา 
2560 

การศึกษา) 
มคอ. 5  (30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา) 
มคอ.7   (60 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา) 

ประชุมอาจารยประจํา
หลักสตูรฯ  
อย�างน�อย 4ครั้งต�อ
ภาคการศึกษา 

ปNการศึกษา 2560 อาจารยประจํา
หลักสตูร 

สําเรจ็ 

จัดทําฐานข�อมูล
นักศึกษาใหม�และ
นักศึกษาปLจจุบัน 

ปNการศึกษา 2560 อาจารยประจํา
หลักสตูร 

อยู�ระหว�างดําเนินการ 

ตรวจสอบนักศึกษาผล
คะแนนต่ํากว�า 2.00 

ก�อนการลงทะเบียนในทุก
ภาคการศึกษา 

อาจารยประจํา
หลักสตูร 

สําเรจ็ 

ทบทวนแผนจํานวน 
คุณสมบัติ วิธีการ
รับเข�านักศึกษา และ
แต�งตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกและ
สัมภาษณ 

ปลายภาคเรยีนท่ี 1/2560 อาจารยประจํา
หลักสตูร 

 

สําเรจ็ 

ดําเนินการคัดเลือก
นักศึกษาใหม� 

ระหว�างภาคเรียนท่ี 
2/2560 

อาจารยประจํา
หลักสตูร 

อยู�ระหว�างดําเนินการ 

สนับสนุนให�อาจารย
และบุคลากรทํางาน
วิจัยเพ่ือการเรียนการ
สอน  

ทุกภาคการศึกษา อาจารยประจํา
หลักสตูร 

 

สําเรจ็ 

จัดทําข�อมูลเพ่ือการ
ประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา

ภายในปNการศึกษา 2560 อาจารยประจํา
หลักสตูร 

 

สําเรจ็ 
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แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล2วเสร็จ ผู2รับผิดชอบ 
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ี 
ไม0สามารถดําเนินการได2สําเร็จ 

ภายใน (ระดับ
หลักสตูร) ปNการศึกษา 
2560 
จัดกิจกรรม
เตรียมพร�อมของ
นักศึกษาใหม�และ
นักศึกษาทุกช้ันปN 

ต�นปNการศึกษา 2560 
และระหว�างปNการศึกษา 
2560  
 

อาจารยประจํา
หลักสตูร 

สําเรจ็ 

ดําเนินการเรื่องการ
ฝpกงานสหกิจศึกษา
และการฝpกงานของ
นักศึกษา 

ภายในปNการศึกษา 2560 อาจารยประจํา
หลักสตูร 

อยู�ระหว�างการดําเนินการ 

 
ข2อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
แผนปฏิบัติการใหม0สําหรับป3 2561 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต�ละแผน วันท่ีคาดว�าจะสิ้นสุดแผน และผู�รับผิดชอบ 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล2วเสร็จ ผู2รับผิดชอบ 
จัดประชุมพิจารณาภาระงานอาจารยผู�สอน ทุกปลายภาคการศึกษา อาจารยประจํา

หลักสตูร 
สํารวจและแจ�งเปOดรายวิชาท่ีเปOดสอนใน
ระบบ 

ก�อนเปOดภาคการศึกษาใหม� อาจารยประจํา
หลักสตูร 

จัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ ก�อนเปOดภาคการศึกษาใหม� อาจารยประจํา
หลักสตูร 

จัดทําหนังสือแจ�งและติดตามอาจารยผู�สอน
ในหลักสูตรฯ จัดทําแบบ มคอ. 3 (ก�อนเปOด
ภาคการศึกษา) และ แบบ มคอ. 5  (30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา) และ มคอ.7 (60 
วันหลังสิ้นสดุภาคการศึกษา) ประจําปN
การศึกษา  
 

ภาคการศึกษา 1/2561และ 2/2561 
มคอ. 3 (ก�อนเปOดภาคการศึกษา) 
มคอ. 5  (30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา) 
มคอ.7   (60 วันหลังสิ้นสดุภาคการศึกษา) 

อาจารยประจํา
หลักสตูร 

ประชุมอาจารยประจําหลักสตูรฯ อย�างน�อย 
4ครั้งต�อภาคการศึกษา 

ปNการศึกษา 2561 อาจารยประจํา
หลักสตูร 

จัดทําฐานข�อมูลนักศึกษาใหม�และนักศึกษา
ปLจจุบัน 

ปNการศึกษา 2561 อาจารยประจํา
หลักสตูร 
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ทวนเช็คนักศึกษาผลคะแนนต่ํากว�า 2.00 ก�อนการลงทะเบียนในทุกภาคการศึกษา อาจารยประจํา
หลักสตูร 

ทบทวนแผนจํานวน คุณสมบัติ วิธีการรับเข�า
นักศึกษา และแต�งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกและสัมภาษณ 

ปลายภาคเรยีนท่ี 1/2561 อาจารยประจํา
หลักสตูร 
 

ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม� ระหว�างภาคเรียนท่ี 2/2561 อาจารยประจํา
หลักสตูร 

สนับสนุนให�อาจารยและบุคลากรทํางานวิจัย
เพ่ือการเรยีนการสอน  

ทุกภาคการศึกษา อาจารยประจํา
หลักสตูร 

จัดทําข�อมูลเพ่ือการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหลักสตูร) ปN
การศึกษา 2560 

ภายในปNการศึกษา 2561 อาจารยประจํา
หลักสตูร 
 

 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให�คะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีใช�ในการประเมิน 
3. ข�อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปNท่ีประเมิน 
4. ข�อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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แบบรายงานผลการประเมินตนเองรายตัวบ0งช้ีตามองค�ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�  
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม0โจ2 

 องค�ประกอบ/ตัวบ0งชี้ 

เปxาหมาย 
กําหนดไว2 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 

ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ�  ประเมิน
ตนเอง 

องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  

1.1    การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด
โดย สกอ. 

3 ข�อ - 3 ข�อ ผ�าน 

องค�ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ ร�อยละ 80 76.0 3.80 

2.2 การได�งานทําหรือผลงานวิจัยของผู�สําเร็จการศึกษา ร�อยละ 80 84.78 4.24 

องค�ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 2 ข�อ - 3 ข�อ 3 

3.2 การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 ข�อ - 3 ข�อ 3 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 2 ข�อ - 2 ข�อ 2 

องค�ประกอบท่ี 4 อาจารย� 

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

4.2 คุณภาพอาจารย (ค�าเฉลี่ยจาก 4.2.1 - 4.2.4)    4.72 

4.2.1 ร�อยละของอาจารยท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก ร�อยละ 20 3x100/6 ร�อยละ 50 5 

4.2.2 ร�อยละของอาจารยท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ร�อยละ 60 3*100/6 ร�อยละ 50 4.17 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย ร�อยละ 20 1.0 x 100/6 ร�อยละ 30 5 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3 ข�อ  2 ข�อ 2 

องค�ประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู2เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 2 ข�อ - 2 ข�อ 2 
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 องค�ประกอบ/ตัวบ0งชี้ 

เปxาหมาย 
กําหนดไว2 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 

ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ�  ประเมิน
ตนเอง 

5.2 การวางระบบผู�สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 2 ข�อ - 2 ข�อ 2 
5.3 การประเมินผู�เรยีน 3 ข�อ - 2 ข�อ 2 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ ร�อยละ 100 12 x 100/12 ร�อยละ 100 5 

องค�ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 3 ข�อ  3 ข�อ 3 

คะแนนรวมของตัวบ0งชี้ 13 ตัวบ0งชี้ 39.76 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.06 

 


