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ส่วนท่ี 1 : สว่นนํา 
1.1  บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ประจําปีการศึกษา 2561 
(25 มิถุนายน 2561 – 4 มิถุนายน 2562) จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) version 3.0 โดยมีสาระหลัก
เก่ียวกับการจัดการศึกษาแบบ Outcome Based Education (OBE) มุ่งสัมฤทธ์ิ Expected Learning 
Outcome (ELO) มีลักษณะเป็นเกณฑ์ที่กําหนดเพียงแนวทางเพ่ือการดําเนินอย่างเป็นระบบมุ่งสู ELO 
ของหลักสูตรและการประเมิน 7 ระดับที่มี World Class เป็นระดับสูงสุดดังน้ี 
 

ระดับ คําอธบิาย 
1 คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน: ไม่ปรากฏผลการดําเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน 

หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการดําเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน จําเป็นต้อง
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

2 คุณภาพไม่เพียงพอ จําเป็นต้องมีการปรับปรุง: มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการ 
เน่ืองจากมีข้อมูล เอกสาร และหลักฐานไม่เพียงพอในการดําเนินการ จึงจําเป็นต้องมีการ
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา 

3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทําให้มี
คุณภาพเพียงพอได้: มีเอกสารแต่ยังไม่เช่ือมโยงการปฏิบัติ หรือมีการดําเนินงานตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน 
ผลการดําเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

4 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์: มีเอกสาร และหลักฐานการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

5 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์: มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่
แสดงถึงการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี: มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การดําเนินการที่ดี และมีแนวโน้มผลการดําเนินการเชิงบวก 

7 ระดับดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นนํา: มีการดําเนินการตาม
เกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เห็นอย่างชัด
เชน ซึ่งผลการดําเนินงานสามารถนําไปเป็นแนวปฏิบัติช้ันนําได้ 
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1.2  วิธีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR) ฉบับน้ีจึงเป็นการรายงาน

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ประจําปีการศึกษา 2561 ในองค์ประกอบ 1 การกํากับมาตรฐาน ภายใต้
ประกาศข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 และผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-
QA) จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี เพ่ือประเมินตนเองอันเกิดจากการดําเนินงานของหลักสูตร ประกอบด้วยข้อมูลดิบ
ตลอดจนวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุงและแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซ่ึงจะเป็นตัว
บ่งช้ีระดับคุณภาพของการบริหารหลักสูตร ที่จะเป็นหลักประกันความเช่ือม่ันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
ในปีการศึกษา 2561 มีคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย 

1. อ.ดร.มงคล ยะไชย ประธาน 
2. อ.ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ รองประธาน 
3. ผศ.น.สพ.ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม กรรมการ 
5. ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ กรรมการ 
6. ผศ.น.สพ.ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ กรรมการ 
7. ผศ.ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ กรรมการ 
8. ผศ.ไพโรจน์ ศิลม่ัน กรรมการ 
9. อ.ดร.จํารูญ มณีวรรณ กรรมการ 
10. อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ กรรมการ 
11. อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก กรรมการ 
12. อ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง เลขานุการ 
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ตารางที่ 1  ผลการประเมินตนเองของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ / Criterion คะแนนการประเมินตนเอง 

1.1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ. 

ผ่าน 

1. Expected Learning Outcome 2 
2. Programme Specification 2 
3. Programme Structure and Content 2 
4. Teaching and Learning Approach 2 
5. Student Approach 2 
6. Academic Staff Quality 2 
7. Support Staff Quality 2 
8. Student Quality and Support 2 
9. Facilities and Infrastructure 2 
10. Quality Enhancement 2 
11. Output 2 

 
1.3  ข้อมูลพืน้ฐาน 

1.3.1  ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่กําเนิดมาจากนโยบายขยายการศึกษาด้านการเกษตร

ไปยังส่วนภูมิภาค เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2477 ภายใต้ช่ือ “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ” มี
ความเช่ียวชาญด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการฝึกปฏิบัติจริง ปัจจุบันอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 มีการเรียนการสอนทั้งหมด 91 หลักสูตร มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านเกษตร
อินทรีย์ให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย เกษตรกรและสังคม  อันเป็นแนวทางหลักของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งสู่ 
Eco. University 

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ และค่านิยม 
วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ 
ปรัชญา : มุ่งม่ันพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรม

และจริยธรรม เพ่ือความเจิญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน 
พันธกิจ :  

1. ผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร  
วิทยาศาสตร์ประยุกต์  ภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  ชุมชนท้องถ่ิน และสังคมของประเทศ 

2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ 

3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงทาง
การเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 

4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 
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5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพ่ือเป็นที่พ่ึงของ
ตนเองและสังคม 

6. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   และมีความ

โปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

1.3.2  ภาพรวมของคณะ 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ  ซ่ึงได้รับอนุมัติให้จัดต้ังตาม

ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 2/2551 เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยเดิมเป็นภาควิชา
เทคโนโลยีทางสัตว์  สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ซ่ึงเป็นคณะแรกที่ได้จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ พ.ศ. 2518 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2518 ต้ังอยู่เลขที่ 252 หมู่ 8 ต. หนองหาร อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยเร่ิมเปิดสอนครั้งแรกในระดับ
ปริญญาตรีเม่ือปี พ.ศ. 2518 ปัจจุบันมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา 

วิสัยทัศน์ :  เป็นคณะที่มีความเป็นเลิศทางด้านสัตวศาสตร์ในระดับชาติ 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ในวิชาการและวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงพัฒนาทางด้าน
การผลิตสัตว์ 

2. บูรณาการวิจัยอย่างมีทิศทาง เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

3. ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
6. พัฒนางานฟาร์มสัตว์ และวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  

บริการวิชาการและก่อเกิดรายได้ 
1.3.3  ภาพรวมของหลักสตูร 

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
หลักสูตรได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย :  
 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561  เม่ือวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 
PLO ของหลักสูตร  : 

1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย อดทนสู้งาน และมีจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ 

2 อธิบายหลักการทางด้านสัตวศาสตร์ ระบบมาตรฐาน และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์ได้ 
3 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาเอก (สัตว์ปีก 

การผลิตสุกร โคนมและโคเน้ือ และอาหารสัตว์) เพ่ือการผลิตปศุ-สัตว์เชิงธุรกิจ และจัดการผลผลิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
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4 ประเมินและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตปศุสัตว์ได้ 
5 สามารถใช้ทักษะภาษาต่างประเทศได้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางสัตว

ศาสตร์สู่เป้าหมาย โดยอาศัยช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  135  หน่วยกิต 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร : 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ทางวิชาการ 
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร  4  ปี 
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน  : ภาษาไทยและ หรือภาษาอังกฤษ 
การให้ใบปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

ปรัชญาของหลักสูตร 
พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เพ่ือผลิตบุคลากรใน

สาขาวิชาชีพให้มีทักษะใฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น และมีความเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยวางรากฐาน
การเรียนให้อยู่ในกรอบของวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และด้านสัตวศาสตร์อย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นทักษะ
และความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพ เช่น สัตว์ปีก โคนมและโคเน้ือ การผลิตสุกร หรืออาหารสัตว์ ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์พิเศษ จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน อีกทั้งเน้นการสร้างให้เกิดจิตวิญญาณและความรักในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจรุ่น
ใหม่ (Entrepreneur) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย อดทนสู้งาน และมีจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ 
2) อธิบายหลักการทางด้านสัตวศาสตร์ ระบบมาตรฐาน และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับ 

ปศุสัตว์ได้ 
3) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องตามสาขาวิชาเอกเพ่ือการ

ผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจ และจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
4) ประเมิน และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตปศุสัตว์ได้ 
5) สามารถใช้ทักษะภาษาต่างประเทศได้ และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้

ทางสัตวศาสตร์สู่เป้าหมาย โดยอาศัยช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสม 
อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 

1) ประกอบอาชีพส่วนตัว หรือทํางานกับเอกชน ในฟาร์ม โรงงานอาหารสัตว์หรือบริษัท
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเล้ียงสัตว์ ธุรกิจอาหารและเวชภัณฑ์สัตว์ 

2) ทํางานกับหน่วยงานของราชการต่างๆ ในตําแหน่งนักวิชาการ นักสัตวบาล นักวิจัย ครู
หรืออาจารย์ เช่น โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรม
อาชีวศึกษา กรมประชาสงเคราะห์ หน่วยงานทหาร กรป.กลาง หรือธนาคารท่ีเก่ียวกับด้านสินเช่ือเพ่ือ
การเกษตร ตลอดจนองค์การพัฒนาเอกชนต่างๆ เป็นต้น 

3) สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาน้ีหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
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อาคารสถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ห้องสมุด 1. ห้องสมุดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ห้องปฏิบัติการ 1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 

 2. ห้องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ์นม 
 3. ห้องปฏิบัติการเน้ือและผลิตภัณฑ์ 
 4. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
 5. ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยระบบสืบพันธ์ุปศุสัตว์และสัตว์ป่า 

สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ 1. ฟาร์มสุกร 
 2. ฟาร์มโคนมและโคเน้ือ 
 3. ฟาร์มสัตว์ปีก 
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ตารางที่ 2  จํานวนนักศึกษาแต่ละช้ันปี ในปีการศึกษา 2561 
 ระดับช้ันป ี(ปีทีร่ับเข้า) 
 ปี 1 

(2561) 
ปี 2 

(2560) 
ปี 3 

(2559) 
ปี 4 

(2558) 
ปี 5  

(2557) 
ปี 6 

(2556) 
รวม 

วท.บ. สัตวศาสตร ์
(4 ปี เทียบเข้าเรียน) 

       

เอกสัตว์ปกี 20 13 1 5 - 1 40 
เอกโคนมและโคเนื้อ 34 29 12 4 - - 79 
เอกการผลิตสุกร 26 5 9 2 - - 42 

วท.บ. สัตวศาสตร์ (4 ปี) 149 137 - - - - 287 
เอกสัตว์ปกี - - 36 38 1 1 76 
เอกโคนมและโคเนื้อ - - 31 26 6 - 63 
เอกการผลิตสุกร - - 33 32 6 1 72 
เอกอาหารสัตว ์ - - 12 23 - 1 36 

 
ตารางที่ 3  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวิชาที่จบ) 

สถานภาพการวา่จ้าง อายุการ
ทํางาน (ปี)

ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร 
1 นายกิตตพิงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล วท.ม. การผลิตสัตว์ พนักงานมหาวทิยาลัย 16 
2 นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล วท.ม. สัตวศาสตร์ พนักงานมหาวทิยาลัย 13 
3 นายอภิชาติ หมัน่วิชา นักวิชาการสัตวบาล

ชํานาญการ 
วท.ม. สัตวศาสตร์ พนักงานมหาวทิยาลัย 10 

4 นายโยธิน นันตา นักวิทยาศาสตร์ ค.บ. เคมี พนักงานมหาวทิยาลัย 10 
5 นางอัมพร คาฟองเครอื นักวิทยาศาสตร์ วท.บ.(ชวีวิทยา

ประยุกต์-ชวีวิทยา) 
พนักงานมหาวทิยาลัย 9 

6 นายประเสริฐ แสงเพชร ผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร ์

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

พนักงานมหาวทิยาลัย 28 

7 นายดวงจันทร์ จอมจันทร ์ ผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร ์

มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานราชการ 9 

ทําหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในหลักสูตร 
1 นางสาวศิวริน 

จักรอิศราพงศ์ 
นักวิชาการศึกษา บธ.ม. (การจัดการ

อุตสาหกรรมเกษตร)
พนักงานมหาวทิยาลัย 10 
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ตารางที่ 4  งบประมาณที่ได้รับและใช้จริงในการบริหารจัดการหลักสูตร 
งบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 

(หลักสูตร) 
แหล่งทุน
สนับสนุน 

งบประมาณทีค่าดว่าจะได้รบัในปงีบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 .งบประมาณ
แผ่นดิน 

2,612,800 2,743,440 
 

2,880,612
  

3,024,642
  

3,175,874 

2 .งบประมาณ
เงินรายได้ 

2,080,920 2,184,966
  

2,294,214
  

2,408,925
  

2,529,371 

            งบประมาณแผ่นดิน(หน่วย/บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปงีบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.งบบุคลากร 
- อัตราเดิม 
- อัตราใหม่ 

2.งบดําเนินงาน 
-  ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 

3.งบลงทุน 
- ครุภัณฑ์  
  (หลักสูตร) 

 
1,080,000 

- 
 

737,000 
40,000 
  
231,780 

 

 
1,080,000 

 
 

884,400 
48,000 

 
278,136 

 
1,080,000 

 
 

1,061,280 
57,600 

 
333,763 

 
1,080,000 

 
 

1,273,536 
69,120 

 
400,516 

 
1,080,000 

 
 

1,528,243 
82,944 

 
480,619 

- สิ่งก่อสร้าง 
4.งบอุดหนุน 
- อุดหนุน
โครงการวิจัย
(สํานักวิจัย) 

- 
 

150,000 

1,800,000 
 

180,000 

1,800,000 
 

216,000 

1,800,000 
 

259,200 

1,800,000 
 

311,040 

        งบประมาณเงินรายได้ (หน่วย/บาท) 

หมวดรายรับ 
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
- ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,612,800 2,874,080 3,161,488 3,477,637 3,825,400

รวม 2,612,800 2,874,080 3,161,488 3,477,637 3,825,400
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ส่วนท่ี 2  การประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ 1.1 : การกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่กําหนดโดย สกอ. 
 
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 12 คน ได้รับแต่งต้ังตามคําส่ังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 
1299/2559 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยมีวาระดํารงตําแหน่ง วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2564 (อ้างอิง สศ 1.1-1 คําส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
 
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 9 คน และมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 3 
คน โดยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน ในสาขาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาสัมพันธ์กัน  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการมากกว่า 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (อ้างอิง สศ 1.1-
2  ตารางสรุปคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561) 
 
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 7 คน และมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทจํานวน 2 
คน โดยดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน ในสาขาสัตวศาสตร์และ
สาขาวิชาสัมพันธ์กัน  อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการมากกว่า 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง (อ้างอิง สศ 1.1-3  คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร) 
 
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน  
(อ้างอิง สศ 1.1-4  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน) 
 
10. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ปรับปรุงจากหลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
เป็น หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซ่ึงเป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร (5 ปี) 
(อ้างอิง สศ 1.1-5 สรุปรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร)  
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ตัวบ่งชี้ 1.1  การกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่กําหนดโดย สกอ. 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์
ทุกข้อ 

ข้อ 1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร [] ผ่าน 
ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร [] ผ่าน 
ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร [] ผ่าน 
ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน [] ผ่าน 
ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด [] ผ่าน 

[] บรรลุ 
[    ] ไม่บรรลุ 

 
การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ AUN – QA 11 ข้อ 

การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA จะมีเกณฑ์ในการวัด 7 ระดับ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยและ 
ผู้ประเมินใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบวัดระดับคุณภาพว่าในแต่ละเกณฑ์ที่ประเมิน การดําเนินงานของ
หลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับใด ซ่ึงเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ระดับ คําอธบิาย
1 คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน: ไม่ปรากฏผลการดําเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน 

หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการดําเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน จําเป็นต้อง
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน

2 คุณภาพไม่เพียงพอ จําเป็นต้องมีการปรับปรุง: มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการ 
เน่ืองจากมีข้อมูล เอกสาร และหลักฐานไม่เพียงพอในการดําเนินการ จึงจําเป็นต้องมีการ
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา

3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทําให้มี
คุณภาพเพียงพอได้: มีเอกสารแต่ยังไม่เช่ือมโยงการปฏิบัติ หรือมีการดําเนินงานตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน 
ผลการดําเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์

4 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์: มีเอกสาร และหลักฐานการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง

5 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์: มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่
แสดงถึงการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ

6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี: มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การดําเนินการที่ดี และมีแนวโน้มผลการดําเนินการเชิงบวก 

7 ระดับดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นนํา: มีการดําเนินการตาม
เกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เห็นอย่างชัด
เชน ซึ่งผลการดําเนินงานสามารถนําไปเป็นแนวปฏิบัติช้ันนําได้

Criterion 1 : Expected Learning Outcome 
 
1.1 The expected learning outcome have been clearly formulated and aligned with 

the vision and mission of the university (การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจน
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย) 
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หลักสูตรได้กําหนด OBE ของหลักสูตรไว้ว่า “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการผลิตปศุ
สัตว์เชิงธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ” และถูกถ่ายทอดให้เป็น PLO ของหลักสูตรซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะไว้ 5 ข้อ ดังน้ี 

1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย อดทนสู้งาน และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
ทางด้านสัตวศาสตร์ 

2) อธิบายหลักการทางด้านสัตวศาสตร์ ระบบมาตรฐาน และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์ได้ 
3) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาเอก (สัตว์ปีก การผลิต

สุกร โคนมและโคเน้ือ และอาหารสัตว์) เพ่ือการผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจ และจัดการผลผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 

4) ประเมิน และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตปศุสัตว์ได้ 
5) สามารถใช้ทักษะภาษาต่างประเทศได้ และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางสัตว

ศาสตร์สู่เป้าหมาย โดยอาศัยช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้

วางรากฐานการเรียนให้อยู่ในกรอบของวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีด้านการเกษตรและ
ทางด้านสัตวศาสตร์อย่างครบถ้วน มีการจัดการเรียนการสอนแบบต่อยอดด้านวิชาการที่ลึกซ้ึงมากข้ึนและ
นําเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์สมัยใหม่ที่ทันสมัย โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ให้มีความรู้
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะทาง
วิชาชีพ เช่น สัตว์ปีก, โคนมและโคเน้ือ, การผลิตสุกร และอาหารสัตว์ ที่มีการฝึกปฏิบัติจริงทั้งในของฟาร์ม
ปศุสัตว์ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเองและฝึกงานในฟาร์มของบริษัทเอกชน ด้วยความถนัดเฉพาะ
ทางที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษน้ีเอง จึงทําให้เป็นการสร้างโอกาสเพ่ือให้บัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์ เป็นที่ต้องการ
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเป็นรายใหญ่ผลิตเพ่ือการ
ส่งออก หรือผู้ประกอบการขนาดกลาง ที่มีกําลังการผลิตเพ่ือผู้บริโภคภายในประเทศ หรือแม้กระทั่งการ
ประกอบอาชีพด้วยตนเอง ดังที่ผู้ปกครองต้ังใจส่งบุตรหลานมาเรียนที่น่ี 

นอกจากน้ี หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ มี
ความสามารถในการคิดและปฏิบัติได้อย่างมีระบบและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และยังได้ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับองค์กร เพ่ือนร่วมงาน และยังคํานึงการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ปลูกฝังการเกษตรแบบปลอดภัย การผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์ ซ่ึงเป็นการรับผิดชอบ
ต่อแวดล้อมและสังคมระดับหน่ึง และมีการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ที่ทันสมัยและย่ังยืน การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพของบุคลากรด้านเกษตร (Smart farmer) และความรู้เชิงธุรกิจ และการตลาดสมัยใหม่ 
เพ่ือให้มีความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ที่มีผลมาจากการท่ีประเทศไทยจะ
เข้าเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียนได้ในอนาคต   
 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 

transferable) learning outcomes (ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะ
ทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง) 

หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ทั้งหมด 5 ด้าน ดังน้ี 
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PLOs Outcome statement Specific 
LO 

Generic 
LO 

Level

1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย อดทนสู้งาน และมี
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ 

  A 

2 อธิบายหลักการทางด้านสัตวศาสตร์ ระบบมาตรฐาน และ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์ได้ 

  U 

3 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องใน
สาขาวิชาเอก (สัตว์ปีก การผลิตสุกร โคนมและโคเน้ือ และอาหาร
สัตว์) เพ่ือการผลิตปศุ-สัตว์เชิงธุรกิจ และจัดการผลผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 

  A 

4 ประเมิน และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตปศุสัตว์ได้   E 
5 สามารถใช้ทักษะภาษาต่างประเทศได้ และสามารถถ่ายทอด

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางสัตวศาสตร์สู่เป้าหมาย โดยอาศัย
ช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสม 

  A 

 
โดยหลักสูตรกําหนดให้มีรายวิชาที่ครอบคลุมความรู้และทักษะทั่วไป และในแต่ละรายวิชาที่อยู่ใน

แผนการเรียนได้กาหนดทักษะความรู้เฉพาะด้านสัตวศาสตร์ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซ่ึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรมีความสมดุลกัน
ระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป (generic) เช่น ทัศนคติและบุคลิกภาพ ทักษะความสามารถทั่วไป และ
ความสามารถของการต่อยอดความรู้ และความรู้และทักษะเฉพาะทาง (specific) เช่น ทักษะในสาขาโภชน
ศาสตร์สัตว์ สรีรวิทยาการสืบพันธ์ุ การผลิตสัตว์และการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ เป็นต้น 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders (ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอย่าง
ชัดเจน) 

หลักสูตรมีการเตรียมแบบประเมินเพ่ือใช้ในการสํารวจความคิดเห็น และความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยพิจารณาจากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และอาจารย์ เพ่ือนําไปปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรต่อไป โดยที่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตของหลักสูตร กําหนดจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 
กลุ่ม โดย 2 กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่กาหนดนโยบาย (ผู้บริหาร) และคณาจารย์/บุคลากรของภาควิชา สัตว
ศาสตร์ และ 2 กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า 
 
Criterion 2 : Programme Specification 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 

(ข้อกําหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย) 
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้ปรับปรุง/พัฒนาข้ึนมาใหม่ให้

ทันสมัยเพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดและปฏิบัติได้อย่างมีระบบและมีศักยภาพใน
การพัฒนาตนเอง และยังได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับองค์กร 
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เพ่ือนร่วมงาน และยังคํานึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ปลูกฝังการเกษตรแบบปลอดภัย การผลิตสัตว์ในระบบ
อินทรีย์ ซ่ึงเป็นการรับผิดชอบต่อแวดล้อมและสังคมระดับหน่ึง และมีการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ที่ทันสมัย
และย่ังยืน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคลากรด้านเกษตร (Smart farmer) และความรู้เชิงธุรกิจ 
และการตลาดสมัยใหม่ เพ่ือให้มีความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ที่มีผลมา
จากการท่ีประเทศไทยจะเข้าเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียนได้ในอนาคต (อ้างอิง สศ 2.1-1 หลักสูตรมี
ความครอบคลุมและทันสมัย) 
 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 

(รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย) 
ข้อกําหนดของรายวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตรทุกรายวิชา เช่น รหัสและช่ือวิชา จํานวนหน่วย

กิต คําอธิบายผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แผนการสอนและการประเมินผล ฯลฯ ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.
4 ตามแบบฟอร์มของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงจัดทํา online ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
1 สัปดาห์ และแจกให้แก่ผู้เรียนในวันแรกของการเรียน (อ้างอิง สศ 2.2-1 มคอ 3-4) 
 
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 

to the stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกําหนดของหลักสูตรและ
รายละเอียดของวิชา) 

หลักสูตรได้วางแนวทางสําหรับการรับนักศึกษาใหม่ในปี 2561 ซ่ึงในปีน้ีมหาวิทยาลัยได้
ปรับเปล่ียนการเปิดภาคการศึกษา มีการเปล่ียนแปลงจากระบบการเปิดภาคเรียนแบบอาเซียนไปเปิดเดือน
มิถุนายน ทําให้ไม่ได้เข้าร่วมในระบบแอดมิดช่ัน (ระบบกลางของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ 
สอท.) (อ้างอิง สศ 2.3-1 การเปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษา) ซ่ึงจะมีผลทําให้ทางคณะไม่ได้นักศึกษาจาก
ระบบแอดมิดช่ัน โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ เพ่ิมวิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแจ้งวันเวลารับ
สมัครไปยังโรงเรียนต่างๆ ประชาสัมพันธ์ในงานที่มหาวิทยาลัยจัดการประชาสัมพันธ์ในส่ือออนไลน์ ได้แก่ 
เว็บไซด์ และเฟซบุ๊คของคณะเพ่ิมเติมจากของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเปิดบ้านคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับนักศึกษาเชิงรุก (อ้างอิง สศ 2.3-2 การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร) การเพ่ิมโควตาต่างๆเช่นโควตาเรียนดีของสถาบัน โควตาบุตรเกษตรกร โควตาศาสตร์พระราชา 
และ ได้เริ่มนําระบบ clearing house มาใช้ ทําให้ได้ยอดนักศึกษาใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้ ทําให้ได้
นักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเกินเป้าที่ต้ังไว้ 

ส่วนหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน หลักสูตรได้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปวิทยาลัยเกษตรทั่ว
ประเทศ และแจ้งกําหนดการวันรับสมัครนักศึกษาใหม่ (อ้างอิง สศ 2.3-3 การประชาสัมพันธ์) และประกาศ
รับสมัครเพ่ิมเติมในรอบต่อไปในสาขาที่ไม่ได้จํานวนนักศึกษาตามแผนการรับ แต่จํานวนนักศึกษาใหม่ของ
สาขาการผลิตสุกรและสัตว์ปีกไม่ได้ตามแผนการรับเน่ืองจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมีโครงการความ
ร่วมมือทวิภาคีกับบริษัทเอกชนในสาขาสุกรและสัตว์ปีก ซ่ึงทําสัญญาต้ังแต่ระดับปวช. 
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Criterion 3 Programme Structure and Content 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes (การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกกับผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง) 
หลักสูตรได้กําหนดโครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตรให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมของหมวดวิชาต่างๆ 

โดยคํานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซ่ึงประกอบด้วย รายวิชาที่อยู่ในหมวดศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต รายวิชาที่อยู่ในหมวดเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต และรายวิชาที่อยู่ในหมวด
เลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต รวมไปถึงรายวิชาบูรณาการ ได้แก่ สัมมนา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวม
ทั้งส้ิน 127 หน่วยกิต ดังน้ันในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 หลักสูตรได้กําหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังที่ชัดเจนมากข้ึน (อ้างอิง สศ 3.1-1 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร) 

หลักสูตรฯ ได้วางรากฐานการเรียนให้อยู่ในกรอบของวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ ทางเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรและทางด้านสัตวศาสตร์อย่างครบถ้วน มีการจัดการเรียนการสอนแบบต่อยอดด้านวิชาการ
ที่ลึกซ้ึงมากข้ึนและนําเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์สมัยใหม่ที่ทันสมัย โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิต ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ตามความถนัดและ
ความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพ เช่น สัตว์ปีก, โคนมและโคเน้ือ, การผลิตสุกร และอาหารสัตว์ ที่มีการฝึก
ปฏิบัติจริงทั้งในของฟาร์มปศุสัตว์ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเองและฝึกงานในฟาร์มของ
บริษัทเอกชน ด้วยความถนัดเฉพาะทางที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษน้ีเอง จึงทําให้เป็นการสร้างโอกาสเพื่อให้
บัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์ เป็นที่ต้องการตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ประกอบการเป็นรายใหญ่ผลิตเพ่ือการส่งออก หรือผู้ประกอบการขนาดกลาง ที่มีกําลังการผลิตเพ่ือ
ผู้บริโภคภายในประเทศ หรือแม้กระทั่งการประกอบอาชีพด้วยตนเอง 

การผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556)  มีกําหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และถึงรอบ
ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 และจะเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 
2561 โดยการออกแบบหลักสูตรอยู่บนพ้ืนฐานของปรัชญา เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเพ่ือผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพให้มีทักษะใฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น และมีความ
เป็นผู้นําที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ได้วางรากฐานการเรียนให้อยู่ในกรอบของวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์
อย่างครบถ้วนเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืน  แต่ในส่วนที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ คือ ความถนัดและ
ความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพในแต่สาขา เช่น สัตว์ปีก, โคนมและโคเน้ือ, การผลิตสุกร หรืออาหารสัตว์ 
ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์พิเศษเป็นการเพ่ิมโอกาสให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ในรอบการการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังน้ีได้นําแนวทางของการศึกษาที่
มุ่งเน้นด้านผลลัพท์ (Outcome base education; OBE) มาเป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรในคร้ังน้ี  
(อ้างอิง สศ 3.1-2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์) ซ่ึงการปรับปรุงหลักสูตรมีระบบ
และกลไกที่สอดคล้องตามเกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง สศ 3.1-3 แนวทางในการ
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร) น่ันคือ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือดําเนินการยกร่าง
หลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตรในทันต่อการเปล่ียนแปลงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของร่างหลักสูตรปรับปรุง รวมถึงมีการประชาพิจารณ์
ร่วมกับอาจารย์และบุคลากรในคณะถึงร่างหลักสูตรฯ ปรับปรุง  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้มีการดําเนินการในการนําระบบและกลไก
ของการปรับปรุงหลักสูตรตามกําหนดระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรได้รับการเห็นชอบ
จากที่ประชุม โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรมีการดําเนินการตามข้ันตอน และออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาของหลักสูตรให้มีความเหมาะสม มีการปรับปรุงหลักสูตรกําหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 
และทําการปรับปรุงหลักสูตรโดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้อมูลความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร (Stakeholders satisfaction) โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
ดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําเน้ือหาหลักสูตรตาม Outcome Based Education (อ้างอิง  สศ 3.1-
4 คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ OBE) ซ่ึงได้ดําเนินการออกแบบสอบถามในด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหลักสูตร เพ่ือทําการสํารวจข้อมูลที่จําเป็นต่อการปรับปรุงหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ส่งไปตามผู้ใช้
บัณฑิตทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงศิษย์เก่าที่ดําเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์ด้วยตนเองคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ OBE พร้อมทั้งนําแบบสอบถามดังกล่าวสัมภาษณ์กับสถานประกอบการในการนิเทศสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ พบว่ามีความต้องการให้มีการผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถในการจัดการทางธุรกิจเพ่ิมเติม จึงนํามาสู่การกําหนดเป้าประสงค์ของหลักสูตร (program 
learning outcomes) คือ “ผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้และทักษะในการผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจอย่างมี
จรรยาบรรณ” โดยมีการย้ายบางรายวิชา และมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระของรายวิชาให้ครอบคลุมเน้ือหา
ในด้านธุรกิจสําหรับนักสัตวศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรทุกคนได้มีความรู้ในด้านธุรกิจ ซ่ึงมี
ความจําเป็นอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันสําหรับการประกอบอาชีพในด้านสัตวศาสตร์ นอกจากน้ียังมี
การปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตบัณฑิตตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
โดยรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรปรับปรุงแสดงไว้ในเอกสารอ้างอิง (อ้างอิง สศ 3.1-5 
ตารางการปรับปรุงหลักสูตรใหม่) 

การปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรได้มีการทบทวนการออกแบบหลักสูตรฯ 
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การแสดงความเห็นในการประชุมหลักสูตร เพ่ือเปิดโอกาสในแสดงความ
คิดเห็น ได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาให้
เรียนในวิชาที่จําเป็นต่อการเรียนในวิชาสหกิจศึกษา 
 
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 

outcomes is clear (มีการกําหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเพื่อให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 

หลักสูตรได้กําหนดให้แต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการทําให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในด้าน
ต่างๆ โดยแสดงไว้ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยระบุความรับผิดชอบหลักและรองไว้อย่างชัดเจนซ่ึงปรากฏอยู่ในเล่ม มคอ.2 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล กระบวนการวิชาต่างๆ มีส่วนร่วมต่อการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังตารางที่ 8 โดยที่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ทั้ง 5 ด้าน (อ้างอิง สศ 
3.2-1 รายงานการออกแบบหลักสูตรด้วยแนวคิด OBE) 
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
(หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อยุคสมัย) 

หลักสูตรฯ มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสัตว์และมีทักษะในการ
เป็นผู้จัดการฟาร์มที่มีมาตรฐาน มีความรู้ความเข้าใจในนิเวศวิทยา ที่อยู่อาศัยของสัตว์ หลักการควบคุม
ส่ิงแวดล้อม ให้สัตว์เจริญเติบโต มีสุขภาพดีและไม่เกิดโรค มีความรู้เก่ียวกับการควบคุมและป้องกันโรค 
เพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์ติดเช้ือและเกิดโรคระบาด มีความเข้าใจด้านชีววิทยาของสัตว์ พันธุกรรม และการ
สืบพันธ์ุสัตว์เพ่ือการเพาะขยายพันธ์ุสัตว์ให้ได้ตรงตามเป้าหมาย มีความรู้เก่ียวกับสรีรวิทยาและชีวเคมี 
เพ่ือให้เกิดการใช้อาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างให้สัตว์เจริญเติบโตแข็งแรงมีสุขภาพดี และให้ผล
ผลิตสูง รวมทั้งมีการจัดการของเสียที่เกิดจากการเล้ียงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความมุ่งเน้นการผลิต
บุคคลากรดังกล่าวข้างต้นน้ี ได้นาสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่นามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร โดยมีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และมีการสร้างสมดุลการพัฒนาเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศไทยมีพ้ืนฐานทางเกษตรกรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารของ
โลก เพ่ือเพ่ิมรายได้สาหรับการพัฒนาประเทศโดยการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จึงมีความต้องการ
กําลังคนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตทางการเกษตร รวมถึงด้านปศุสัตว์ ดังน้ัน
หลักสูตรฯ จึงกําหนดโครงสร้างของรายวิชาที่ชัดเจน แบ่งเป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดศึกษาทั่วไป หมวด
เฉพาะด้าน และหมวดเลือกเสรี รวมไปถึงรายวิชาบูรณาการ ได้แก่ สัมมนา ปัญหาพิเศษ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และมีแผนการศึกษาที่มีการบูรณาการของเน้ือหารายวิชาต่างๆ ดังแสดงในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2) (อ้างอิง สศ 3.3-1 มคอ. 2 แผนการศึกษา) 
 
Criterion 4 : Teaching and Learning Approach 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders (ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ได้รับรู้) 

คณะฯ ส่ือสาร เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบหลายช่องทาง ได้แก่ เว็ปไซต์คณะ การติดต่อ
ประสานงานผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งฝึกงานสหกิจของนักศึกษา การพบนักศึกษาของอาจารย์ประจําช้ันปี 
อาจารย์ที่ปรึกษา และชมรมศิษย์เก่า มีการประชาสัมพันธ์คู่มือการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยยังจัดโครงการอบรม AUN-QA เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษา หลักสูตรของคณะ ที
การประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรให้นักเรียนช้ันมัธยมปลายต่าง ๆ ได้รับทราบเก่ียวกับการเรียนการ
สอนของคณะ มีการเผยแพร่หลักสูตรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ มีการดําเนินการในกลุ่มอาจารย์ 
นักศึกษาปัจจุบัน ผู้บริหาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มอาจารย์พ่ีเล้ียงแหล่งฝึกในบางรายวิชา
ปฏิบัติ (อ้างอิง สศ 4.1-1 ช่องทางการเผยแพร่หลักสูตร) 
 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of 

the expected learning outcomes (กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการ
บรรลุผลสําเรจ็ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของ TQF โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์จากกรณีศึกษา
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ร่วมกัน การมอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าทํารายงาน และนําเสนอ การอภิปราย รวมทั้งการจัดทํา
นวัตกรรมหรือโครงงาน ซ่ึงใช้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นตัวกําหนดกิจกรรมและการเรียนรู้ (อ้างอิง สศ 
4.2-1 วิชาสัมมนา-เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ) 
 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning (กิจกรรมการเรียนการสอน

กระตุ้นให้เกิดการเรยีนรู้ตลอดชีวิต) 
หลักสูตรฯ มีการกําหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นิสิตโดยพิจารณาจากรายวิชาของ

หลักสูตรที่ประกอบไปด้วยรายวิชาที่มีช่ัวโมงปฏิบัติการ รายวิชาที่ส่งเสริมด้านทักษะทั่วไปที่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวัน และรายวิชามีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น สัมมนา ปัญหาพิเศษ การฝึกงานวิชาชีพ 
สหกิจศึกษา และการศึกษาอิสระ ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนในบางรายวิชาได้กําหนดให้
มีการเรียนรู้ในส่วนของภาคปฏิบัติการ และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (อ้างอิง สศ 4.3-1 วิชาสหกิจศึกษา) 

 
Criterion 5 : Student Assessment 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes (การประเมินผู้เรียนมีการวางแนวทางท่ีสามารถช่วยให้เกิดการ
พัฒนาตามผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง) 
(1) การประเมินการรับเข้านักศึกษาใหม่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้มีการกําหนดเกณฑ์ในการรับนักศึกษาใหม่

เพ่ือให้เป็นไปตาม PLO ของหลักสูตร ดังน้ี 
หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการรับนักศึกษาตามกระบวนการการรับและคัดเลือกนักศึกษา โดยปี

การศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทําการดําเนินการทบทวนแผนจํานวนรับนักศึกษา (อ้างอิง 
สศ 5.1-1 ยืนยันแผนการรับนักศึกษา) พร้อมทั้งกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา วิธีการคัดเลือก/สอบ
คัดเลือก และพิจารณาคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้กําหนดกระบวนการรับนักศึกษา ตามคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาดังน้ี 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงทางการเกษตร หรือผ่านการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย การรับเข้าศึกษาตลอดจนวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และระเบียบอ่ืนๆของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องโดย
อนุโลมโดยกําหนดประเภทการรับนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2561 มีระบบการรับนักศึกษาใหม่ผ่านช่องทางหลัก 4 ช่องทาง ได้แก่ 
1. ระบบรับตรง ผ่านโควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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2. ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3. ระบบ T-CAS (ระบบกลางของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ สอท.) 
4. ระบบรับตรงโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โดยมีการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในช่องทางระบบรับตรง และรับตรงโครงการพิเศษ โดยเฉพาะ
โควตาเรียนดีจากโรงเรียนในโครงการ MOU โควตาบุตรเกษตรกร โดยการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ไปตามโรงเรียนต่างๆในเขตภาคเหนือ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ ซ่ึงทําให้มีจํานวน
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อตามเป้าหมายที่วางไว้ และทําให้นักศึกษาที่เป็นบุตรเกษตรกรผู้เล้ียงปศุสัตว์ได้มี
โอกาสเข้าศึกษาต่อผ่านระบบรับตรงโครงการพิเศษเพ่ิมมากข้ึนสามารถคัดนักเรียนที่มีผลการเรียนดีโดย
สถานศึกษาเป็นผู้กล่ันกรอง ทําให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนด้วย  

ทั้งน้ี หลักสูตรมีการคัดเลือกนักศึกษาจากโควต้ารับตรงโดยพิจารณาแผนการเรียนซ่ึงต้องเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี หรือจบปวส.ด้านสัตวศาสตร์
สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน ซ่ึงจะพิจารณาจาก Portfolio และลําดับเกรดที่สูงสุดของ
โรงเรียนในแต่ละจังหวัดและภูมิภาค และพิจารณาจากผลคะแนนอ่ืนๆในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ  โดยการรับสมัครในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรฯได้รับนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี 
เป็นไปตามแผน โดยเกินจากจํานวนรับ ต้ังแต่การสมัครรอบรับตรง ครั้งที่ 1 แล้ว 

จากการดําเนินงานที่ผ่านมาในปี 2561 มีการปรับช่องทางการรับนักศึกษาแบบ T-CAS โดย
มหาวิทยาลัยนําระบบ clearing house มาใช้ด้วย เพ่ือลดปัญหานักศึกษารับตรงจ่ายเงินค่าลงทะเบียน
ล่วงหน้า แต่ไม่มาเรียนเม่ือถึงเวลาเปิดภาคการศึกษา ซ่ึงจะทําให้ได้ยอดนักศึกษาใกล้เคียงกับยอดจริงที่
ประกาศผล  และได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และการรับนักศึกษาเชิงรุก  โดยจัดทําโรดโชว์ตามภูมิภาคต่างๆ ร่วมกับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ออกบูธประชาสัมพันธ์กับทางโรงเรียน เช่น โรงเรียนยุพราช จ.เชียงใหม่ อีกทั้ง จัดส่งแผ่นพับ+VDO 
แนะนําคณะฯ ไปยังวิทยาลัยเกษตรฯ ต่างๆ ก่อนการสมัครรอบรับตรง  พร้อมแจ้งวันเวลาสมัครโควต้ารับ
ตรงไปยังโรงเรียนต่างๆ และวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศ ที่มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะด้วย (อ้างอิง 
สศ 5.1-2 การประชาสัมพันธ์) 

(2) การประเมินระหว่างการศึกษา 
หลักสูตรฯ ได้ทําการกําหนดผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรฯ แบ่งตามกลุ่มวิชา

ต่าง ๆ (อ้างอิง สศ 5.1-3 การประเมินผลระหว่างการศึกษา) 
 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 
(การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกําหนดเกณฑ์ประเมิน การ
กระจายน้ําหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและ
สื่อสารให้ผู้เรยีนรับทราบ) 

อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงวัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การให้คะแนนในช่ัวโมงแรกที่เข้าสอน 
รับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามการส่งผลคะแนนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ที่นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา และนําเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  เพ่ือพิจารณา
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ผลคะแนนของนักศึกษา ก่อนส่งให้กับคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ และส่งให้กับสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการดําเนินการประกาศให้นักศึกษาได้รับทราบต่อไป 

อาจารย์ผู้สอนได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยประเมินตามสภาพจริง เช่น ข้อสอบ
แบบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น (อ้างอิง สศ 5.2-1 ตัวอย่างการให้คะแนน) 
โดยหลังจากส้ินภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนจะประเมินออกมาเป็นผลคะแนนหรือเกรดให้นักศึกษา 
(อ้างอิง สศ 5.2-2 สรุปผลคะแนนรายวิชา) สําหรับรายวิชาที่ค้างส่งผลคะแนน เน่ืองจากตรวจไม่เสร็จ 
นักศึกษาต่อกลุ่มมีจํานวนมาก หรือนักศึกษายังนําเสนองานหรือทํารายงานไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ทําบันทึก
ข้อความและรายงานช้ีแจงเหตุผลต่อที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะฯ
และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการด้วย 

โดยหลังจากเสร็จส้ินแต่ละภาคเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนจะประเมินออกมาเป็นผลคะแนนในแต่ละ
รายวิชาและมีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ในรายวิชาของตนเองว่าเป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรฯหรือไม่ เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ. 5 และนําส่งเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะ
ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ได้ดําเนินการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5-6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอน (อ้างอิง สศ 5.2-3 รายงานส่งมคอ.5) 
 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment (เกณฑ์การให้คะแนนและ
แผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพือ่ยืนยันความเท่ียงตรง ความเชื่อม่ันและความโปร่งใสใน
การประเมินผู้เรียน) 

หลักสูตรฯ ได้กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 และ
ติดตามความก้าวหน้าในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ. 4 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผ่านอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯเป็นเรื่องสืบเน่ืองทุกรอบการประชุม โดยก่อนเปิดภาคการศึกษาจะมีการกําหนด
รายวิชาที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะแจ้งในที่ประชุมให้รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการหรือประธานหลักสูตร ทําบันทึกข้อความติดตาม เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่จะเปิด
สอนในภาคการศึกษาต่อไปจัดทํารายละเอียดของรายวิชาพร้อมแจ้งกําหนดเวลาจัดส่งให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดส่ง มคอ. 3 ดําเนินการโหลดลงระบบของสําหรับบริหารและพัฒนาวิชาการและส่ง
ไฟล์ที่งานบริการการศึกษา (อ้างอิง สศ 5.3-1 ตย.การเปิดรายวิชาและลิส มคอ.3-4) (อ้างอิง สศ 5.3-2 
แจ้งเปิดรายวิชา) ทั้งน้ี หลักสูตรฯ จะทําหนังสือแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดส่งเอกสารก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 30 วัน โดยมอบหมายให้งานบริการการศึกษาจัดทํา Check list ตรวจสอบการจัดส่งการ
รวบรวมและแจ้งความก้าวหน้าในการดําเนินการในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ซ่ึงเป็นกรรมการในคณะกรรมการคณะฯ จะแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯต่อไป  เพ่ือควบคุมให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

หลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 น้ีด้วย เน่ืองจากจะมีการเปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษาต้ังแต่ปี
การศึกษา 2560 จึงต้องวางแผนระบบผู้สอนสําหรับรายวิชาที่จะเปิดสอนให้เหมาะสมและเรียบร้อย 
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จัดเตรียมอาจารย์ผู้สอนสําหรับรายวิชาที่อาจารย์จะเกษียณอายุและลาศึกษาต่อล่วงหน้า และวางระบบพ่ี
เล้ียงในรายวิชาที่เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้สอน โดยมีอาจารย์ผู้สอนใหม่เข้าไปร่วมสอนอยู่ในรายวิชาน้ันๆ 
เพ่ือจะได้ทราบจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ลักษณะและการดําเนินการในรายวิชา รวมทั้ง
แนวทางและแผนการสอนในรายวิชาด้วย (อ้างอิง สศ 5.3-2 การประชุมภาระการสอน) 
 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

(มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการประเมินผู้เรียนทีเ่หมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีระบบและกลไกในการติดตามความก้าวหน้าในการจัดทํา มคอ. 5-6 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จากระบบของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยได้ดําเนินการติดตาม
และจัดทํา check list ตรวจสอบรายวิชาค้างส่ง เพ่ือรายงานในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก
รอบการประชุม และเม่ือดําเนินการติดตามแล้ว จะนําผลการดําเนินงานดังกล่าว เสนอผ่านอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะต่อไป (อ้างอิง สศ 5.4-1 การแจ้ง
จัดส่งผลคะแนน) โดยรูปแบบในการกํากับ ติดตามและตรวจสอบ มคอ. 5 และ 6 มีระบบและกลไก
ลักษณะเช่นเดียวกับระบบในการกํากับและติดตาม มคอ.3 และ 4 คือ มีการแจ้งถึงอาจารย์ผู้สอนถึง
กําหนดการในการจัดส่ง มคอ.5 และ 6 พร้อมทั้งมีการแจ้งถึงแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทํา ซ่ึงออกแบบโดย
สํานักพัฒนาและบริหารการศึกษา หลังจากน้ันหลักสูตรได้มอบหมายให้ งานบริการการศึกษาติดตามการ
จัดส่ง มคอ.5 และ 6 โดยมีการรายงานความคืบหน้าเป็นระยะในทุกรอบของการประชุมหลักสูตร หากมี
รายวิชาที่ไม่ดําเนินการในการจัดส่งทางหลักสูตรจะทําการแจ้งต่อกรรมการคณะให้ได้รับทราบและจัดการ
ต่อไป  

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําระบบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษาด้วย นอกจากการประเมินผลจากการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนด้วยตนเองในช้ันเรียน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการติดตามและตรวจสอบผล
การประเมินเพ่ือรายงานในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ รวมทั้ง
เปรียบเทียบผลการประเมินของปีการศึกษา 2561 กับปีก่อนด้วย (อ้างอิง สศ 5.4-2 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ 1-2-2561) 
 
5.5 Students have ready access to appeal procedure 

(ผู้เรียนรบัรู้ถึงสิทธิเ์ก่ียวกับกระบวนการอุธรณ์) 
คณะมีการช่องทางการติดตามข้อร้องเรียนของหลักสูตร ผ่านทางกล่องความคิดเห็นของหลักสูตร 

ระบบงานทะเบียนออนไลน์ ทุกรอบการประชุมคณะกรรมการคณะฯ หากพบข้อร้องเรียนจะแจ้งกลับยัง
หลักสูตรฯ เพ่ือดําเนินการต่อไป  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พิจารณาเร่ืองการจัดการข้อร้องเรียนหลักสูตรเพิ่มเติม จากการรับ
ข้อร้องเรียนของคณะ (อ้างอิง สศ 5.5-1 ช่องทางร้องเรียนหลักสูตร) โดยเพ่ิมช่องทางรับข้อร้องเรียนของ
หลักสูตรจากอาจารย์และนักศึกษา จากตู้รับข้อร้องเรียนที่ช้ัน 3 และ 4 อาคารเรียนศูนย์สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
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โดยหากพบข้อร้องเรียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการตามข้ันตอน) รับฟังคําช้ีแจง
จากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา และนํากลับมาพิจารณาในท่ีประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
ก่อนนําแจ้งในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (อ้างอิง สศ 5.5-2 การพิจารณาข้อร้องเรียนคณะฯ) 
 
Criterion 6  : Academic Staff Quality 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, 
research and service (การบริหารจัดการบคุลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตําแหน่ง เลื่อน
ตําแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรรบคุลากรเข้าสู่ตําแหน่ง การสิน้สุดตําแหน่ง และแผนการเกษียณ) 
ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ) 

 
ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันส้ินปีการศึกษา 2561) 

วุฒิการศึกษา อ. ผศ. รศ. ศ. อ.พิเศษ รวม 
ปริญญาตรี 1 - - - - 1 
ปริญญาโท 1 3 - - - 4 
ปริญญาเอก 10 5 1 - - 16 
สูงกว่าปริญญาเอก 12 8 1 - - 21 

รวม       
อายุคนเฉล่ีย 40.42 49.88 59 - - - 
อายุงานเฉล่ีย 6.25 19.38 33 - - - 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาในรอบ 5 ปี (ต้ังแต่มีการเปิดหลักสูตรมา หรือ 5 ปีที่ผ่านมา) 
ตําแหน่งวิชาการ 2557 2558 2559 2560 2561 

 คงอยู ่ ออก คงอยู ่ ออก คงอยู ่ ออก คงอยู ่ ออก คงอยู ่ ออก
อาจารย์ 11  12  12  10  12  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 8 1 8 1 8  8  8  
รองศาสตราจารย์ 3  2 1 2  1 1 1  

รวม 22 1 22 2 22  19 1 21  
 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve 

the quality of education, research and service (มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากร
สายวิชาการต่อจํานวนนักศกึษาและภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูล
เพื่อพัฒนาคณุภาพด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ) 
รายงานสรุปสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ประจําปีการศึกษา 2561 

ของมหาวิทยาลัยที่ลิงค์ https://erp.mju.ac.th/ftesRpt1.aspx (อ้างอิง สศ 6.2-1 รายงานสรุปสัดส่วน
FTES) 
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ตารางแสดงผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)  

ระดับคุณภาพผลงานวจิัย 
แยกตามประเภทของแหล่งตีพมิพ์เผยแพร่ 

ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (จํานวนชิ้นงาน) 
2557 2558 2559 2560 2561 

ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ค่านํ้าหนัก 0.10) - - - - - 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ําหนกั 
0.20) 

- 9 14 11 11 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.  แต่สถาบั้นนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 
วัน นับแต่วันทีอ่อกประกาศ  
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร (ค่านํ้าหนกั 0.40) 

11 1 11 1 6 

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ําหนัก 
0.60) 

1 - - - - 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  แต่สถาบั้นนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาํเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยูใ่น 
Beall’s list) วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(ค่าน้ําหนัก 0.80) 

2 2 1 1 2 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใ่น
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.   
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่านํ้าหนัก 1.00) 

7 1 4 4 6 

รวมจํานวนชิ้นงาน 21 13 30 17 25 
(อ้างอิง สศ 6.2-2 เอกสารสรุปผลงานวิจัย 57 – 61) 
 
ตารางแสดงการได้รับงบประมาณสนับสนุน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ปีงบประมาณ แหลง่ทุนวจิัย งบประมาณ (บาท) 
2561 เงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ - 

เงินงบประมาณแผ่นดินสํานักวิจัยฯ 452,700 
ภายนอก 2,822,592 

2560 เงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ 115,000 
เงินงบประมาณแผ่นดินสํานักวิจัยฯ 450,000 
ภายนอก 5,734,510 

2559 เงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ 266,000 
เงินงบประมาณแผ่นดินสํานักวิจัยฯ 50,000 
ภายนอก 3,113,900 

2558 เงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ 125,000 
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เงินงบประมาณแผ่นดินสํานักวิจัยฯ 187,200 
ภายนอก 600,000 

2557 เงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ 285,000 
เงินงบประมาณแผ่นดินสํานักวิจัยฯ - 
ภายนอก 2,398,120 

(อ้างอิง สศ 6.2-3 เอกสารสรุปงบประมาณ+แหล่งทุนวิจัย 57 - 61) 
 
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
(เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบคุลากรสายวิชาการซ่ึงประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความ
รับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบคุลากรเข้าสู่ตําแหน่ง การเลื่อนตําแหน่งบคุลากร
ถูกกําหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน) 

(1) การสรรหาบุคลากร 
การรับสมัครอาจารย์และคัดเลือกอาจารย์ ดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยคณะกําหนดข้ันตอนการรับสมัครอาจารย์เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาดําเนินการ โดยเริ่มจาก
แต่ละหลักสูตรดําเนินการประชุมหลักสูตรฯ เพ่ือกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาวิชา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรและส่งไปยังฝ่ายบริหารของคณะเพ่ือดําเนินการเสนอกอง
แผนงานมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดสรรกาลังอัตราและเงินสําหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ 
มาให้คณะฯ นอกจากน้ีการสรรหาอาจารย์ และบุคลากรอัตราทดแทน (กรณีลาออก เกษียณอายุ) และ
บุคลากรอัตราใหม่ (กรณีวางแผนในระยะยาว) เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซ่ึงกองการเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการประกาศรับสมัคร และมีคณบดีร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหา โดยใช้
หลักเกณฑ์ในการสรรหาเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย และมีการพิจารณาความ

ดีความชอบตามหลักความสามารถทางวิชาการ และปริมาณภาระงานเป็นหลัก โดยมีกระบวนการให้
สาขาวิชาเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการเล่ือนข้ันเล่ือนตาแหน่งมายังคณะและคณะนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ 

มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้บริหารสาขาวิชา อาจารย์
ประจําหลักสูตรเป็นผู้บริหารจัดหารหลักสูตรและมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์
ในสาขาวิชาโดยการประชุมแบ่งภาระงานเป็นรายภาคการศึกษาและอาจารย์ในสาขาเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทางานตามพันธกิจของคณะ มีการมอบหมายวิชาสอนให้แก่อาจารย์ทุกคนใน
สาขาวิชาตามเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเฉพาะบุคคล 

(อ้างอิง สศ 6.3-1 การรับอาจารย์และการประเมินผลการปฎิบัติงาน) 
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6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
(มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ) 

คณะใช้ระบบการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะประเมินจากเกณฑ์ภาระงานที่กําหนดไว้
ตามเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุก 6 เดือน  ประจําทุกปี ในอาจารย์อายุงานไม่ครบ 5 ปี 
นอกจากน้ีคณะยังมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ และระบบประเมินการสอนโดย
นิสิตของมหาวิทยาลัย 

(อ้างอิง สศ 6.4-1 ประกาศกําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์ประเมินสายวิชาการ) 
 
6.5 Training and development needs of academic staff are identified and activities 

are implemented to fulfil them (ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัยและนําไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร) 

หลักสูตรใช้แผนพัฒนาบุคลากรของคณะเพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
โดยคณะมีงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรไปอบรมและพัฒนาตนเอง อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้รับ
การงบประมาณพัฒนาบุคลากรตลอดปีการศึกษาเป็นจานวนเงินเฉล่ีย 15,000 บาทต่อคน นอกจากน้ีคณะ
ได้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรหลายด้าน เช่น กิจกรรม KM เพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนส่งเสริม และ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดข้ึน ร่วมทั้ง
สนับสนุนให้อาจารย์ประจาได้นาความรู้จากการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การบริการวิชาการ การ
ฝึกอบรมและดูงาน มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย (อ้างอิง สศ 6.5-1 ประกาศเร่ืองการ
สนับสนุนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่) 
 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service (การบริหารผลการปฏิบัติงาน
รวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกนาํมาใชเ้พื่อกระตุ้นและสนับสนนุการเรียนการสอน การ
วิจัยและการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลัยมีระบบจูงใจที่สนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน ดังน้ี 1. มีรางวัลตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ งานสร้างสรรค์ ผลงานที่ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 2. ค่าตอบแทนสําหรับผู้ที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 3. รางวัลสําหรับบุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยและคณะฯ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เป็น
ประจําทุกปี โดยให้บุคลากรเสนอรายช่ือบุคลากรที่มีสามารถได้รับรางวัลไปยังคณะฯ เพ่ือพิจารณาและ
คณะจะส่งรายช่ือต่อไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป ซ่ึงบุคลกรดีเด่นระดับคณะฯ จะได้รับโล่ห์
ประกาศเกียติคุณซ่ึงเป็นการสร้างขวัญกําลังใจ ให้บุคลากรท่ีมีความมุ่งม่ันต้ังใจในการปฏิบัติงานการเรียน
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการต่อไป (อ้างอิง สศ 6.6-1 บุคลากรท่ีดีเด่น) 

คณะฯ  มีการยกย่องเ ชิดชู เ กียรติแก่อาจารย์ ผู้ ไ ด้รับราง วัลผ่าน ส่ือออนไลน์  ทางเ ว็บ
www.as.mju.ac.th  (อ้างอิง สศ 6.6-2 ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์) 
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6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement (มีการตรวจสอบ ประเมินและ
เปรียบเทียบประเภทและจํานวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีได้รบัการยอมรับเพื่อการพัฒนา) 

อาจารย์ในสาขาสัตวศาสตร์ทําวิจัยในหัวข้อตามความสนใจและความถนัดของตนเอง โดย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นําข้อมูลการดําเนินงานและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในแต่ละปีมาใช้พิจารณ
ในการเล่ือนเงินเดือน (อ้างอิง 6.7-1 ตารางแสดงการได้รับงบประมาณสนับสนุน (ย้อนหลัง 5 ปี)) 
 
Criterion 7 : Support Staff Quality 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student 

services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service 
(มีการดําเนินการวางแผนแต่งต้งบุคลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอํานวย
ความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ) 

คณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานตาม
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 4 ปี ในการจัดทําแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร คณะมีการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงประกอบไปด้วย
สมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุ่มงานการบริหารของบุคลากรสายสนับสนุน และมีการสํารวจข้อมูล IDP ของ
บุคลากรของคณะ และนําผลจากการวิเคราะห์และความต้องการในการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคลมา
เป็นแนวทางในการจัดทําแผนบุคลากรของคณะฯ ที่สนับสนุนการดําเนินงาน (อ้างอิง สศ 7.1-1 แผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร) ประกอบไปด้วย  

1. ผู้ปฏิบัติงานของหลักสูตร ทําหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลของหลักสูตร และดําเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
ขับเคล่ือนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2. บุคลากรห้องปฏิบัติการ ทําหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมของห้องเพ่ือรองรับการเรียนการสอน และ
การวิจัย  

3. บุคลากรด้านงานฟาร์ม ทําหน้าที่ดูแลทางด้านฟาร์ม ซ่ึงประกอบด้วยฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มโคนมโค
เน้ือ ฟาร์มสุกร เพ่ือให้มีความพร้อมสําหรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติภายในฟาร์ม และเป็นการศึกษา
ภายนอกห้องเรียน 

4. บุคลากรด้านห้องสมุด ทําหน้าเตรียมความพร้อมทางด้านหนังสือ ตํารา งานวิจัย และอ่ืนๆ เพ่ือให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากห้องเรียน 

5. บุคลากรด้านกิจกรรมนักศึกษา ทําหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 ด้าน พร้อมทั้งให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา
ในเร่ืองอ่ืนๆ  

6. บุคลากรส่วนกลางที่สนับสนุนทางด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีจํานวน
เพียงพอและสามารถรองรับกับจํานวนนักศึกษาของคณะฯ เพ่ือให้นักศึกษาได้สืบค้นหาความรู้
เพ่ิมเติมจากห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย E-learning 
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7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated (มีการกําหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร 
และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งต้ัง การมอบหมายงาน และการเลือ่นขั้นบุคลากรสายสนับสนนุ) 

คณะฯ ดําเนินการภายใต้กระบวนการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีกระบวนการสรรหาบุคลากรโดย
กําหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผู้สมัครตามคู่มือมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามแนว Competency (อ้างอิง 
สศ 7.2-1 คู่มือมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง) และกําหนดให้บุคลากรผู้สมัครต้ังแต่วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป ต้องมี
ผลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย และในกระบวนการสรรหายังมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการออกข้อสอบท่ีออกข้อสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้เฉพาะตําแหน่ง รวมถึงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้บุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ ความชํานาญ และมีความเหมาะสมกับตําแหน่งที่รับสมัครอย่างแท้จริงมาบรรจุใน
ตําแหน่งดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการสรรหานั้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2561 (อ้างอิง สศ 7.2-2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ) นอกจากการดําเนินการสรรหาบุคลากรด้วยวิธี
ปกติข้างต้นแล้ว ในส่วนของมหาวิทยาลัยยังมีการสรรหามีการใช้ระบบคุณธรรม (merit system) ที่เน้น
ความรู้ความสามารถในด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ในการทํางาน เช่น โครงการบริหารคนดีคนเก่ง ที่
ให้ลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีคุณวุฒิและดํารงตําแหน่งใน
ระดับปริญญาตรี และมีอายุงาน 7 ปีข้ึนไป ได้มาดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือมาบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซ่ึงถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงานราชการสังกัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 
นอกจากน้ียังสนับสนุนให้มีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ที่สังกัดส่วนงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เข้าสู่กระบวนการประเมินความรู้ความสามารถเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (อ้างอิง สศ 7.2-3 การประเมินพนักงานรายได้เข้าสู่พนักงานมหาวิทยาลัย) 
ซ่ึงทั้งสองโครงการน้ี เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้รับการ
บรรจุ 

การเล่ือนตําแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ และหลักสูตรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรสายสนับสนุนมี career path อย่างเหมาะสม ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2560 ได้เห็นชอบให้
กําหนดกรอบประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และเห็นชอบกรอบประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญ
การ ด้วยผลงานให้กับทุกตําแหน่งโดยไม่จํากัดจํานวน ทั้งน้ี ยกเว้นตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
ชํานาญการ โดยต้องขอประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กําหนดให้ ซ่ึง
ต้องรอการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในกํากับก่อนจึงจะเสนอประเมินค่างานต่อ
มหาวิทยาลัยต่อไปได้ (อ้างอิง สศ 7.2-3 การให้ดํารงตําแหน่งที่สูงข้ึน) 
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7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
(มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดทําสมรรถนะ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
สมรรถนะมาตรฐานของตําแหน่ง และคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ร่วมกับบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทุกกลุ่มงาน (อ้างอิง สศ 7.3-1 คําส่ังคณะกรรมการจัดการความรู้) โดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ในการกําหนดหัวข้อสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับบุคลากรทุกประเภท และหัวข้อสมรรถนะหรือ
ความสามารถที่จําเป็นและสอดคล้องกับภารกิจที่บุคลากรแต่ละประเภท ในแต่ละระดับตําแหน่งปฏิบัติงาน
อยู่ รวมถึงกําหนดรายละเอียดของสมรรถนะประจํากลุ่มงาน ให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วน ถูกต้อง โดยเริ่ม
ต้ังแต่การกําหนดช่ือ คํานิยาม กําหนดการจัดระดับ และกําหนดพฤติกรรมในแต่ละระดับ (อ้างอิง สศ 7.3-
2  สมรรถนะบุคลากร) 

คณะกรรมการดําเนินการกําหนดสมรรถนะมาตรฐานของตําแหน่ง (อ้างอิง สศ 7.3-3 คําส่ัง
คณะกรรมการฯ)  และคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ง
ที่ 7/2552 เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2552 ได้นําเสนอการกําหนดสมรรถนะหลัก สมรรถนะผู้บริหาร และ
สมรรถนะกลุ่มงาน จํานวน 11 กลุ่มงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และสภา
มหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบตามเสนอ (อ้างอิง สศ 7.3-4 แจ้งมติสภา) มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากรประจําปี 2552 ข้ึนเป็นครั้งแรก เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความรู้
ความสามารถของบุคลากร ต่อมาได้มีการกําหนดสมรรถนะประจํากลุ่มงานลูกจ้างประจําข้ึนมา เป็นกลุ่ม
งานที่ 12 ต่อมาคณะกรรมการดําเนินการกําหนดสมรรถนะมาตรฐานของตําแหน่งและคณะกรรมการ
จัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกับบุคลากรกลุ่มลูกจ้างประจําทุกกลุ่มงาน กําหนดสมรรถนะ
ประจํากลุ่มงานลูกจ้างประจําข้ึนมา และคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 4/2554 เม่ือวันที่ 12 
มิถุนายน 2554 มีมติเห็นชอบในการเพ่ิมสมรรถนะกลุ่มงานลูกจ้างประจํา จํานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงาน
บริการพ้ืนฐาน กลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่มงานช่าง พร้อมกับปรับปรุง เพ่ิมเติมตําแหน่งในบางตําแหน่ง 
และปัจจุบันสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้(อ้างอิง สศ 7.3-5 เพ่ิมกลุ่มงาน)   ใช้ในการประเมินสมรรถนะ
ของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จะใช้หัวข้อ รายละเอียด และเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ของแต่ละ
ตําแหน่ง ในการประเมินตามคู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการนําสมรรถนะตามคู่มือสมรรถนะฯ ดังกล่าว มาใช้ในการวัดและ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน มาเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี และปัจจุบันมหาวิทยาลัย เห็นว่า
สมรรถนะดังกล่าวควรมีการปรับปรุง เพ่ือเป็นการส่งเสริม และพัฒนาให้การทํางานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันมากข้ึน 
มหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดสมรรถนะมาตรฐานของตําแหน่ง 
ดําเนินการปรับปรุงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกครั้งหน่ึง และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
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7.4 Training and development needs of support staff are identified and activities 
are implemented to fulfil them (มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายสนับสนนุ และดําเนนิกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการนัน้) 

คณะฯ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้าตามเส้นทาง
การทํางานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ในแผนความต้องการพัฒนาตนเองทั้งการเพ่ิมพูนความรู้ 
การศึกษาในระดับที่สูงข้ัน และความต้องการในการขอตําแหน่งที่สูงข้ึน โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองตามตําแหน่งหน้าที่ ความต้องการ และความชํานาญในอัตราปีงบประมาณ 15,000 บาท/คน 
(อ้างอิง สศ 7.4-1 การจัดสรรงบประมาณบุคลากร) ตามนโยบายการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน 
ทั้งน้ีคณะมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพ และประสิทธิภาพของบุคลากรแต่ละสายงานทั้งภายในและภายนอกคณะ  

ในส่วนของมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินจัดอบรมให้กับบุคลากรในภาพรวมตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย เช่น การอบรมหลักสูตรก้าวใหม่ ทั้งประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน การอบรม
เก่ียวกับการโครงการชุดหลักสูตรการอบรมสําหรับบุคลากรใหม่ โครงการผู้บริหารพบบุคลากร โครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อํานวยการในสํานักงานอธิการบดี โครงการ
เสวนาผู้บริหาร CEO Forum เป็นต้น  ขณะเดียวกัน มีการอบรมฯเฉพาะด้าน เช่น ด้านพัสดุ ด้านการเงิน 
ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านนิติกร ด้านบริหารงานบุคคล ซ่ึงหน่วยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดําเนินการจัดส่ง
บุคลากรตามตําแหน่งงาน ไปรับการอบรมฯ เป็นประจําอย่างต่อเน่ือง 
 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 
(มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่า การยอมรบั เพื่อกระตุ้น
และสนับสนนุการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ) 

คณะฯ มีการยกย่องบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลการปฏิบัติงานดี ดีเด่น ในด้านสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการในทุกปี ปีละหน่ึงครั้ง โดยดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ซ่ึง
จะมีการแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานราชการดีเด่น และแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย 
และพนักงานราชการดีเด่น โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับของ
ข้าราชการ และลูกจ้างประจําดีเด่น โดยอนุโลม ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ การครองคน ครองตน ครอง
งาน และผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะส่งผลให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจํา ประจําปี 2561 จํานวน 1 คน ส่งผลไป
ยังต่อกระทรวงศึกษาธิการ และพิจารณาผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 1 ราย 
/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย และพนักงานราชการ จํานวน 1 ราย (อ้างอิง 
7.5-1 หนังสือส่งกระทรวงศึกษาธิการ) โดยการดําเนินงานของคณะฯ จะประกาศผลการคัดเลือก และมอบ
เกียรติบัตร พร้อมทั้งจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์  
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Criterion 8 : Student Quality and Support  ตน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date (มีการกําหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรบั
นักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศกึษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเปน็ปัจจุบนั) 

 
หลักสูตรฯ ได้มีการกําหนดแผนการรับนักศึกษา โดยแบ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังน้ี 
สําหรับผู้สมัครคัดเลือกที่สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพ่ือเข้า

ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบเรียน 2 ปี)  
สาขาวิชา (เอก) แผนจํานวนรบัเขา้ (คน) 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 20 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเน้ือ) 25 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 20 

สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
 

สาขาวิชา แผนจํานวนรบัเขา้ (คน) 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 125 

โดยมีการกําหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับ
สมัครนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) นอกจากน้ีหลักสูตรได้มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะคือ ต้องเป็นผูสําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีเกรดเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 
หรือสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ังสูงในสาขาที่เก่ียวข้อง
ทางด้านสัตวศาสตร์ โดยช่องทางการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
 

จํานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 และ 2561 
หลักสูตร 4 ป ี

ประเภทการรับเข้า แผนรับ 
ปี 2560 

(คน) (%) 

จํานวน
นักศึกษาปี 
2560 (คน) 

แผนรับ 
ปี 2561 

(คน) (%) 

จํานวน
นักศึกษาปี 
2561 (คน) 

รวมทั้งสิ้น 125 (100%) 151 125 (100%) 168 
รับตรง: 95%  95%  
รับตรง(คัดเลือกเอง)  79  88 
โควตา มช.   5   
โควตา มข.  1   
โควตา มอ.  10   
โควตาความสามารถพิเศษ  2   
โควตาจัดสรรให้สถานศึกษา(MOU) 32  38
โควตาบุตรหลานเกษตรกร 3  15
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Admission  -**   
TCAS    20 
โครงการพิเศษ: 5%  5%  
ชาวไทยภูเขา  1   
ผู้มีอุปการะคุณ  0  4 
บุตรศิษยเ์ก่า  3  2 
โครงการเรยีนด ี  9  7 
โครงการศาสตรพ์ระราชา  6   
ทดลองเรียน  0   

ทั้งน้ีหลักสูตรได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลในการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโดยผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย แผ่นพับประชาสัมพันธ์แก่โรงเรียนต่าง ๆ ตัวแทนศิษย์เก่าใน
หน่วยงานต่าง ๆ และการออก Road Show ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์กระบวนการในการรับนักศึกษาพบว่าหลักสูตรมีแนวทางในการรับนักศึกษา
ในปี 2561 โดยดําเนินการรับนักศึกษาตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (อ้างอิง สศ 8.1-1 ยืนยันแผนสํานัก
บริหารฯ) และมีแผนการรับนักศึกษาในปี 2561 หลักสูตร 4 ปีจากแต่ละช่องทางดังตารางด้านบน ซ่ึงพบว่า
จํานวนนักศึกษาที่มาตามช่องทางต่างๆในปีการศึกษา 2561 ได้ตามเป้าที่กําหนด แต่อย่างไรก็ตามทาง
หลักสูตรได้เพ่ิมวิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแจ้งวันเวลารับสมัครไปยังโรงเรียนต่างๆ ประชาสัมพันธ์
ในงานที่มหาวิทยาลัยจัดการประชาสัมพันธ์ในส่ือออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซด์ และเฟซบุ๊คของคณะเพิ่มเติมจาก
ของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในงาน Stem ศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2561 (อ้างอิง สศ 8.1-2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร) การเพ่ิมโควตาต่างๆเช่น โควตา
เรียนดีของสถาบัน โควตาบุตรเกษตรกร โควตาศาสตร์พระราชา การประกาศรายช่ือนักศึกษารับตรงรอบ
สองเพ่ิมเติมหากนักศึกษายังไม่เต็มแผนที่วางไว้ ทดแทนจํานวนนักศึกษาที่ขาดหายจาก Admission ในปี 
2560 โดยเพ่ิมจํานวนโควตารับตรง และ ได้เริ่มนําระบบ clearing house มาใช้ ทําให้ได้ยอดนักศึกษา
ใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้ ทําให้ได้นักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเกินเป้าที่ต้ังไว้ 

ส่วนหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน หลักสูตรได้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปวิทยาลัยเกษตรทั่ว
ประเทศ และแจ้งกําหนดการวันรับสมัครนักศึกษาใหม่ (อ้างอิง สศ 8.1-3 การประชาสัมพันธ์) และประกาศ
รับสมัครเพ่ิมเติมในรอบต่อไปในสาขาที่ไม่ได้จํานวนนักศึกษาตามแผนการรับ แต่จํานวนนักศึกษาใหม่ของ
สาขาการผลิตสุกรและสัตว์ปีกไม่ได้ตามแผนการรับเน่ืองจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมีโครงการความ
ร่วมมือทวิภาคีกับบริษัทเอกชนในสาขาสุกรและสัตว์ปีก ซ่ึงทําสัญญาต้ังแต่ระดับปวช. 
 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated (มีการกําหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา) 
หลักสูตรมีวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา โดยอาศัยการดําเนินการพิจารณาผ่านการ

ประชุมหลักสูตร โดยเม่ือหลักสูตรฯ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ส่งข้อมูลของผู้สมัคร หากเป็นข้อมูล
นักศึกษาที่สมัครในหลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน ทางหลักสูตรจะส่งต่อข้อมูลให้กับอาจารย์ในแต่ละสาขาได้
ดําเนินการคัดกรองผู้สมัครในเบ้ืองต้นและร่วมพิจารณาในการคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือกตามวาระของการ
ประชุมหลักสูตร โดยมีการพิจารณาในเบ้ืองต้นจาก คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร และ
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พิจารณาจากผลการศึกษาของผู้สมัคร โดยข้ันตอนในการพิจารณาใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์
โดยประมาณ 

แต่อย่างไรก็ตามจากวิธีการในการคัดเลือกผู้สมัครโดยการพิจารณาโดยใช้ผลการศึกษาของผู้สมัคร
โดยรวมเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครพบว่ามาตรฐานของการประเมินผลการศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษามีความยาก-ง่าย ที่แตกต่างกัน จึงได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าวในการ
พิจารณารับนักศึกษา ที่ประชุมจึงมีมติให้คัดเลือกผู้ที่ได้รับผลการเรียนสูงสุดในแต่ละสถานศึกษาเป็นวิธีการ
ในการคัดเลือกผู้สมัครในปี 2561 
 
ตารางจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนจริงในแต่ละชั้นปี (ข้อมูล ณ สิ้นสุดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 
ของแต่ละปีการศึกษา) 
 
ปีการศึกษาที่รับเข้า (รหัส

61) 

จํานวนนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ที่ลงทะเบียนจริงในแต่ละปี 
ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 ไม่สําเร็จตาม

ระยะเวลาของ
หลักสูตร 

รวม 

2561 (รหัส 61...) 153     153 
2560 (รหัส 60...)  138    138 
2559(รหัส 59...)   113   113 
2558 (รหัส 58....)    119  119 

2557 (รหัส 57 ลงไป)     15 15 
รวม 538 

 
ในปีการศึกษามีระบบการรับนักศึกษาใหม่ผ่านช่องทางหลัก 4 ช่องทาง ได้แก่ 

1) ระบบรับตรง ผ่านโควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2) ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3) ระบบ T-CAS (ระบบกลางของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ สอท.) 
4) ระบบรับตรงโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
โดยมีการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในช่องทางระบบรับตรง และรับตรงโครงการพิเศษ โดยเฉพาะ

โควตาเรียนดีจากโรงเรียนในโครงการ MOU โควตาบุตรเกษตรกร โดยการเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ไปตามโรงเรียนต่างๆในเขตภาคเหนือ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ ซ่ึงทําให้มีจํานวน
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อตามเป้าหมายที่วางไว้ และทําให้นักศึกษาที่เป็นบุตรเกษตรกรผู้เล้ียงปศุสัตว์ได้มี
โอกาสเข้าศึกษาต่อผ่านระบบรับตรงโครงการพิเศษเพ่ิมมากข้ึนสามารถคัดนักเรียนที่มีผลการเรียนดีโดย
สถานศึกษาเป็นผู้กล่ันกรอง ทําให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนด้วย  

ทั้งน้ี หลักสูตรมีการคัดเลือกนักศึกษาจากโควต้ารับตรงโดยพิจารณาแผนการเรียนซ่ึงต้องเป็นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี หรือจบปวส.ด้านสัตวศาสตร์
สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน ซ่ึงจะพิจารณาจาก Portfolio และลําดับเกรดที่สูงสุดของ
โรงเรียนในแต่ละจังหวัดและภูมิภาค และพิจารณาจากผลคะแนนอ่ืนๆในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ
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ภาษาต่างประเทศ  โดยการรับสมัครในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรฯได้รับนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี 
เป็นไปตามแผน โดยเกินจากจํานวนรับ ต้ังแต่การสมัครรอบรับตรง ครั้งที่ 1 แล้ว 
 ในปีการศึกษา 2561 ได้มีระบบการรับนักศึกษาใหม่ดังน้ี 
 หลักสูตร 4 ปี  
 1. ระบบรับตรง ผ่านโควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 หลักสูตรฯได้เข้าร่วมโครงการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับสมัครนักศึกษา 
เพ่ือให้ได้จํานวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ โดยมีวิธีการคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
 2. ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 นักศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉล่ียเม่ือสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ต้ังแต่ 2.50 
ข้ึนไป  
 3. ระบบ T-CAS (ระบบกลางของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ สอท.)  
 หลักสูตรฯได้เข้าร่วมโครงการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีวิธีการคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณา
จาก Portfolio และลําดับเกรดที่สูงสุดของโรงเรียนในแต่ละจังหวัดและภูมิภาค 
 4. ระบบรับตรงโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 การเข้าศึกษาต่อในประเภทน้ี จะมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้เช่น มีความสามารถ
พิเศษ, โครงการศาสตร์พระราชา, โครงการความร่วมมือพิเศษกับโรงเรียน วิทยาลัย หน่วยงานราชการหรือ
เอกชน, เป็นบุตรเกษตรกร บุคลากร หรือศิษย์เก่า เป็นต้น  
 หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน 
 1. ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 นักศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉล่ียเม่ือสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ต้ังแต่ 2.00 
ข้ึนไป  
 2. ระบบรับตรงโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในประเภทน้ี จะมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้เช่น มี
ความสามารถพิเศษ, โครงการบุตรเกษตรกร, โครงการความร่วมมือพิเศษกับโรงเรียน วิทยาลัย หน่วยงาน
ราชการหรือเอกชน, เป็นบุตรบุคลากร หรือศิษย์เก่า เป็นต้น  
 จากการดําเนินงานที่ ผ่านมาในปี 2561 มีการปรับช่องทางการรับนักศึกษาแบบ T-CAS โดย
มหาวิทยาลัยนําระบบ clearing house มาใช้ด้วย เพ่ือลดปัญหานักศึกษารับตรงจ่ายเงินค่าลงทะเบียน
ล่วงหน้า แต่ไม่มาเรียนเม่ือถึงเวลาเปิดภาคการศึกษา ซ่ึงจะทําให้ได้ยอดนักศึกษาใกล้เคียงกับยอดจริงที่
ประกาศผล  และได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และการรับนักศึกษาเชิงรุก  โดยจัดทําโรดโชว์ตามภูมิภาคต่างๆ ร่วมกับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ออกบูธประชาสัมพันธ์กับทางโรงเรียน เช่น โรงเรียนยุพราช จ.เชียงใหม่ อีกทั้ง จัดส่งแผ่นพับ+VDO 
แนะนําคณะฯ ไปยังวิทยาลัยเกษตรฯ ต่างๆ ก่อนการสมัครรอบรับตรง  พร้อมแจ้งวันเวลาสมัครโควต้ารับ
ตรงไปยังโรงเรียนต่างๆ และวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศ ที่มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะด้วย (อ้างอิง 
สศ 8.2-1  การประชาสัมพันธ์) 
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8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload (มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระ
การเรียนของนักศึกษาท่ีเพยีงพอ) 

หลักสูตรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนหรือผลการเรียนของนักศึกษาโดยมีการ
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่และมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทดแทนอาจารย์ที่
ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ เพ่ือทําหน้าที่ในการให้คําปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ แนวทางวางแผนการ
เรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และติดตามการเรียนของนักศึกษาผ่านระบบทะเบียนกลาง นอกจากน้ี
หลักสูตรยังจัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกช้ันปี (อ้างอิง สศ 8.3-1 อาจารย์ที่ปรึกษา)
โดยมีการทําสมุดประจําตัวนักศึกษาทุกคนซ่ึงมีข้อมูลส่วนตัว การเรียน การขอทุน ปัญหาและการให้
คําปรึกษา และประวัติงานวินัย และกําหนดวันเวลาที่แน่นอนในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ทุกวันพุธ
บ่ายสองสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน) มีการแจ้งการนัดหมายไว้ในปฏิทินติดไว้บริเวณทางข้ึนตึก จดหมาย
เวียน เฟซบุ๊ค และไลน์ มีการทําจดหมายตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมจากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน แจ้ง
สถานที่เข้าพบ และจัดอาจารย์ที่เข้าพบแทนเม่ืออาจารย์ที่ปรึกษาไม่ว่าง ซ่ึงอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาแต่ละคน และมีการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างอาจารย์แต่ละท่านในกิจกรรม KM 
หรือ coffee hour ของคณะเพ่ือร่วมกันเสนอการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือหรือส่งเสริมนักศึกษาให้แก่
หลักสูตรไปประชุมเพ่ือวางแผนดําเนินการ ส่วนนักศึกษาปีสามมีการเปล่ียนอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตรงกับ
สาขาที่นักศึกษาเรียน ซ่ึงอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่จะได้รับทราบข้อมูลนักศึกษาจากสมุดประจําตัวจากอาจารย์
ที่ปรึกษาเดิม (อ้างอิง สศ 8.3-2 ตารางกิจกรรมหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561) 

นอกจากกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว บางครั้งยังพบปัญหานักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามกําหนด ทางหลักสูตรจึงได้มีการสํารวจและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่า เรียน
ตกแผน(ติด F หรือเกรดตํ่าทําให้ลงวิชาหลักไม่ได้) และตกค้าง (ติด F รายวิชาที่เป็นต่อเน่ือง, เกรดรหัส สศ 
ไม่ถึง 2.00, ติดค้างรายวิชาสัมมนา และปัญหาพิเศษ)  และมีการนัดนักศึกษากลุ่มน้ีเข้าพบเพ่ือวางแผนการ
เรียน (อ้างอิง สศ 8.3-3 รายงานการประชุมการติดตามนักศึกษา) 

อาจารย์ประจําหลักสูตรได้เรียกพบนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่า และเรียนตกแผนเพ่ือช่วยวาง
แผนการเรียน ทั้งการเลือกลงวิชาที่เป็นรายวิชาต่อเน่ืองก่อน การลงรายวิชาเลือกร่วมกับรายวิชาหลักเพ่ือ
ช่วยดึงเกรดข้ึน การจัดกิจกรรมติวในรายวิชาที่ติด F เช่น ในปีการศึกษาที่ผ่านมาหลักสูตรได้จัดกิจกรรมติว
วิชาชีวเคมีให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 หลักสูตรเทียบเข้าเรียน และรายวิชาเคมีให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 หลักสูตร 4 
ปี 

ส่วนนักศึกษาที่ตกค้างหรือมีแนวโน้มตกค้าง ทางอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ให้คําแนะนําเรื่องการ
วางแผนการลงทะเบียนเรียน การลงเรียนซํ้าในรายวิชาที่ได้เกรด D เพ่ือให้ GPA เพ่ิมสูงข้ึน และช่วยให้
คําแนะนําเรื่องการทําสัมมนาและปัญหาพิเศษ  

หลักสูตรมีช่องทางให้นักศึกษาได้ร้องเรียนโดยการใช้กล่องรับความคิดเห็นติดต้ังบริเวณหน้าลิฟท์
ในช้ันสอง สาม และส่ีของอาคารสัตวศาสตร์ และนักศึกษาสามารถร้องเรียนผ่านทางเวปไซด์คณะโดยใช้
สายตรงคณบดี  ซ่ึงเร่ืองร้องเรียนทั้งจากสองช่องทางจะถูกนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะซ่ึง
หากเป็นเรื่องเก่ียวกับหลักสูตรจะถูกนํามาพิจารณาในที่ประชุมกรรมการหลักสูตร นอกจากน้ีทางหลักสูตร
ยังมีการจัดทําแบบฟอร์มคําร้องสําหรับนักศึกษาเพ่ือนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการหลักสูตรด้วย ใน
ปีที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา ได้แก่  
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     - การขอเปิดรายวิชา สศ 472 โรคและการสุขาภิบาลโค-กระบือ ในภาคเรียนที่ 1/2561 
- อยากให้ นศ ปฏิบัติงานฟาร์มให้ตรงกับหลักสูตรมากข้ึนและฝึกปฏิบัติงานฟาร์มให้ตรงกับ

หลักสูตรมากข้ึน 
- ประสานงานต่างๆควรจัดการให้รวดเร็ว เช่น การติดต่อให้นักศึกษาไปฝึกงาน การ

ประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรมต่างๆ เช่นเรื่องทุน เรื่องอ่ืนๆ 
- อยากให้ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้เร็วข้ึนมีการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
- ควรให้นักศึกษาไปฝึกงานเทอม2ค่ะ 
- อยากให้มีการนําค่าบํารุงคณะมาจัดซ้ือพันธ์ุสัตว์ให้หลากหลายมากข้ึน และให้นักศึกษาได้มี

การใช้เทคโนโลยีอยากทั่วถึงการพัฒนาฟาร์มคณะให้เป็นฟาร์มตัวอย่างมีคุณภาพ 
- ขอให้การเน้นปฎิบัติลงฟาร์มจริงมากกว่าน้ี 
- อยากให้มีการออกไปศึกษาดูงานและหรือเย่ียมชมฟาร์มต่างๆนอกสถานที่มากข้ึน 

ซ่ึงหลักสูตรได้มีการพิจารณาจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาโดยในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษา
จะมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร (อ้างอิง สศ 8.3-4 แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อหลักสูตร) โดยหลักสูตรได้นําผลการประเมินมาพิจารณาและเปรียบเทียบเพ่ือดูแนวโน้ม
ระหว่างปี 2559-2561 เพ่ือที่จะได้พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 2559 2560 2561 
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์              3.56 3.60 3.72 
 
แน้วโน้มความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรในปี 2559-2561 มีแนวโน้มที่ดีข้ึน โดยนักศึกษา

มีความพึงพอใจในการดําเนินงานของหลักสูตรที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหาต่างๆ 
เช่น ระบบลงทะเบียน, ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนสําหรับนักศึกษา มากข้ึน 
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8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and employability 
(มีการจัดให้คาํแนะนําทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขนัของนักศึกษา และบริการสนับ 
สนนุนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู ้ทักษะและความสามารถในการทํางาน) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการเรียน และให้คําแนะนําทางด้านการเรียน กิจกรรม
เสริมหลักสูตรโดยการประชุมนิสิตทั้งสาขา และรายงานไว้ใน มคอ.7 และมีการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์
ประจําหลักสูตร เพ่ือวางแผนปรับปรุงหลักสูตรฯ ครั้งต่อไป 

มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบผลการศึกษา
และสภาพปัญหาในระหว่างการเรียน และมีการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนมีปัญหา รวมถึง
การให้คําแนะนําแนวทางแก้ไข (อ้างอิง สศ 8.4-1 เล่มพบอาจารย์ที่ปรึกษา) และคณะได้จัดกิจกรรมสอน
เสริมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ 2 ทุกภาคการศึกษา 
(อ้างอิง สศ 8.4-2 กิจกรรมหลักสูตร1-2 2561)  และมีการกําหนดเวลาให้คําปรึกษาด้านการเรียนในแต่ละ
กระบวนวิชาไว้ใน มคอ.3 

สําหรับในภาคเรียนสุดท้ายก่อนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จัดให้มีปัจฉิมนิเทศ (อ้างอิง สศ 8.4-3 
ปัจฉิมนิเทศ) เพ่ือแนะแนวการประกอบอาชีพ และการสมัครงาน เม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษา มีการ
ติดตามความก้าวหน้าของบัณฑิตโดยให้บัณฑิตกรอกแบบสํารวจภาวะการได้งานทํา (อ้างอิง สศ 8.4-4 
ติดตามภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต) นอกจากการดูแลนักศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแล้ว 
หลักสูตรฯ ได้มีการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาในด้านอ่ืนๆ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย และหลักสูตรสนับสนุน
ให้นักศึกษาและมีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (อ้างอิง สศ 8.4-5 
โครงการแลกเปล่ียนต่างประเทศ) 
 
8.5 The physical, social and psychological environment is conductive for education 

and research as well as personal well-being (มีสภาพแวดล้องทางกายภาพ สังคมและ
จิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล) 

มหาวิทยาลัยและคณะ ได้ดําเนินการจัดการด้านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ทําให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยทางคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพร้อมทั้งในด้านของ ห้อง
บรรยายที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การมีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และฟาร์ม เพ่ือ
รองรับการศึกษาในภาคปฏิบัติของนักศึกษา และมีช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษาผ่าน
หลากหลายช่องทาง เช่น การมีกล่องรับความคิดเห็นของนักศึกษา การส่งข้อความสายตรงถึงคณบดี ผ่าน
การพบอาจาย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน โดยในปี 2560 หลักสูตรได้รับข้อเสนอของนักศึกษาถึงตําแหน่ง
ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบรรยายของอาจารย์ผู้สอนที่ทําให้มองเห็นจอโปรเจคเตอร์ไม่สะดวก หลักสูตร
ได้ดําเนินการเสนอผ่านคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือดําเนินการแก้ไขโดยการย้ายตําแหน่งของ
คอมพิวเตอร์ และติดต้ังจอ LED TV เพ่ิมเติมในปี 2561 (อ้างอิง สศ 8.5-1 สภาพแวดล้อมในการเรียน
ห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ) 

นอกจากน้ีส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของนักศึกษาได้แก่ หอพักนักศึกษา โดย
นักศึกษาในช้ันปีที่ 1 จะต้องเข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย ที่มีส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน 
เช่น โรงอาหาร สนามกีฬา บริเวณอ่านหนังสือ และ มีกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะทําให้นักศึกษาอยู่อย่างปลอดภัย  
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้อนุมัติให้มีการจัดต้ังร้านค้าที่มีการจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
สําหรับนักศึกษา บุคลากรของคณะ และบุคคลทั่วไปในบริเวณใกล้เคียงข้ึน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้มีบริเวณ
ในการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับบุคลากรของคณะ รวมถึงเป็นสถานท่ีได้การทํางานของนักศึกษา 
นอกจากน้ีแล้วยังมีแผนในการสร้าง learning space ในบริเวณพื้นที่ของคณะเพ่ิมข้ึน (อ้างอิง สศ 8.5-2 
พ้ืนที่ใช้สอยสําหรับนักศึกษา) 

ในทางจิตวิทยาหลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น กิจกรรมข้ึนค่าย
ของนักศึกษาเพ่ือศึกษาถึงสภาพของการเล้ียงสัตว์ของเกษตรกร และการออกค่ายอาสาพัฒนาเพ่ือปลูกฝัง
จิตอาสาของนักศึกษา และกิจกรรมค่ายผู้นํา เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและ
เรียนรู้ตนเองมากข้ึน กิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี นอกจากจะพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรู้ใน
หลักสูตรแล้วยังทําให้นักศึกษาได้มีความสนิทสนม และมีความสามัคคีระหว่างเพ่ือน รุ่นพ่ี และคณาจารย์
มากข้ึน 
 
Criteria 9 : Facilities and Infrastructure 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment ( lecture halls, classrooms, 

project rooms, etc.)  are adequate and updated to support education and 
research (มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอนและการเรียนรู้ ห้องเลคเชอร์ ห้องเรียน ห้องทํา
โปรเจ็ค และอ่ืนๆ เพียงพอและทันสมัยสําหรับสนับสนุนการเรียนและการวิจัย) 

หลักสูตรใ ช้ห้อง เ รียน  รวมถึง อุปกรณ์ในห้องเ รียนของคณะฯ  ภายในห้องบรรยายมี
เครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ ม่านป้องกันแสง หลอดไฟส่องสว่างชนิดประหยัดพลังงาน มีโต๊ะ
เก้าอ้ีสําหรับนักศึกษา มีไวท์บอร์ด ปากกาเขียนไวท์บอร์ด โต๊ะและเก้าอ้ีสําหรับอาจารย์ที่มีอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนเป็นคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ VDO Presentation ไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียง 
รวมถึงมีระบบ LAN ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม
จากฐานข้อมูลต่างๆได้ นอกจากน้ี หลักสูตรได้มีการสํารวจความต้องการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และคณาจารย์ทั้งหมด ในการใช้ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 

and research (ห้องสมุดและทรัพยากรต่างๆ ภายในเพียงพอ และทันสมัยสําหรับสนับสนุนการ
เรียนและการทําวิจัย) 

หลักสูตรใช้บริการทางด้านห้องสมุดของคณะฯ และหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ซ่ึงบริการ
หนังสือ ตํารา วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ ส่ือออนไลน์ ฯลฯ โดยส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้เหล่าน้ีจะได้รับการดูแลและรับผิดชอบจากบุคลากรสายสนับสนุนที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ี
ห้องสมุดทั้งในส่วนของคณะฯและมหาวิทยาลัยได้มีการจัดวางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเช่ือมโยง เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าผ่านระบบออนไลน์ ทั้งน้ีหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการทําการส่ังซ้ือหนังสือ ตํารา ให้กับ
ห้องสมุดตามงบประมาณที่จัดสรรให้ในแต่ละปี โดยในทุก ๆ ปีจะมีการจัดงาน MJU Book Fair ซ่ึงจะมี
สํานักพิมพ์ต่างๆ มาจัดแสดงรายการหนังสือ ตํารา และส่ือการเรียนการสอนอ่ืน ๆ  โดยบุคลากรสามารถ
แนะนําหนังสือที่ต้องการเข้าห้องสมุดได้ 
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9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 
and research (ห้องปฎิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอ และทันสมัยสําหรับสนับสนุนการเรียนและ
การทําวิจัย) 

หลักสูตรใช้ห้องปฎิบัติการ (อ้างอิง สศ 9.3-1 ห้องปฏิบัติการ) และส่วนพ้ืนที่ปฏิบัติการภาคสนาม 
(ฟาร์ม) รวมถึงอุปกรณ์ในการปฏิบัติการของคณะฯ ซ่ึงประกอบด้วย ห้องปฎิบัติการผสมเทียม  
ห้องปฎิบัติการอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเน้ือและผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ฟาร์ม
สัตว์ที่หลากหลาย ได้แก่ โคนม โคเน้ือ กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว์ปีก เพ่ือรองรับการเรียนการสอน 
การวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา ซ่ึงฟาร์มและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จะได้รับการดูแลและรับผิดชอบ
จากบุคลากรสายสนับสนุนที่เก่ียวข้องโดยตรง เช่น นักวิชาการสัตวบาล นักวิทยาศาสตร์  โดยนักศึกษา
สามารถใช้สัตว์ทดลอง สถานที่เล้ียงสัตว์ทดลอง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ของฟาร์ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของ
ห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัยหรือการค้นคว้าอ่ืนๆ ทางด้านสัตวศาสตร์ โดยมี
ข้ันตอนการขอความอนุเคราะห์ใช้ฟาร์มปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย 
นอกจากน้ี หลักสูตรได้เสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มี
ความร่วมมือกับคณะฯ ในการนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานในฟาร์มหรือสถานประกอบการภายนอก (อ้างอิง 
สศ 9.3-2 ฟาร์มปศุสัตว์) 
 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 

support education and research (IT เช่น e-learning โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ และ
ทันสมัยสําหรับสนับสนุนการเรียนและการทําวิจัย) 

ในส่วนน้ี คณะฯได้มีจุดบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ความเร็วสูง ค่อนข้างครอบคลุมในบริเวณ
อาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ และอาคารเรียน (อ้างอิง สศ 9.4-1 จุดสัญญาณอินเตอร์เน็ต) 
 
9.5 The standards for environment, health and safety, and access for with special 

needs are defined and implemented (มีการระบุและปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเชิง
สุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยรวมทั้งการเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้มีความ
ต้องการพิเศษ) 

ในปีการศึกษา 2561 น้ี คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน การวิจัย ด้วยสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม รายล้อมด้วยต้นไม้ ร่มรื่น และจัดให้มีที่จอดรถยนต์ ซ่ึงมีบริเวณ
เฉพาะสําหรับจอดรถยนต์ผู้พิการ รถจักรยานยนต์ รวมถึง รถจักรยาน เพ่ือกระตุ้นให้ตระหนักถึงการ
ช่วยกันประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อม มีที่น่ังพักสําหรับผ่อนคลายทั้งภายในและภายนอก
อาคาร มีบริการตู้กดนํ้าด่ืม มีถังขยะที่แยกประเภทของขยะ เพ่ือกระตุ้นให้ตระหนักถึงการรักษาส่ิงแวดล้อม 
ในส่วนของอาคารสํานักงานและห้องเรียนได้จัดให้ใช้หลอดไฟส่องสว่างชนิดประหยัดพลังงาน มีห้องนํ้า
บริการทุกช้ันของอาคารด้วยระบบเซ็นเซอร์ มีกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีพนักงาน
รักษาความปลอดภัยประจําทั้งกลางวันและกลางคืน 

คณะฯ มีความพร้อมทางด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพ เช่น  อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย บริการวิชาการ และการทําปัญหาพิเศษของนักศึกษา โดยมีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น  
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ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์  ห้องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ์,  ห้องปฏิบัติการผสมเทียม, ห้องปฏิบัติการ
เน้ือและผลิตภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัย (อ้างอิง สศ 9.5-1 ห้องปฏิบัติการ) และ
คณะฯมีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  โดยคณะฯ ได้
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดหาหนังสือ ตําราและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard copy) และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้นักศึกษา  มีโอกาสเข้าถึงแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ โดยห้องสมุดกลางได้เข้าให้
คําแนะนําเพ่ือการสั่งซื้อและจัดหาหนังสือเพ่ือประกอบการสอนของอาจารย์และหนังสือเรียนของนักศึกษา
ด้วย และคณะจัดให้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯ จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับคณาจารย์
และนักศึกษาในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ (อ้างอิง สศ 9.5-2 คอมพิวเตอร์ห้องสมุด) พร้อมทั้งมีอุปกรณ์
การส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายไว้บริการนักศึกษาในทุกช้ันในอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการใน
คณะฯ  และมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และสัตว์ทดลองที่สามารถใช้ในการวิจัย และการทําปัญหาพิเศษของ
นักศึกษาอย่างเพียงพอ  

นอกจากน้ียังมีการจัดห้องเรียนแบบต่างๆสําหรับนักศึกษา เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียน, 
ทํากิจกรรม, การติว หรือการทํางานกลุ่ม และจัดลานกิจกรรมบริเวณด้านหน้าอาคาร โซนบี เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทํางานร่วมกัน  

นอกจากอุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆที่คณะฯมีให้แล้ว คณะฯ ยังมีระบบการจัดการ
สิ่งสนับสนุน คือ ทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2561 น้ี หลักสูตรได้ดําเนินการ จัดทําระบบเพ่ือขอ
ข้อมูลความต้องการของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ในด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือ
บรรจุในแผนความต้องการในการของบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือความสะดวกในการ
จัดการและสรุปข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร  (อ้างอิง สศ 9.5-3 แบบสํารวจความ
ต้องการครุภัณฑ์)  

หลักสูตรฯได้ดําเนินการสํารวจครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
และห้องปฏิบัติการ (อ้างอิง สศ 9.5-4 แบบสรุปความต้องการครุภัณฑ์ 60)  ในช่วงปีการศึกษา 2561 
หลายรายการดังน้ี 

1.   ชุดเคร่ืองเสียงห้องเรียนใหม่ (ลําโพง+ไมค์+ตัวรับ-ส่งสัญญาณ)  
     สําหรับห้องเรียน AT1308     เน่ืองจากเคร่ืองเสียงที่มีอยู่ เก่ามากและชํารุด  
2. Scanner แบบ 2 หน้า  

สําหรับงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
     เน่ืองจากเคร่ืองที่มีอยู่มีสภาพเก่า และไม่ค่อยชัดเจน  
หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสารสนเทศได้ครอบคลุมแก่นักศึกษาจากห้องเรียน 

แบบ Smart Classroom ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากในมหาวิทยาลัยในการขอใช้
ห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนสําหรับวิชาต่างๆ (อ้างอิง 9.5-5 การขอใช้ห้องเรียน)   

ทั้งน้ี หลักสูตรยังได้ดําเนินการแก้ปัญหาการจัดการสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนอ่ืนๆ 
โดยการอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกซึ่งมีความร่วมมือกับคณะฯ ในการนํานักศึกษาไปศึกษาดู
งานในฟาร์มหรือสถานประกอบการภายนอก เช่น การศึกษาดูงาน ณ โรงชําแหละสุกรบริษัท เบทาโกร
เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัท ไบโอเจนฟีดส์มิลล์ จํากัด ในรายวิชา สศ 
458 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว์ เป็นต้น (อ้างอิง 9.5-6 กิจกรรมศึกษาดูงาน)  
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อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาการของ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 โดยมีค่าคะแนนอยู่ในระดับมาก (อ้างอิง สศ 9.5-7 แบบประเมินความพึง
พอใจของหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุน)  

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะฯได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมินออนไลน์เก่ียวกับความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนของคณะฯ สําหรับรายวิชาที่เปิด
สอนภาคเรียนที่ 1/2561 จํานวน 39 วิชา และรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2561 จํานวน 44 วิชา ดังน้ี (อ้างอิง 
การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนคณะฯ) 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2561 อยู่ในระดับมาก โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

- ควรปรับโต๊ะอาจารย์ให้ไม่บังจอข้างหน้าและทําจอข้างหน้าให้ชัดขึ้น 
- วิชาที่เปิดสอนก็ควรจะเปิดจํานวนให้พอดีกับนักศึกษา 
- สนามกีฬาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย่ีค่อนข้างทรุดโทรม ควรปรับปรุง 
- ควรปรับปรุงความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต 
การตรวจสอบและสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในปี 2561น้ี ทําให้ผลประเมินความพึง

พอใจเป็นไปในทางที่ดีขึ้นและมีค่าคะแนนที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการหลักสูตรที่ดีและมี
คุณภาพในภาพรวมด้วย โดยสําหรับปีการศึกษา 2561  หลักสูตรวางแผนและพิจารณาจัดทําปฏิทินสําหรับ
ตรวจสอบสภาพของครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะในทุกภาคเรียนด้วย โดยจะมีการ
ดําเนินการทุกสิ้นภาคการศึกษาหลังช่วงสอบปลายภาค 
 
Criteria 10 : Quality Enhancement 
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development (ความต้องการและผลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ถูกนํามาใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร) 
หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงทุก 5 ปี ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

และการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จและผ่านการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. แล้วโดยเร่ิมใช้หลักสูตรปรับปรุง
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรดังกล่าวน้ี ถูกกําหนดจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบด้วย
อาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งภาคราชการและเอกชน มีการสอบถามความพึงพอใจ
และความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และความเห็นของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อหลักสูตร เพ่ือนา
ข้อมูลมาใช้เป็นส่วนหน่ึงของการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้ม่ันใจว่าหลักสูตรสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ครอบคลุมมากที่สุด นอกจากน้ีอาจารย์ผู้สอนทุกท่านส่วนร่วมในการ
พัฒนาการสอน ทบทวน การปรับปรุงหลักสูตรผ่านการประชุมสาขา ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและผู้เรียนก็มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ผ่านการประเมินทั้งในระดับรายวิชา และ
การประเมินของนิสิตช้ันปีสุดท้ายอีกด้วย 
 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected 

to evaluation and enhancement (มีการประเมินกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
และมีการพัฒนาคุณภาพเพือ่เพิ่มประสิทธภิาพและประสิทธิผลของหลกัสูตรเป็นระยะ) 
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มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยให้นักศึกษาเข้า
ประเมินในช่วงปลายภาคการศึกษา โดยผ่านระบบ online (www.reg.mju.ac.th) ฝ่ายบริการการศึกษา
จะเป็นผู้สรุปผลการประเมิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาสามารถรับทราบผลการประเมินได้ทันที
ในระบบ และนําไปใช้ในรายงาน มคอ.5 และ 6 หลังปิดภาครวมทั้ง นําไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาต่อไป โดยนําผลประเมินไปปรับปรุง มคอ.3 และ 4 และจัดทํา มคอ.3 และ 4 ก่อนเปิดภาค
การศึกษา นอกจากน้ีหลักสูตรได้ปรับปรุงโดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือนาข้อมูลไป
ปรับปรุงหลักสูตรสนองความต้องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากข้ึนอีกด้วยและเม่ือ
หลักสูตรมีผลบังคับใช้ทุกรอบปี การศึกษาหลักสูตรจะต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เก่ียวกับ
งานของหลักสูตรเพ่ือประเมินและปรับปรุงแก้ไขในรอบปีการศึกษาถัดไป 
 
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (มีการประเมิน
กระบวนการสอนและการเรียนรู้ และการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สัมพันธ์กับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง) 
ในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา

ในช่วงปลายภาคของทุกภาคการศึกษา โดยใช้แบบประเมินการเรียนการ online ที่จัดทําข้ึนโดยผ่านระบบ 
online (www.reg.mju.ac.th) และสรุปผลการประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะนําผลการประเมิน
รายงานในมคอ. 5 และนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป นอกจากน้ีในแต่ละรายวิชามีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ของรายวิชาน้ันๆ ตามที่ปรากฏใน มคอ.3 ของรายวิชา โดยใช้แบบทวนสอบผล
การเรียนรู้ และนําผลการประเมินรายงานใน มคอ.5 สาหรับการควบคุมคุณภาพข้อสอบมีการประเมิน
ข้อสอบของรายวิชาในหลักสูตร สําหรับการประเมินผลการเรียน (การตัดเกรด) ของนักศึกษา คณาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีบทบาทในการพิจารณาร่วมกันโดยผ่านความเห็นชอบของมติที่ประชุมของสาขาฯ 
 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning (มีการนาผลงานวิจัยมา

ใช้ประกอบการเรียนการสอนและการเรียนรู้) 
หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรนําองค์ความรู้จากการวิจัยมาใช้ประกอบการเรียน

การสอน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเน้ือหาอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรมข้ึน นอกจากน้ีอาจารย์
ประจําหลักสูตรสามารถนําองค์ความรู้จากการวิจัยมาใช้เขียนบทความทางวิชาการ หนังสือ ตํารา เอกสาร
คําสอน เอกสารประกอบการสอน และส่ือการสอนต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ประกอบการเรียนการ
ค้นคว้าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 

and student services) is subjected to evaluation and enhancement (มีการประเมิน
คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ IT และการให้บริการผู้เรียน) และ
มีการพัฒนาคุณภาพเป็นระยะ) 
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มีการประเมินของนิสิตต่อหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ และห้องปฏิบัติการ 
ผ่านทางระบบบริการการศึกษา (www.reg.mju.ac.th) รวมทั้งแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
ห้องสมุดส่วนกลาง ซ่ึงหลักสูตรจะนามาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 

evaluation and enhancement (กลไกการรับผลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเป็นไปอย่าง
มีระบบ และได้รับการประเมินและพัฒนาคุณภาพเป็นระยะ) 
หลักสูตรฯ มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจาหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุน

เป็นประจําทุกเดือน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีการรวบรวมข้อมูล
ป้อนกลับจากตลาดแรงงาน โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากบัณฑิตที่จบการศึกษาผ่านทางการสัมภาษณ์ส่วน
บุคคล แบบประเมินการฝึกงาน/สหกิจศึกษาจากผู้ประกอบการ และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจากการ
ไปนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา เป็นประจําทุกรอบปี เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรต่อไป 
 
Criterion 11 : Output 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked 

for improvement (มีการติดตามอัตราการสอบผ่านและการลาออกกลางคัน และมีการ
เปรียบเทียบเพื่อพัฒนา) 

 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาในแต่ละชัน้ปีและการออกระหว่างการศกึษา (ย้อนหลงั 5 ปี) 

ข้อมูล ณ วันส้ินภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย : คน (ร้อยละ) 

 
ข้อมูลนักศึกษา (คน)   

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

ประเภท 2557 2558 2559 2560 2561 

หลักสูตร 4 ป ี

2557 

จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า 127 - - -  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - 59  
จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 127 113 110 51  
จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - 14 3 -  

2558 

จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า  129 - -  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  - - -  
จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่  121 120 119  
จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน  8 1 1  

2559 
จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า - - 132 -  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - -  
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จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ - - 130 115  
จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - - 2 15  

2560 

จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า - - - 151  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - -  
จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ - - - 146  
จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - - - 5  

 2561 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า - - - - 168 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - - - 
จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ - - - - 153 
จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - - - - 15 

หลักสูตร 4 ป ีเทียบเข้าเรียน 
สาขาสัตวปีก 

2557 

จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า 16 - -   
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - 3 5  
จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 16 12 9 1  
จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - 4 - 2  

2558 

จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า - 25 - -  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - 1  
จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ - 25 24 17  
จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - - 1 6  

2559 

จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า - - 18 -  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - -  
จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ - - 18 14  
จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - - - 4  

2560 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า - - - 15  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - -  
จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ - - - 14  
จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - - - 1  

2561 

จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า - - - - 21 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - - - 
จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ - - - - - 
จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - - - - - 

สาขาการผลิตสุกร 
2557 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า 16 - - -  

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - 3 3  
 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 16 12 9 4  
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 จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - 4 - 2  
2558 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า - 25 - -  

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - 5  
 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ - 25 24 17  
 จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - - 1 2  

2559 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า - - 24 -  
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - -  
 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ - - 18 17  
 จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - - - 1  

2560 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า - - - 10  
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - -  
 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ - - - 9  
 จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - - - 1  

2561 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า - - - - 26 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - - - 
 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ - - - - - 
 จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - - - - - 

สาขาโคนมและโคเน้ือ 
2557 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า 16 - - -  

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - 3 7  
 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 16 12 9 1  
 จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - 4 - 2  

2558 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า - 25 - -  
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - 6  
 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ - 25 24 16  
 จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - - 1 2  

2559 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า - - 26 -  
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - 2  
 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ - - 18 16  
 จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - - - -  

2560 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า - - - 32  
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - -  
 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ - - - 32  
 จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - - - -  

2561 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า - - - - 36 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - - - 
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 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ - - - - - 
 จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - - - - - 

 *นักศึกษาบางคนอยู่ระหว่างการเห็นชอบสําเร็จการศึกษาของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
จากอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาในปี 2561 ลดลง โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรได้

สรุปปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษาด้วย ซึ่งมีหลายประการ ดังน้ี (อ้างอิง สศ 11.1-1 
รายงานการประชุมติดตามนักศึกษา) 

1) การย้ายสาขาและลาออกของนักศึกษาเน่ืองจากสอบเข้าใหม่ หรือย้ายที่เรียนไปคณะหรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

2) การพ้นสภาพนักศึกษาจากการท่ีนักศึกษามีผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
3) การออกไปประกอบอาชีพต่างๆ เช่น รับราชการทหาร หรือประกอบธุรกิจของครอบครัว 
4) การลาออกเน่ืองจากมีปัญหาสภาพทางการเงินไม่พร้อม, ปัญหาทางครอบครัว 
 

ข้อมูลจํานวนนักศึกษา ตกค้าง นบัถึงสิน้ปีการศึกษา 2561 ดังนี้  
จากข้อมูลจากระบบสถิติของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จํานวนนักศึกษาตกค้างในปี 2561 

มีจํานวนน้อยลงกว่าปี 2560  เน่ืองจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดําเนินการเรื่อง การติดตามผลการ
เรียนนักศึกษาที่ตํ่ากว่าเกณฑ์, ระบบติดตามการส่งผลคะแนนของอาจารย์ และกําหนดปฏิทินการพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ และการประชุมหารือเพ่ือแก้ไขปัญหานักศึกษาตกค้าง มีการประชุมพบ
นักศึกษาตกค้าง เพ่ือทราบถึงสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาด้วยในปีการศึกษา 2561 น้ี ทั้งน้ี ได้จัดทําแบบ
ประเมินเก่ียวกับปัญหานักศึกษาตกค้าง เพ่ือที่จะได้นํามาพิจารณาและหาวิธิการจัดการอย่างเป็นระบบ
ต่อไป (อ้างอิง สศ 11.1-2 การประชุมนักศึกษาตกค้าง)  
 
  



- 46 - 
 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement (มีการติดตามอัตราระยะเวลาเฉลี่ยของการสาเร็จการศึกษา และมีการ
เปรียบเทียบเพื่อพัฒนา) 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 
(ต้ังแต่ปี

การศึกษาที่เริม่
ใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 2558 2559 2560 2561 

หลักสูตร 4 ปี 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 120 110 74 105 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาก่อนเวลาตาม
หลักสูตร 

- - - - 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสูตร 91 82 74 105 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตาม
หลักสูตร 

29 28 39  

หลักสูตร 4 ปี  
เทียบเข้าเรียน  

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 50 50 21 11 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาก่อนเวลาตาม
หลักสูตร 

- - - - 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาเวลาตามหลักสูตร 34 15 21 11 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตาม
หลักสูตร 

16 35 44  

 รวมทั้งสิน้ 170 160 95 116 
 
ทํากราฟแสดงแนวโน้มของร้อยละการสําเร็จการศึกษาและลาออกกลางคัน (สาเหตุที่เริ่มต้ังแต่นักศึกษาปี 
2558 ลงมา เพราะ นศ.รหัส 58 จะเร่ิมสําเร็จการศึกษาด้วยระยะเวลา 3 ปีในปีการศึกษา 2561)  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการตรวจสอบจํานวนและความถูกต้องของนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาและปีการศึกษา (อ้างอิง สศ 11.2-1 ข้อมูลการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา) โดยได้ตรวจสอบและพิจารณาการเห็นชอบนักศึกษาสําเร็จการศึกษาทุกรอบระยะการอนุมัติจบ
ของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกรอบการ
ประชุมด้วย (อ้างอิง สศ 11.2-2 การประชุมคณะเรื่องการสําเร็จการศึกษา) 

ทั้งน้ี ได้มีการพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี 
และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ดังน้ี  

1. นักศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนย้ายเข้ามาเรียนในคณะ 
2. นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาที่เป็นตัวต่อเน่ือง  
3.  นักศึกษายังติด I ในบางรายวิชา  
4.  ศึกษามีผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 
5.  สภาวะเศรษฐกิจการเงินของครอบครัวนักศึกษา 
6.  การมีครอบครัวระหว่างวัยเรียน 



- 47 - 
 

ทั้งน้ี หลักสูตรได้จัดทําแบบประเมินเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาด้วย (อ้างอิง สศ 11.2-3 รายงานประชุมความเสี่ยงและควบคุมภายใน) 
 
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement (มีการติดตามอัตราการได้งานของผู้สําเร็จการศึกษาและมีการเปรียบเทียบเพื่อ
พัฒนา) 

ตารางแสดงบัณฑิตได้งานทํา ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง สศ 11.3-1 อัตราการได้
งานทํา) 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement. (เฉพาะหลักสูตร ป.ตรี ที่กําหนดให้
นักศึกษาทํางานวิจัย และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) 

 
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเหน็จากแหล่งต่าง ๆ แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาขาดวินัย  การตรงต่อเวลา และ

ความรับผิดชอบในตนเอง 
 

-ปลูกฝั งความรับผิดชอบ 
วิ นัยและการตรงต่อเวลา 
โดยการให้นักศึกษาจัดทํา
รายงานเพ่ิมเติมเพ่ือสร้าง
ความรับผิดชอบแก่ตนเองขึ้น

ความรู้ นักศึกษายังไม่สามารถอธิบายหลักการ
และทฤษฏีทีส่าํคัญในเน้ือหาวิชาที่ศึกษา 
นักศึกษายังมีทกัษะและความรู้ทางด้าน
สัตวศาสตร์ไม่เพียงพอ ขาดการบูรณาการ
เน้ือหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง  
 

-เพ่ิมเติมกิจกรรมและการ
เรียนการสอนให้นักศึกษา 
เช่น กิจกรรมสง่เสริมวิชาการ
-เน้นกิจกรรมและการเรียน
กา รสอน ให้ นั กศึ กษาฝึ ก
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะมาก
ขึ้นและเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ 
เช่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
สัตวศาสตร์ 

ทักษะทางปัญญา นักศึกษายังไม่สามารถทําการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหา และขาด
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

-เน้นกิจกรรมและการเรียน
การสอนที่มีการใช้ความคิด 
วิเคราะห์ของนักศึกษาเพ่ือ
นํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จัดกิจกรรม
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
และพัฒนาวิชาชีพทางสัตว
ศาสตร์ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเหน็จากแหล่งต่าง ๆ แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

นักศึกษายังขาดความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายและขาดความสามารถใน
การปรับตัวในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และ
ขาดภาวะการเป็นผู้นํา  

-เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกการ
ทํ า ง า น ร่ ว ม กั น  ค ว า ม
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและการเรียนการ
สอน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษายังขาดทักษะในสื่อสารที่
เหมาะสม และขาดทักษะใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล 
ติดต่อสื่อสาร จัดการและนําเสนอข้อมูลได้ 
 

-เน้นกิจกรรมที่แนะนําการใช้
สื่ อ แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี
เหมาะสมในการเรียนการ
สอน และการค้นคว้าและ
นําเสนอ เช่นกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมสําหรับนักศึกษา 
ซึ่งมีการเพ่ิมทักษะในด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม การค้นคว้า
งานวิจัยและกรณีศึกษา 

 
 
ตารางแสดงความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีต่อหลักสูตร (ย้อนหลัง 5 ปี)-ใช้ผลของมหาวิทยาลัย 

 
 

Stakeholders 

ระดับความพึงพอใจในแต่ละปีที่ทําการสํารวจ 
(ค่าเฉล่ีย) 

2557 2558 2559 2560 2561
ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
 -ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89 3.94 3.97 3.88 4.11 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค่าร้อยละของคะแนน 77.8 78.8 79.4 77.6  
ด้านความรู้      
 -ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.65 3.64 3.75 3.67 3.74 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค่าร้อยละของคะแนน 73.00 72.8 75 73.4  
ด้านทักษะทางปัญญา      
 -ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.71 3.62 3.66 3.71 3.61 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค่าร้อยละของคะแนน 74.20 72.4 73.2 74.2  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     

 -ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.86 3.91 3.80 3.85 3.86 
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Stakeholders 

ระดับความพึงพอใจในแต่ละปีที่ทําการสํารวจ 
(ค่าเฉล่ีย) 

2557 2558 2559 2560 2561
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค่าร้อยละของคะแนน 77.20 78.2 76 77.0  
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 -ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.85 3.86 3.69 3.87 3.78 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค่าร้อยละของคะแนน 77.00 77.2 73.8 77.4  
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 51 32 48 30 85 
คะแนนที่ได้ (ผลรวมค่าคะแนนทุกด้าน หารด้วย จํานวน
บัณฑิตที่ได้รับการประเมิน) 

3.79 3.75 3.84 3.80 3.82 

ระดับความพึงพอใจ * มาก มาก มาก มาก มาก 
(อ้างอิง สศ 11.5-1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 61)      

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ต่างๆ ที่หลักสูตรได้กําหนดไว้ต้ังแต่ต้น และ 
ความพึงพอใจต่อ...หมายถึง ส่ิงที่หลักสูตรต้องการทราบจาก stakeholder แต่ละกลุ่มน้ัน 

จะเห็นได้ว่า ระดับความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีต่อหลักสูตร (ย้อนหลัง 5 ปี) โดยเฉพาะ
ผลในปีการศึกษา 2561 (ซ่ึงใช้ข้อมูลปี 2560) มีค่าที่สูงข้ึนจาก 3.80 เป็น 3.82 อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ มาก โดยด้านคุณธรรม จริยธรรม, ด้านความรู้ และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียที่สูงข้ึนกว่าปีก่อน  ส่วนด้านทักษะทางปัญญา และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียที่ลดลง ดังน้ัน หลักสูตรควรให้ความสําคัญในเรื่อง
ของการจัดกิจกรรมที่เสริมทักษะทางปัญญา และให้ความรู้เก่ียวกับด้านการวิเคราะห์ การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากข้ึนกว่าเดิม 
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ส่วนท่ี 3  การวิเคราะห์จุดแข็งและข้อจํากัดของหลักสูตร 
 
3.1  จุดแข็ง จุดอ่อนของหลักสูตร 
 
Criterion จุดแข็ง จุดอ่อน 
Criterion 1 
Expected Learning 
Outcome 

ELO มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้ง 
specific และ generic และสอดคล้อง
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และศิษย์เก่า 

ELO ในปี 2561 บางหัวข้อยังไม่ชัดเจน 
ทําการวัดและประเมินได้ยาก 
Specific and generic learning 
outcome ยังไม่มีความเช่ือมโยงในแต่
ละรายวิชา 
ข้อมูลที่ไดร้ับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ครอบคลุมทุกกลุ่ม แต่จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามในแต่ละกลุ่มยงัน้อย 

Criterion 2 
Programme 
Specification 

หลักสูตร ฯ นําผลการประเมินตนเองจาก
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตร และรายวิชาความทันสมัย 

ช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียยังไม่หลากหลาย และขาดการเก็บ
ข้อมูลจํานวนการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

Criterion 3 
Programme 
Structure and 
Content 

โครงสร้างหลักสูตรออกแบบสอดคล้อง
ตาม ELO มีความทันสมัย ผู้เรยีน
สามารถเลือกเรยีนในสาขาสนใจได ้

ขาดการวิเคราะห์การเช่ือมโยงของ CLO 
กับ ELO 

Criteria 4 
Teaching and 
learning approach 

มีปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรที่ชดัเจน 
มีกลยุทธก์ารเรยีนการสอนที่หลากหลาย
ตามลักษณะของรายวิชา 

 

Criteria 5 Student 
assessment 

หลักสูตรฯ มเีกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผู้เรียนมีความหลากหลายตามลักษณะ
วิชา ตามการจดัการเรียนการสอน และ
ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวัง 

เกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียนในแต่ละ
รายวิชายงัไม่ชดัเจน และไม่มีการสะท้อน
กลับผลการประเมินให้ผู้เรียนกอ่นการ
สอบกลางภาคและปลายภาค 

Criteria 6. 
Academic Staff 
Quality 
 

  

Criterion 7  
Support Staff 
Quality 

  

Criterion 8  
Student Quality 
and Support 

การประชาสัมพันธ์การรับเข้าที่
หลากหลาย 
หลักสูตร ฯ มีการดูแลนักศึกษาอย่าง
ทั่วถึงตลอดระยะเวลาการศึกษา 
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Criterion จุดแข็ง จุดอ่อน 
มีกิจกรรมสนับสนุนทั้งด้านการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ และการทําวิจัย
ที่หลากหลาย 
มีฟาร์มปศุสัตว์ และอุปกรณ์/เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการที่รองรับการเรียนการสอน 

Criterion 9  
Facilities and 
Infrastructure 

  

Criterion 10 
Quality 
Enhancement 

มีการประเมินผลการศึกษาของแต่ละ
รายวิชาในที่ประชุมฯ ทุกภาคการศึกษา 
มีการนํางานวิจยัและงานตีพิมพ์มา
ประยุกตใ์ช้ในการเรยีนการสอน 
มีแบบสํารวจความพึงพอใจเพื่อประเมิน
คุณภาพของงานบริการและส่ิงอํานวย
ความสะดวก 

CLO ในบางรายวิชาไม่ชัดเจน 
ขาดการประเมนิการเรียนการสอนตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

Criterion 11 
Output 
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3.2  ผลการประเมินตนเองของหลักสูตร 
1 Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7
1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of the 
university [1,2] 

 2      

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific 
and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

 2      

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders [4] 

 2      

Overall opinion  2      
2 Programme Specification        
2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1, 2] 
 2      

2.2 The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date [1, 2] 

 2      

2.3 The programme and course specifications are communicated 
and made available to the stakeholders [1, 2] 

 2      

Overall opinion  2      
3 Programme Structure and Content        
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment 

with the expected learning outcomes [1] 
 2      

3.2 The contribution made by each course to achieve the 
expected learning outcomes is clear [2] 

 2      

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated 
and up-to-date. 

 2      

Overall opinion  2      
4 Teaching and Learning Approach        
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 
 2      

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

 2      

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6]  2      
Overall opinion  2      

5 Student Assessment        
5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [1, 2] 
 2      

5.2 The student assessments including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, rubrics and grading are 
explicit and communicated to students [4, 5] 

 2      



- 53 - 
 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes 
are used to ensure validity, reliability and fairness of 
student assessment [6,7] 

 2      

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to 
improve learning [3] 

 2      

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]  2      
Overall opinion  2      

6 Academic Staff Quality        
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, 

re-deployment, termination, and retirement) is carried out 
to fulfil the needs for education, research and service [1] 

 2      

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and 
monitored to improve the quality of education, research 
and service [2] 

 2      

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and 
academic freedom for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated [4, 5, 6, 7]

 2      

6.4 Competences of academic staff are identified and 
evaluated [3] 

 2      

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [8]

 2      

6.6 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [9] 

 2      

6.7 The types and quantity of research activities by academic 
staff are established, monitored and benchmarked for 
improvement [10] 

 2      

Overall opinion  2      
7 Support Staff Quality        
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility 

and student services) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service [1] 

 2      

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated [2] 

 2      

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3]  2      
7.4 Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [4] 
 2      
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7.5 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [5] 

 2      

Overall opinion  2      
8. Student Quality and Support        
8.1 The student intake policy and admission criteria are 

defined, communicated, published, and up-todate [1] 
 2      

8.2 The methods and criteria for the selection of students are 
determined and evaluated [2] 

 2      

8.3 There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload [3] 

 2      

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student 
competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability [4] 

 2      

8.5 The physical, social and psychological environment is 
conducive for education and research as well as personal 
well-being [5] 

 2      

Overall opinion  2      
9.  Facilities and Infrastructure        
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture 

halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and 
updated to support education and research [1] 

 2      

9.2 The library and its resources are adequate and updated to 
support education and research [3, 4] 

 2      

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated 
to support education and research [1, 2] 

 2      

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are 
adequate and updated to support education and research 
[1, 5, 6] 

 2      

9.5 The standards for environment, health and safety; and 
access for people with special needs are defined and 
implemented [7] 

 2      

Overall opinion  2      
10 Facilities and Infrastructure        
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development [1] 
 2      

10.2 The curriculum design and development process is established 
and subjected to evaluation and enhancement [2] 

 2      
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10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and evaluated to 
ensure their relevance and alignment [3] 

 2      

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4]  2      
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, 

laboratory, IT facility and student services) is subjected to 
evaluation and enhancement [5] 

 2      

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and enhancement [6] 

 2      

Overall opinion  2      
11 Output        
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored 

and benchmarked for improvement [1] 
 2      

11.2 The average time to graduate is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

 2      

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

 2      

11.4 The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and benchmarked for improvement [2] 

 2      

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement [3] 

 2      

Overall opinion  2      
 
3.3  แผนการพัฒนาของหลกัสูตร 

หลักสูตรฯ ควรมีการทบทวน ELO ให้มีความจําเพาะมากข้ึนและส่ือสารให้กับคณาจารย์และ
นักศึกษาได้รับทราบให้ทั่วถึง และวางแผนกระบวนการในการทบทวน Specific และ Generic learning 
outcome และแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงไปสู่แต่ละรายวิชาให้ชัดเจนมากข้ึน ทั้งน้ีต้องนําผลสํารวจ
ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นปัจจุบันมาปรับปรุง ELO 

หลักสูตรฯ พัฒนาช่องทางการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านหน้าเว็ปไซด์ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 

หลักสูตรฯ ควรดําเนินการร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในการจัดทํา CLO ให้สอดคล้องกับ ELO และแจ้ง
แก่นักศึกษาก่อนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรฯ ควรพัฒนาปรัชญาของหลักสูตรและเผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึงด้วย
ช่องทางที่หลากหลาย หลักสูตรฯ และคณาจารยควรร่วมกําหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ชัดเจน ทันสมัย 
และมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพอยู่เสมอ อีกทั้งควรเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้าน
ปฏิบัติการและสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นการร่วมมือกัน โดยอาจมีการฝึกงานหรือทํา
โครงการร่วมกับชุมชน ภาครัฐและเอกชน เพ่ือฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 
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หลักสูตรฯ ติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูล
สะดวกข้ึนและหลักสูตรฯ สามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

หลักสูตรฯ ช้ีแจงให้อาจารย์ผู้สอนอาจต้องมีทบทวนการประเมิน โดยให้แต่ละรายวิชาระบุนํ้าหนัก
ของการประเมินให้ชัดเจน และแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนเริ่มการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรฯ เสนอให้คณะแต่งต้ังกรรมการเพ่ือตรวจสอบเกณฑ์การประเมินการเรียนการสอน
รายวิชาในทุกภาคการศึกษา 

ควรมีการสะท้อนผลการประเมินกลับยังผู้เรียนในการประเมินย่อย ก่อนการประเมินกลางภาค
และปลายภาค โดยเน้นให้เห็นการสรุปผลเพ่ือให้เกิดการแก้ไขและพัฒนาก่อนส้ินสุดการเรียนการสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา และควรให้มีการสะท้อนกลับผลการประเมินผ่านส่ือออนไลน์เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าถึง
ข้อมูลสะดวกข้ึน 
 หลักสูตรฯ มีการจัดทําเอกสารแสดงความคิดเห็นและเอกสารคําร้อง 
ให้ชัดเจนในเว็บไซต์ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้นักศึกษาสามารถดาว์นโหลด 
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวกมากข้ึน 
 
 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research 
and service. 
สิ่งที่ต้องพัฒนา  คณะฯ ควรพิจารณาเพ่ิมอัตรากําลังของสายวิชาการในคุณวุฒิและตําแหน่งที่สูงข้ึน  
 ควรมีการกําหนดวิธีการนําภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรฯ  มาคิดรวมด้วย 
โดยเริ่มกําหนดในปีการศึกษา 2562 
 คณะฯ ควรสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ เพ่ิมมากข้ึน 
 หลักสูตรฯ ควรมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 
 หลักสูตรฯ ควรมีส่วนร่วมในการประเมินบุคลากรสายวิชาการ 
 คณะฯ ควรสนับสนุนงบประมาณเฉพาะ ให้กับคณาจารย์เพ่ือพัฒนาตนเองด้านวิจัย การเรียนการสอนใน
ต่างประเทศ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการประชุมหารือกําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, 
and up-to-date. 
ส่ิงที่ต้องพัฒนา  จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ และเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางมาก
ข้ึน เช่น โรงเรียน วิทยาลัยต่างๆ, กรมปศุสัตว์ และภาคเอกชน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาให้มีการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 
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 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาให้นักศึกษาใหม่มีการจัดทําแผนการเรียนต้ังแต่เข้าศึกษา
โดยกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน โดยให้นักศึกษาสามารถรายงานความก้าวหน้าถึงหลักสูตรและที่ปรึกษา
ผ่านทางส่ือออนไลน์ เพ่ือสะดวกในการติดตามความก้าวหน้า 
 เพ่ิมกิจกรรมด้านจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาตระหนักถึงส่วนรวมมากข้ึน 
 เสนอให้คณะฯ ปรับปรุงคอกทดลองเพ่ือให้การทดลองมีความสะดวก ปลอดภัย และสัตว์ทดลองมี
สวัสดิภาพสัตว์มากข้ึน และมีการปรับปรุง/บํารุงรักษาอุปกรณ์อํานวยความสะดวก 
 
 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
ส่ิงที่ต้องพัฒนา  หลักสูตรฯ เสนอให้คณะฯ เจัดทําห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เพ่ือรองรับ
การเรียนรู้ยุคใหม่ 
 เสนอให้คณะฯ ดังน้ี 
1) จัดทําฐานข้อมูล และจัดวางหนังสือ และเอกสารวิชาการให้เป็นระบบเพ่ือให้นักศึกษาสืบค้นได้
อย่างรวดเร็ว  
คณะฯ จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสัตวศาสตร์ 
 1) คณะฯ ควรพัฒนาคอกทดลองให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ในปัจจุบันเช่น เพ่ิม
ระบบอิเลคทรอนิคบันทึก อุณหภูมิ และส่ิงแวดล้อม ในคอกทดลอง และจัดทําปฏิทินการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการและฟาร์มทดลองให้ชัดเจน 
2) คณะฯ ควรมีระบบการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
3) คณะฯ ควรมีการวางแผนการใช้ส่ิงสนับสนุน และการผลิตสัตว์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
คณะฯ ควรมีระบบแสดงการใช้ส่ิงสนับสนุนและสัตว์ทดลองสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัย ที่เป็น
ปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้ (Online) 
 1) คณะฯ ควรเข้มงวดด้านความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาที่มีการเรียนการสอน และวิจัย 
เช่น การเข้า-ออกฟาร์ม และอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีนอกเวลาราชการ เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุต่อร่างกาย/ทรัพย์สิน 
หลักสูตรฯ จัดอบรมให้ความรู้ให้กับนักศึกษาเก่ียวกับการใช้ห้องปฏิบัติการและฟาร์มทดลองที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 
  
 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development 
ส่ิงที่ต้องพัฒนา  สร้างระบบการรับข้อเสนอแนะและข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุม 
ทุกสาขาวิชาเอก 
 1) ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ทันสมัย เช่น นําข้อเสนอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุง
กระบวนการ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ  
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2) ปรับปรุงกระบวนการ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ ให้สามารถตรวจสอบเป็นแบบ Backward 
design 
 
 ควรมีการทบทวนการประเมินการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ELO โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO) ของแต่ละรายวิชา 
 ต้องมีการบูรณาการงานวิจัยในหลักสูตรฯ เพ่ือนําผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้
ทันสมัยมากข้ึน 
 
 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพของงานบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  ในเว็บไซต์ของ
คณะฯ เช่น สายตรงประธานหลักสูตรฯ 
 หลักสูตรฯ เพ่ิมช่องทางการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย 
 
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement. 
ส่ิงที่ต้องพัฒนา  เพ่ิมร้อยละของการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรฯ กําหนด โดยหลักสูตรฯ มี
การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
 หลักสูตร ฯ ควรมีการสอบถามผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่อเน่ืองทุกปี เป็นระยะเวลา 5 ปี 
 หลักสูตรฯ เพ่ิมช่องทางการส่ือสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ 
 


