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1.1  บทสรุปผู5บริหาร 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว

ศาสตร�วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม!โจ# 

เปTนหลักสูตรปรับปรุง.พ.ศ. 2561 จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ�การ

ประเมินของ สป.อว.ในองค�ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน และเกณฑ�คุณภาพ ASEAN University 

Network – Quality Assurance at Programme Leval Version 3.0  ในรอบป'การศึกษา 2562 มี

นักศึกษาในหลักสูตรจํานวน 745 คน  ท้ังน้ีอาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 12 คน มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกจํานวน 9 คน คุณวุฒิปริญญาโทจํานวน 3 คน และมีตําแหน!งทางวิชาการผู#ช!วย

ศาสตราจารย� จํานวน 6 คน  ได# รับงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตร รวมท้ังส้ิน 

843,012.80 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ!นดิน 207,715.20 บาท และเงินรายได# 635,257.62  

บาท โดยมีผลการประเมินจํานวน 11 Criteria พบว!า ในภาพรวมอยู!ในระดับ [คลิกพิมพ�]  เมื่อ

พิจารณาเปTนราย Criteria แสดงผลดังนี้ 
 

ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร 
ตัวบ3งช้ี / Criteria ประเมินตนเอง 

ตัวบ!งช้ี 1.1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร 
ที่กําหนดโดย สป.อว. 

ผ!าน 

Criterion 1 Expected Learning Outcome 2 

Criterion 2 Programme Specification 2 

Criterion 3 Programme Structure and Content 2 

Criterion 4 Teaching and Learning Approach 2 

Criterion 5 Student Approach 2 

Criterion 6 Academic Staff Quality 2 

Criterion 7 Support Staff Quality 2 

Criterion 8 Student Quality and Support 2 

Criterion 9 Facilities and Infrastructure 2 

Criterion 10 Quality Enhancement 2 

Criterion 11 Output 2 
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1.2  วิธีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR) ฉบับนี้จึงเปTนการ

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� (คณะสัตวศาสตร�

และเทคโนโลยี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ประจําป'การศึกษา 2562 ในองค�ประกอบ 1 การ

กํากับมาตรฐาน ภายใต#ประกาศข#อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําป'การศึกษา 2562 และผลการ

ดําเนินงานตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพตามเกณฑ� ASEAN University Network - Quality 

Assurance (AUN-QA) จํานวน 11 ตัวบ!งช้ี เพ่ือประเมินตนเองอันเกิดจากการดําเนินงานของหลักสูตร 

ประกอบด#วยข#อมูลดิบตลอดจนวิเคราะห�จุดอ!อน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุงและ

แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผู#ทรงคุณวุฒิที่แต!งตั้งโดย

มหาวิทยาลัยแม!โจ#ซ่ึงจะเปTนตัวบ!งช้ีระดับคุณภาพของการบริหารหลักสูตร ที่จะเปTนหลักประกัน

ความเช่ือมั่นให#กับผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย โดยในป'การศึกษา 2562 มีคณะกรรมการอาจารย�ผู#รับผิดชอบ

หลักสูตร ประกอบด#วย 

1. อ.ดร.มงคล ยะไชย ประธาน 
2. อ.ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย� รองประธาน 
3. ผศ.น.สพ.ดร.บัญชา พงศ�พิศาลธรรม กรรมการ 

4. ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม กรรมการ 
5. ผศ.ดร.วิวัฒน� พัฒนาวงศ� กรรมการ 
6. ผศ.น.สพ.ไพโรจน� พงศ�กิดาการ กรรมการ 
7. ผศ.ธนนันท� ศุภกิจจานนท� กรรมการ 

8. ผศ.ไพโรจน� ศิลมั่น กรรมการ 
9. อ.ดร.จํารูญ มณีวรรณ กรรมการ 
10. ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ กรรมการ 
11. อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก กรรมการ 

12. ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง เลขานุการ 

  



3 

 

1.3  ข5อมูลพื้นฐาน 
1.3.1  ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแม!โจ# เปTนสถาบันการศึกษาท่ีกําเนิดมาจากนโยบายขยายการศึกษาด#าน
การเกษตรไปยังส!วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2477 ภายใต#ช่ือ “โรงเรียนฝyกหัดครูประถมกสิ- 
กรรมภาคเหนือ” มีความเช่ียวชาญด#านการเกษตรท่ีมุ!งเน#นให#ผู#เรียนมีการฝyกปฏิบัติจริง ป{จจุบันอยู!
ภายใต#พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม!โจ# พ.ศ. 2560 มีการเรียนการสอนท้ังหมด 91 หลักสูตร 

มุ!งเน#นการส!งเสริมด#านเกษตรอินทรีย�ให#เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย เกษตรกรและสังคม  อันเปTน
แนวทางหลักของมหาวิทยาลัยท่ีจะมุ!งสู! Eco. University 

วิสัยทัศน� ปรัชญา พันธกิจ และค3านิยม 
วิสัยทัศน� : เปTนมหาวิทยาลัยช้ันนําท่ีมีความเปTนเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ 
ปรัชญา : มุ!งม่ันพัฒนาบัณฑิตสู!ความเปTนผู#อุดมด#วยป{ญญา อดทน สู#งาน เปTนผู#มี

คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือความเจริญรุ!งเรืองวัฒนาของสังคมไทยท่ีมีการเกษตรเปTนรากฐาน 

พันธกิจ :  
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู#ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเปTน

ผู#ประกอบการ (Entrepreneurs) ท่ีทันต!อกระแสการเปล่ียนแปลงโดยเน#นทางด#านการเกษตร  
วิทยาศาสตร�ประยุกต� ภาษาต!างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาท่ีสอดคล#องกับทิศ

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  ชุมชนท#องถ่ิน และสังคมของประเทศ 
2. ขยายโอกาสให#ผู#ด#อยโอกาสเข#าศึกษาต!อในระดับอุดมศึกษาและส!งเสริมการ

เรียนรู#ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ 
3. สร#างและพัฒนานวัตกรรมและองค�ความรู#ในสาขาวิชาต!าง ๆ โดยเฉพาะอย!างยิ่ง

ทางการเกษตร และวิทยาศาสตร�ประยุกต�เพื่อการเรียนรู#และถ!ายทอดเทคโนโลยีแก!สังคม 
4. ขยายบริการวิชาการและความร!วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให#มีความเปTนเลิศทางวิชาการด#านการเกษตร เพ่ือเปTนท่ีพ่ึง

ของตนเองและสังคม 

6. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 
7. สร#างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให#มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ

โปร!งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยแม!โจ# 
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1.3.2  ภาพรวมของคณะ 
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี เปTนหน!วยงานภายในระดับคณะ  ซึ่งได#รับอนุมัติให#จัดต้ัง

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม!โจ# ท่ี 2/2551 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยเดิมเปTน
ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว�  สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ซ่ึงเปTนคณะแรกท่ีได#จัดต้ังขึ้นตาม

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม!โจ# พ.ศ. 2518 ได#ประกาศใช#ในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ� 2518 ต้ังอยู!เลขที่ 252 หมู! 8 ต. หนองหาร อ. สันทราย จ.เชียงใหม! โดยเร่ิม
เป�ดสอนคร้ังแรกในระดับปริญญาตรีเมื่อป' พ.ศ. 2518 ป{จจุบันมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  
และระดับบัณฑิตศึกษา 

วิสัยทัศน� : เปTนคณะท่ีมีความเปTนเลิศทางด#านสัตวศาสตร�ในระดับชาติ 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให#มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ ความรู# 

ความสามารถ ในวิชาการและวิชาชีพทางด#านสัตวศาสตร�ให#สอดคล#องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนา

ทางด#านการผลิตสัตว� 
2. บูรณาการวิจัยอย!างมีทิศทาง เพ่ือประโยชน�ต!อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ 

พัฒนาให#เปTนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 
3. ให#บริการวิชาการและความร!วมมือด#านการผลิตสัตว�แก!ชุมชน องค�กรภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล#อมอย!างยั่งยืน 
5. สร#างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให#มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร!งใส และ

ตรวจสอบได# 

6. พัฒนางานฟาร�มสัตว� และวิสาหกิจให#ได#มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิจัย บริการวิชาการและก!อเกิดรายได# 

 
1.3.3  ภาพรวมของหลักสูตร 

ช่ือหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 

ช่ือปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร�) 

หลักสูตรได5รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย :  

 ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2561  เมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 

PLO ของหลักสูตร : 
1 มีความรับผิดชอบต!อหน#าท่ี มีระเบียบวินัย อดทนสู#งาน และมีจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชีพทางด#านสัตวศาสตร� 



5 

 

2 อธิบายหลักการทางด#านสัตวศาสตร� ระบบมาตรฐาน และกฎระเบียบที่เก่ียวข#องกับปศุ

สัตว�ได# 
3 ประยุกต�ใช#ความรู#ทางวิทยาศาสตร�และศาสตร�อื่นๆที่เก่ียวข#องในสาขาวิชาเอก 

(สัตว�ป'ก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว�) เพ่ือการผลิตปศุสัตว�เชิงธุรกิจ และจัดการ
ผลผลิตได#อย!างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

4 ประเมินและแก#ไขป{ญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตปศุสัตว�ได# 
5 สามารถใช#ทักษะภาษาต!างประเทศได# และถ!ายทอดเทคโนโลยีและองค�ความรู#ทาง

สัตวศาสตร�สู!เป�าหมาย โดยอาศัยช!องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

จํานวนหน3วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร :  135  หน!วยกิต 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร : 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป' ทางวิชาการ 
ระยะเวลาท่ีต#องใช#ในการศึกษาตามหลักสูตร  4  ป' 
ภาษาท่ีใช#ในการเรียนการสอน  : ภาษาไทยและ หรือภาษาอังกฤษ 
การให#ใบปริญญาแก!ผู#สําเร็จการศึกษา  ให#ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

ปรัชญาของหลักสูตร 
พัฒนาองค�ความรู#ในรูปแบบการเรียนรู#ภาคทฤษฎีควบคู!กับการปฏิบัติ เพ่ือผลิต

บุคลากรในสาขาวิชาชีพให#มีทักษะใฝ�รู# สู#งาน คิดเปTน และมีความเปTนผู#นําที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยวางรากฐานการเรียนให#อยู!ในกรอบของวิชาชีพทางวิทยาศาสตร�และด#านสัตวศาสตร�อย!าง
ครบถ#วน โดยมุ!งเน#นทักษะและความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพ เช!น สัตว�ป'ก โคนมและโคเน้ือ การ
ผลิตสุกร หรืออาหารสัตว� ซึ่งเปTนเอกลักษณ�พิเศษ จึงเปTนการเพ่ิมโอกาสให#บัณฑิตมีความรู#

ความสามารถตรงตามความต#องการของตลาดแรงงานในป{จจุบัน อีกท้ังเน#นการสร#างให#เกิดจิต
วิญญาณและความรักในการเปTนผู#ประกอบธุรกิจรุ!นใหม! (Entrepreneur) 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
1) มีความรับผิดชอบต!อหน#าที่ มีระเบียบวินัย อดทนสู#งาน และมีจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชีพทางด#านสัตวศาสตร� 
2) อธิบายหลักการทางด#านสัตวศาสตร� ระบบมาตรฐาน และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข#อง

กับปศุสัตว�ได# 
3) ประยุกต�ใช#ความรู#ทางวิทยาศาสตร�และศาสตร�อื่นๆท่ีเก่ียวข#องตามสาขาวิชาเอก

เพ่ือการผลิตปศุสัตว�เชิงธุรกิจ และจัดการผลผลิตได#อย!างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
4) ประเมิน และแก#ไขป{ญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตปศุสัตว�ได# 

5) สามารถใช#ทักษะภาษาต!างประเทศได# และสามารถถ!ายทอดเทคโนโลยีและองค�
ความรู#ทางสัตวศาสตร�สู!เป�าหมาย โดยอาศัยช!องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม 



6 

 

อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 
1) ประกอบอาชีพส!วนตัว หรือทํางานกับเอกชน ในฟาร�ม โรงงานอาหารสัตว�หรือ

บริษัทต!างๆ ที่เก่ียวข#องกับการเลี้ยงสัตว� ธุรกิจอาหารและเวชภัณฑ�สัตว� 
2) ทํางานกับหน!วยงานของราชการต!างๆ ในตําแหน!งนักวิชาการ นักสัตวบาล นักวิจัย 

ครูหรืออาจารย� เช!น โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กรมปศุสัตว� กรมส!งเสริมการเกษตร 
กรมอาชีวศึกษา กรมประชาสงเคราะห� หน!วยงานทหาร กรป.กลาง หรือธนาคารที่เก่ียวกับด#าน
สินเช่ือเพ่ือการเกษตร ตลอดจนองค�การพัฒนาเอกชนต!างๆ เปTนต#น 

3) สามารถศึกษาต!อในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขานี้หรือสาขาท่ีเก่ียวข#อง 

 

จํานวนหน3วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร : 135 หน3วยกิต 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร : 

หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาตรี 

ระยะเวลาท่ีต#องใช#ในการศึกษาตามหลักสูตร : 4ป' 

ภาษาท่ีใช#ในการเรียนการสอน : ภาษาไทย 

ความร!วมมือกับสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอน : 

การให#ใบปริญญาแก!ผู#สําเร็จการศึกษา : ให#ปริญญาสาขาวิชาเดียว 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาแต3ละช้ันปB ในปBการศึกษา 2562 
 ระดับช้ันป' (ป'ท่ีรับเข#า) 
 ป' 1 

(2562) 
ป' 2 

(2561) 
ป' 3 

(2560) 
ป' 4 

(2559) 
ป' 5  

(2558) 
ป' 6 ข้ึนไป 
(2557 <=) 

รวม 

วท.บ. สัตวศาสตร� 
(4 ป' เทียบเข#าเรียน) 

       

เอกสัตว�ป'ก 19 20 5  3  47 
เอกโคนมและโคเน้ือ 40 32 8 2 2  84 
เอกการผลิตสุกร 28 26 5 3 2  64 

วท.บ. สัตวศาสตร� (4 ป')        
สัตวศาสตร� 146 146     292 
เอกสัตว�ป'ก   40 36  1 77 
เอกโคนมและโคเน้ือ   35 31 1  67 
เอกการผลิตสุกร   40 33 1 2 76 
เอกอาหารสัตว�     22 13 3   38 
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน!ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

(สาขาวิชาท่ีจบ) 
สถานภาพการว!าจ#าง อายุการ

ทํางาน (ป') 

ทําหน5าท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร 
1 นายกิตติพงษ� ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล วท.ม. การผลิตสัตว� พนักงานมหาวิทยาลัย 16 
2 นายครรชิต ชมภูพันธ� นักวิชาการสัตวบาล วท.ม. สัตวศาสตร� พนักงานมหาวิทยาลัย 13 
3 นายอภิชาติ หม่ันวิชา นักวิชาการสัตวบาล

ชํานาญการ 
วท.ม. สัตวศาสตร� พนักงานมหาวิทยาลัย 10 

4 นายโยธิน นันตา นักวิทยาศาสตร� ค.บ. เคมี พนักงานมหาวิทยาลัย 10 
5 นางอัมพร คาฟองเครือ นักวิทยาศาสตร� วท.บ.(ชีววิทยา

ประยุกต�-ชีววิทยา) 
พนักงานมหาวิทยาลัย 9 

6 นายประเสริฐ แสงเพชร ผู#ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร� 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

พนักงานมหาวิทยาลัย 28 

7 นายดวงจันทร� จอมจันทร� ผู#ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร� 

มัธยมศึกษาตอนต#น พนักงานราชการ 9 

ทําหน5าท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการในหลักสูตร 
1 นางสาวศิวริน จักรอิศราพงศ� นักวิชาการศึกษา บธ.ม. (การจัดการ

อุตสาหกรรมเกษตร) 
พนักงานมหาวิทยาลัย 12 

 

อาคารสถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม!โจ# 

ห5องสมุด 
1) ห#องสมุดคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
2) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม!โจ# 

ห5องปฏิบัติการ  
1) ห#องปฏิบัติการวิเคราะห�อาหารสัตว� 
2) ห#องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ�นม 
3) ห#องปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ� 
4) ห#องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
5) ห#องปฏิบัติการหน!วยวิจัยระบบสืบพันธุ�ปศุสัตว�และสัตว�ป�า 

สถานท่ีฝcกภาคปฏิบัติ 
1) ฟาร�มสุกร 
2) ฟาร�มโคนมและโคเน้ือ 
3) ฟาร�มสัตว�ป'ก 
4) ฟาร�มเอกชน  
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ตารางแสดงงบประมาณท่ีได5รับและใช5จริงในการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

ปBการศึกษา 
ด5านกิจกรรม 

2558 2559 2560 2561 2562 
ได5รับ ใช5จริง ได5รับ ใช5จริง ได5รับ ใช5จริง ได5รับ ใช5จริง ได5รับ ใช5จริง 

พัฒนานักศึกษา - 482,070 - 558,855 - 741,085 - 731,746.60 - 660,542.01 

พัฒนาอาจารย� - 284,833.50 - 326,270.64 - 240,264.26 - 448,138.80 - 197,363 

พัฒนาบุคลากร - - - - - - - - - - 

จัดการเรียนการสอน - 785,253 - 812,313.20 - 763,531.87 - 767,258.30 - 843,012.80 

 

 
 

กลุ3มผู5เรียน : ผู#มีส!วนได#ส!วนเสียของหลักสูตร : อาจารย� บุคลากรสายสนับสนุน ผู#บริหารคณะ 

ผู#บริหารมหาวิทยาลัย ผู#ใช#บัณฑิต ชุมชนท่ีเข#ามารับบริการวิชาการจากหลักสูตร 

กลุ3มผู5ส3งมอบ : - 

กลุ3มคู3ความร3วมมือ : สถาบันการศึกษา / องค�กรภายนอกที่สอนร!วมกัน / สถานที่ฝyกสหกิจศึกษา /

สถานท่ีฝyกงานหลักของนักศึกษาในหลักสูตร  

2558 2559 2560 2561 2562

482,070

558,855

741,085 731,746.60

660,542.01

284,833.50
326,270.64

240,264.26

448,138.80

197,363

785,253
812,313.20

763,531.87 767,258.30

843,012.80

1 2 3 4 5

กราฟแสดงงบประมาณที�ใช ้จร ิงในการบร ิหารจัดการหลักสูตร

กิจกรรม/ใชจ้ริง (พ.ศ./บาท) 1.พฒันานกัศกึษา 2.พฒันาอาจารย์ 3.จดัการเรียนการสอน



9 

 

 

ส3วนท่ี 2 

การประเมินตนเอง 
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ตัวบ3งชี้ 1.1 : การกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สป.อว. 
  (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558) 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

อาจารย�ผู5รับผิดชอบหลักสูตรตามเล3ม มคอ 2 : 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา วันบรรจุเปfน

อาจารย� 
วันที่ได5รับการ

แต3งต้ังให5ทําหน5าท่ี 

1. นายบัญชา พงศ�พิศาลธรรม ผู#ช!วยศาสตราจารย� Ph.D. (Biochemistry) 8 ต.ค. 40 21 มิ.ย. 61 

2. นางสาวกฤดา ชูเกียรติศิริ ผู#ช!วยศาสตราจารย� วท.ด. (อายุรศาสตร�สัตวแพทย�) 1 มี.ค. 55 21 มิ.ย. 61 

3. นายจุฬากร ปานะถึก อาจารย� ปร.ด. (สัตวศาสตร�) 18 ธ.ค. 56 21 มิ.ย. 61 

4. นายไพโรจน� พงศ�กิดาการ ผู#ช!วยศาสตราจารย� สพ.บ. (สัตว-แพทยศาสตร�) 13 ก.ย. 47 21 มิ.ย. 61 

5. นายไพโรจน� ศิลม่ัน ผู#ช!วยศาสตราจารย� วท.ม. (เกษตรศาสตร�-สัตวศาสตร�) 19 พ.ค. 35 21 มิ.ย. 61 

6. นายวิวัฒน� พัฒนาวงศ� ผู#ช!วยศาสตราจารย� วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 1 ก.ค. 51 21 มิ.ย. 61 

7. นางสาวธนนันท� ศุภกิจจานนท� ผู#ช!วยศาสตราจารย� วท.ม. (สัตวศาสตร�) 1 ส.ค. 51 21 มิ.ย. 61 

8. นายจํารูญ มณีวรรณ อาจารย� Ph.D. (Animal Science) 1 มิ.ย. 60 21 มิ.ย. 61 

9. นายมงคล ยะไชย อาจารย� ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 4 ม.ค. 59 21 มิ.ย. 61 

10. นางสาวทองเลียน บัวจูม ผู#ช!วยศาสตราจารย� Ph.D. (Agriculture-Animal 
Science) 

1 มิ.ย. 60 21 มิ.ย. 61 

11. นายภาคภูมิ สาวภาคย� อาจารย� ปร.ด. (สัตวศาสตร�) 24 ธ.ค. 56 21 มิ.ย. 61 

12. นายสุบรรณ ฝอยกลาง ผู#ช!วยศาสตราจารย� ปร.ด. (สัตวศาสตร�) 24 ธ.ค. 56 21 มิ.ย. 61 
 

อาจารย�ผู5รับผิดชอบหลักสูตร ณ ส้ินปBการศึกษา : 
1. ผศ.ดร.บัญชา พงศ�พิศาลธรรม 
2. ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ 
3. อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก 
4. ผศ.น.สพ.ไพโรจน� พงศ�กิดาการ 
5. ผศ.ไพโรจน� ศิลม่ัน 
6. ผศ.ดร.วิวัฒน� พัฒนาวงศ� 

7. ผศ.ธนนันท� ศุภกิจจานนท� 
8. อ.ดร.จํารูญ มณีวรรณ 
9. อ.ดร.มงคล ยะไชย 
10. ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม 
11. อ.ดร.ภาคภูมิ สาวภาคย� 
12. ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง 

(อ#างอิง สศ 1.1-1 คําสั่งแต!งตั้งอาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตร) 
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อาจารย�ประจําหลักสูตร : 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถานภาพ 

สังกัดหลักสูตร นอกหลักสูตร 
1. นายญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย� Ph.D. (Agriculture-

Ruminant Nutrition) 
�  

2. นายประภากร ธาราฉาย ผู#ช!วยศาสตราจารย� Ph.D. (Animal 
Functional Anatomy) 

�  

3. นางสาวบัวเรียม มณีวรรณ� ผู#ช!วยศาสตราจารย� Ph.D. (Agriculture) �  
4. นายวินัย โยธินศิริกุล อาจารย� Ph.D. (Animal Science) �  
5. นายอานนท� ปะเสระกัง อาจารย� ปร.ด. (สัตวศาสตร�) �  
6. นางสาววันทมาส จันทะสินธุ� อาจารย� Ph.D. (Animal Science) �  
7. นางพชรพร ตาดี อาจารย� ปร.ด. (วิทยาศาสตร� 

การสัตวแพทย�) 
�  

8. นายยุทธนา สุนันตา อาจารย� วท.ม. (เกษตรศาสตร�-
สัตวศาสตร�) 

�  

9. นางสาวสุรีรัตน� ถือแก#ว อาจารย� วท.ม. (เกษตรศาสตร�-
สัตวศาสตร�) 

�  

 

อาจารย�ผู5สอนในหลักสูตร : 

รายช่ืออาจารย�ผู5สอน 
ตําแหน3ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถานภาพ 
อาจารย�ประจํา ผู5ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 
(อาจารย�พิเศษ) 

สังกัด
หลักสูตร 

นอก
หลักสูตร 

1. นายนิวุฒิ หวังชัย รองศาสตราจารย� Ph.D. (Applied Biochemistry) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร�การประมง) 
วท.บ. (วาริชศาสตร�) 

- � - 

 

1. จํานวนอาจารย�ผู5รับผิดชอบหลักสูตร (อ#างอิง สศ 1.1-2  ตารางสรุปคุณสมบัติอาจารย�
ผู#รับผิดชอบหลักสูตร ป'การศึกษา 2562) 
1.1 ไม!น#อยกว!า 5 คน และ 
1.2 เปTนอาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว3า 1 หลักสูตรไม3ได5 และ 
1.3 ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มีอาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 12 คน ดังน้ี 
1) ผศ.ดร.บัญชา พงศ�พิศาลธรรม 
2) ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ 
3) อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก 
4) ผศ.น.สพ.ไพโรจน� พงศ�กิดาการ 
5) ผศ.ไพโรจน� ศิลมั่น 
6) ผศ.ดร.วิวัฒน� พัฒนาวงศ� 

7) ผศ.ธนนันท� ศุภกิจจานนท� 
8) อ.ดร.จํารูญ มณีวรรณ 
9) อ.ดร.มงคล ยะไชย 
10) ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม 
11) อ.ดร.ภาคภูมิ สาวภาคย� 
12) ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง 
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2. คุณสมบัติของอาจารย�ผู5รับผิดชอบหลักสูตร 
2.1 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท!า หรือดํารงตําแหน!งทางวิชาการไม!ตํ่ากว!า 

 ผู#ช!วยศาสตราจารย� ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ�กับสาขาวิชาท่ีเป�ดสอน  

2.2 มีผลงานวิชาการอย!างน#อย 1 รายการในรอบ 5 ป'ย#อนหลัง 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 

(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ�) 
1. ผศ.ดร.บัญชา 

พงศ�พิศาลธรรม 

ผู#ช!วยศาสตราจารย� Ph.D. (Biochemistry) 
M.Sc. (Agriculture) 
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร�) 

สัมพันธ� 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) Buwjoom, T., Maneewan, B., Yamauchi, K., & Pongpisantham, B. (2016). Effects of golden apple snail (Pomacea 

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

2. ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา 
ชูเกียรติศิริ 

ผู#ช!วยศาสตราจารย� วท.ด. (อายุรศาสตร�สัตวแพทย�) 
วท.ม. (อายุรศาสตร�สัตว�ป'ก) 
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร�) 

สัมพันธ� 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) Amphone Phasouk, ประภากร ธาราฉาย, จุฬากร ปานะถึก, กฤดา ชูเกียรติศิริ, อานนท� ปะเสระกัง, ครรชิต ชมพูพันธ� และ 

พัชรี สมรักษ�. 2562. การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก!กระดูกดําที่เล้ียงแบบขังคอกและเล้ียง
แบบปล!อยอิสระท่ีมีพืชอาหารสัตว�ต!างชนิดกัน. วารสารแก!นเกษตร 47 (พิเศษ 1) : 111-116. 

2) บุญญรัตน� เดชเรืองศรี, กฤดา ชูเกียรติศิริ, อานนท� ปะเสระกัง, ภาคภูมิ เสาวภาคย�, วาที คงบรรทัด และ วิวัฒน� พัฒนา

วงศ�. 2562. การใช#พลาสม!าโคท#องฉีดกระตุ#นภูมิคุ#มกันหนูทดลองเพ่ือผลิตแอนติบอดีท่ีจําเพาะต!อตัวบ!งช้ีการต้ังท#องของโค. 
วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 1) : 93-98. 

3) ยศพณ พวนศิริ, บัวเรียม มณีวรรณ, กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช#ใบหม!อนหมักในอาหารต!อ

สมรรถภาพการเจริญเติบโตในไก!พ้ืนเมืองพันธุ�ประดู!หางดําระยะรุ!น (4-7 สัปดาห�). วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 1) : 165-170. 
 

3. อ.ดร.จุฬากร 
ปานะถึก 

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

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) Souliphong Khounthavong, จํารูญ มณีวรรณ, บัวเรียม มณีวรรณ� และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช#ผักโขม 

(Amaranthus spinosus L.) ท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพโดยการเสริมด#วยเอนไซม�ย!อยเยื่อใยหรือการหมักต!อประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโตของสุกรพันธ��ราดในระยะหย!านมถึงรุ!น. วารสารแก!นเกษตร 47 (พิเศษ 1) : 763-768. 

2) Souliphong Khounthavong, จํารูญ มณีวรรณ, บัวเรียม มณีวรรณ� และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช#ผักโขมแห#ง

บด (Amaranthus spinosus L.) ท่ีปรับปรุงคุณภาพต!อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเน้ือของสุกร
พันธุ�ราด. วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 2) : 347-354. 

3) พงศกร แก#วแสนเมือง  จํารูญ มณีวรรณ  อภิชัย เมฆบังวัน และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการเสริมเน้ือมะเกี๋ยงใน

อาหารต!อลักษณะซากและคุณภาพเน้ือของสุกรขุน. วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 2) : 671-676. 
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ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ�) 

4. ผศ.น.สพ.ไพโรจน� 
พงศ�กิดาการ 

ผู#ช!วยศาสตราจารย� สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร�) สัมพันธ� 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) Takam, P., Isararuk, R., Fabros Jr., D., Thikarach, T., Suebsaard, P., Seng-Lao, O., Ruansit, W., Prachasilchai, W., 

Sodarat, C., Tadee, P., Phongkidakarn, P., Charerntantanakul, P., & Charerntantanakul, W. (2019, 22-24 November, 

2019). Prevalence of blood parasite infections in apparently healthy dogs in highland Chiang Mai, Thailand. Paper 
presented at the The International Conference of Science and Technology 2019, Pingtung, Taiwan. 

5. ผศ.ไพโรจน� ศิลม่ัน ผู#ช!วยศาสตราจารย� วท.ม. (เกษตรศาสตร�-สัตวศาสตร�) 
ทษ.บ. (โคนม-โคเน้ือ) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) อภิชาติ หม่ันวิชา  สมปอง สรวมศิริ  ไพโรจน� ศิลม่ัน  ภาณุพงศ� มหาพรหม  เบญจมาศ ก#อนแก#ว  สราวุธ ฉายประสาท  

ธนพร ไข!มุก และ เทอดชัย แก#วเกศา. 2562. องค�ประกอบทางเคมี และโซมาติกเซลล�ของนํ้านมดิบแพะ. วารสารแก!นเกษตร. 
47 (ฉบับพิเศษ 1): 731-734. 

2) อภิชาติ หม่ันวิชา, ไพโรจน� ศิลม่ัน และ สมปอง สรวมศิริ. 2562. ผลของชนิดปุ�ยอินทรีย�ต!อผลผลิตและองค�ประกอบทาง

เคมีของหญ#าเนเป'ยร�ปากช!อง 1. วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 2) : 702-706. 

3) Chotigarpa, R., K. Na Lampang, S. Pikulkaew, S. Okonogi, P. Silman and R. Mektrirat. 2019. Antiseptic effect of natural 

teat dip containing lactic acid against mastitis-causing Escherichia coli. Veterinary World. 12(3): 397-401. 

6. ผศ.ดร.วิวัฒน� 
พัฒนาวงศ� 

ผู#ช!วยศาสตราจารย� วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร�-สัตวศาสตร�) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร 
-การผลิตสัตว�) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) เจนจิรา สมศักด์ิ, อานนท� ปะเสระกัง, วาที คงบรรทัด และ วิวัฒน� พัฒนาวงศ�. 2562. ขนาดของฟอลลิเคิลและคะแนน

ร!างกายมีผลต!ออัตราการต้ังท#องในโคนม. วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 2) : 71-76. 

2) ดนัย ป{ญญา, ภาคภูมิ เสาวภาคย�, วาที คงบรรทัด, อานนท� ปะเสระกัง และ วิวัฒน� พัฒนาวงศ�. 2562. อิทธิพลของสภาพ

ภูมิอากาศต!อคุณภาพนํ้าเชื้อพ!อโคท่ีศูนย�วิจัยและผลิตนํ้าเชื้อแช!แข็งพ!อพันธุ�โครงการหลวงอินทนนท�. วารสารแก!นเกษตร. 
47(พิเศษ 2) : 87-92. 

3) บุญญรัตน� เดชเรืองศรี, กฤดา ชูเกียรติศิริ, อานนท� ปะเสระกัง, ภาคภูมิ เสาวภาคย�, วาที คงบรรทัด และ วิวัฒน� พัฒนา
วงศ�. 2562. การใช#พลาสม!าโคท#องฉีดกระตุ#นภูมิคุ#มกันหนูทดลองเพ่ือผลิตแอนติบอดีท่ีจําเพาะต!อตัวบ!งช้ีการต้ังท#องของโค. 

วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 2) : 93-98. 
 

7. ผศ.ธนนันท� 
ศุภกิจจานนท� 

ผู#ช!วยศาสตราจารย� วท.ม. (สัตวศาสตร�) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว�) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) รัชนี บัวระภา, เกชา คูหา, กฤษณธร สินตะละ และ ธนนันท� ศุภกิจจานนท�. 2562. ผลของคุณค!าทางโภชนาการในอาหาร

ท่ีมีวัตถุดิบหลักจากข#าวโพดและผลพลอยได#ทางการเกษตรเพ่ือผลิตอาหารหยาบคุณภาพ. วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 2) 
: 165-170. 

2) พรชัย เหลืองวารี, หยาดรุ#ง สุวรรณรัตน�, ถาวร ฉิมเล้ียง, และ ธนนันท� ศุภกิจจานนท�. 2562. ผลของชนิดเน้ือสัตว�ต!อคุณภาพ

ของไส#อ่ัวสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ. PSRU Journal of Science and Technology. 4(2): 54-68. 
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ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ�) 

8. อ.ดร.จํารูญ 
มณีวรรณ 

อาจารย� Ph.D. (Animal Science) 

วท.ม. (เกษตรศาสตร�-สัตวศาสตร�) 
ทษ.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสุกร) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) พงศกร แก#วแสนเมือง, จํารูญ มณีวรรณ, อภิชัย เมฆบังวัน และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการเสริมเน้ือมะเก๋ียงใน

อาหารต!อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและองค�ประกอบของเลือดของสุกรขุน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 7  
ราชภัฏหมู!บ#านจอมบึงวิจัย (น. 218-227). ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู!บ#านจอมบึง. 

2) พงศกร แก#วแสนเมือง  จํารูญ มณีวรรณ  อภิชัย เมฆบังวัน และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการเสริมเน้ือมะเก๋ียงใน

อาหารต!อลักษณะซากและคุณภาพเน้ือของสุกรขุน. วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 2) : 671-676. 

3) Manichan Phetthavong, จํารูญ มณีวรรณ, จุฬากร ปานะถึก และ มงคล ยะไชย. 2562. ผลของการใช#ใบปอสาหมักแห#งใน

อาหารต!อลักษณะซากและคณุภาพเน้ือของสุกรขุน. วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 2) : 665-670. 
 

9. อ.ดร.มงคล ยะไชย อาจารย� ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร 
วท.ม. (เกษตรศาสตร�-สัตวศาสตร�) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร�-สัตวศาสตร�) 

สัมพันธ� 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) มะนีจัน เพ็ดทะวง  มงคล ยะไชย  จํารูญ มณีวรรณ และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช#ใบปอสาหมักแห#งในอาหาร

ต!อสมรรถภาพผลิตของสุกรขุน. วารสารแก!นเกษตร. 47(ฉบับพิเศษ 1): 807-812. 

2) Manichan Phetthavong, จํารูญ มณีวรรณ, จุฬากร ปานะถึก และ มงคล ยะไชย. 2562. ผลของการใช#ใบปอสาหมักแห#งใน

อาหารต!อลักษณะซากและคณุภาพเน้ือของสุกรขุน. วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 2) : 665-670. 

3) บัวเรียม มณีวรรณ�, กรรณิกา ฮามประคร, ทองเลียน บัวจูม และ มงคล ยะไชย. 2562. การใช#สาหร!ายสไปรูลิน!าร!วมกับ

สารสกัดหยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไก!ไข!อินทรีย�ท่ีมีข#าวโพดระดับตํ่า. วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 2) : 605-610. 

 

10. ผศ.ดร.ทองเลียน 
บัวจูม 

ผู#ช!วยศาสตราจารย� Ph.D. (Agriculture-Animal Science) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
ทษ.บ. (สัตวศาสตร�) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) บัวเรียม มณีวรรณ�, กรรณิกา ฮามประคร, ทองเลียน บัวจูม และ มงคล ยะไชย. 2562. การใช#สาหร!ายสไปรูลิน!าร!วมกับ

สารสกัดหยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไก!ไข!อินทรีย�ท่ีมีข#าวโพดระดับตํ่า. วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 2) : 605-610. 
 

11. อ.ดร.ภาคภูมิ 
เสาวภาคย� 

อาจารย� ปร.ด. (สัตวศาสตร�) 

วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว�) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) ดนัย ป{ญญา, ภาคภูมิ เสาวภาคย�, วาที คงบรรทัด, อานนท� ปะเสระกัง และ วิวัฒน� พัฒนาวงศ�. 2562. อิทธิพลของสภาพ

ภูมิอากาศต!อคุณภาพนํ้าเชื้อพ!อโคท่ีศูนย�วิจัยและผลิตนํ้าเชื้อแช!แข็งพ!อพันธุ�โครงการหลวงอินทนนท�. วารสารแก!นเกษตร. 
47(พิเศษ 2) : 87-92. 

2) บุญญรัตน� เดชเรืองศรี  กฤดา ชูเกียรติศิริ  อานนท� ปะเสระกัง  ภาคภูมิ เสาวภาคย�  วาที คงบรรทัด และ วิวัฒน� พัฒนา

วงศ�. 2562. การใช#พลาสม!าโคท#องฉีดกระตุ#นภูมิคุ#มกันหนูทดลองเพ่ือผลิตแอนติบอดีท่ีจําเพาะต!อตัวบ!งช้ีการต้ังท#องของโค. 
วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 2) : 93-98. 
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ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ�) 

12. ผศ.ดร.สุบรรณ 
ฝอยกลาง 

ผู#ช!วยศาสตราจารย� ปร.ด. (สัตวศาสตร�) 

วท.ม. (สัตวศาสตร�-เกษตรศาสตร�) 
วท.บ. (สัตวศาสตร�) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) สุบรรณ ฝอยกลาง, จุฑารักษ� กิติยานุภาพ, ณัฐพงษ� ดีมาก, ศรัญญา ม!วงทิพย�มาลัย, ยุทธนา สุนันตา, เมธา วรรณพัฒน� 

และ อนุสรณ� เชิดทอง. 2562. ผลของสูตรใบมันสําปะหลังรวมยอดอัดเม็ดต!อจลนศาสตร�การผลิตแก�สความสามารถการใน
ย!อยได#และกระบวนการหมักโดยใช#เทคนิคการผลิตแก�สในหลอดทดลอง. วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 1) : 137-140. 

2) สุบรรณ ฝอยกลาง, ศรัญญา ม!วงทิพย�มาลัย, ศศิธร ศรีสุวรรณ, จุฑารักษ� กิติยานุภาพ, เมธา วรรณพัฒน� และ อนุสรณ� 

เชิดทอง. 2562. การเสริมสูตรใบจามจุรีอัดเม็ดช!วยปรับปรุงจลนศาสตร�การผลิตแก�สการย!อยได#และกระบวนการหมักใน
หลอดทดลอง. วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 1) : 801-806. 

3) สุบรรณ ฝอยกลาง, จุฑารักษ� กิติยานุภาพ, วสุนันท� มีฟ{ก และ อนุสรณ� เชิดทอง. 2562. ผลของการใช#ใบมะรุมบดทดแทน

กากถ่ัวเหลือง ต!อจลนศาสตร�การผลิตแก�ส ความสามารถในการย!อยได# และกระบวนการหมักในหลอดทดลอง. วารสารแก!น
เกษตร. 47(พิเศษ 2) : 251-256. 

 

3. คุณสมบัติของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
3.1 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท!า หรือดํารงตําแหน!งทางวิชาการไม!ตํ่ากว!า 

 ผู#ช!วยศาสตราจารย� ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ�กับสาขาวิชาท่ีเป�ดสอน  

3.2 มีผลงานวิชาการอย!างน#อย 1 รายการในรอบ 5 ป'ย#อนหลัง 

3.3 ไม!จํากัดจํานวนและประจําได#มากกว!าหนึ่งหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มีอาจารย�ประจําหลักสูตรทั้งหมด

จํานวน 9 คน ดังนี้ 
 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ�) 

1. รศ.ดร.ญาณิน 
โอภาสพัฒนกิจ 

รองศาสตราจารย� Ph.D. (Agriculture - Ruminant Nutrition) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร�-การผลิตสัตว�) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร�-การผลิตสัตว�) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) ธัญญรัตน� รู#หลัก  วศิน โพธ��สาวัง  ญาณิน โอภาสพัฒนากิจ  อานนท� ปะเสระกัง และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของ

แหล!งพลังงานและระดับพลังงานในสูตรอาหารรวมท่ีมีเปลือกและซังข#าวโพดหวานหมักเปTนแหล!งอาหารหยาบต!อการย!อยได#
ของวัตถุแห#งและจลน�ศาสตร�การผลิตแก็สในหลอดทดลอง. วารสารแก!นเกษตร. 47 (ฉบับพิเศษ 1): 141-146. 

2) Chainam, J., Opatpatanakit, Y., Kiatbenjakul, P., Lin, R.-S., & Kiratikarnkul, S. (2019). Carcass characteristics, meat quality 
and eating quality of culled dairy cows. Science & Technology Asia, 24(3), 47-58. 
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ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ�) 

2. ผศ.ดร.ประภากร 
ธาราฉาย 

ผู#ช#วยศาสตราจารย� Ph.D. (Animal Functional Anatomy) 
วท.ม. (สัตวศาสตร�) 

ทษ.บ. (สัตวศาสตร�-สัตว�ป'ก) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) Amphone Phasouk, ประภากร ธาราฉาย, จุฬากร ปานะถึก, กฤดา ชูเกียรติศิริ, อานนท� ปะเสระกัง, ครรชิต ชมพูพันธ� และ 

พัชรี สมรักษ�. 2562. การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก!กระดูกดําที่เล้ียงแบบขังคอกและเล้ียง
แบบปล!อยอิสระท่ีมีพืชอาหารสัตว�ต!างชนิดกัน. วารสารแก!นเกษตร 47 (พิเศษ 1) : 111-116. 

3. ผศ.ดร.บัวเรียม 
มณีวรรณ� 

ผู#ช#วยศาสตราจารย� Ph.D. (Agriculture) 
M.Sc. (Agriculture) 
วท.บ. (เคมี) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) บัวเรียม มณีวรรณ�, กรรณิกา ฮามประคร, ทองเลียน บัวจูม และ มงคล ยะไชย. 2562. การใช#สาหร!ายสไปรูลิน!าร!วมกับสารสกัด

หยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไก!ไข!อินทรีย�ท่ีมีข#าวโพดระดับตํ่า. วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 2) : 605-610. 

2) ยศพณ พวนศิริม, บัวเรียม มณีวรรณ�, กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช#ใบหม!อนหมักในอาหารต!อ

สมรรถภาพการเจริญเติบโตในไก!พ้ืนเมืองพันธุ�ประดู!หางดําระยะรุ!น (4-7 สัปดาห�). วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 2) : 165-170. 

3) Souliphong Khounthavong, จํารูญ มณีวรรณ, บัวเรียม มณีวรรณ� และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช#ผักโขมแห#ง

บด (Amaranthus spinosus L.) ท่ีปรับปรุงคุณภาพต!อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเน้ือของสุกร
พันธุ�ราด. วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 2) : 347-354. 

 

4. อ.ดร.วินัย 
โยธินศิริกุล 

อาจารย� Ph.D. (Animal Science) 

วท.ม. (สัตวศาสตร�) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร�-สัตวศาสตร�) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) นภัสสร มนทา  วินัย โยธินศิริกุล  กิตติพงษ� ทิพยะ  ครรชิต ชมพูพันธ�  Christian Lambertz และ สัญชัย จตุรสิทธา. 2560. 

งาข้ีม#อน: ทางเลือกอาหารสัตว�เพื่อเพิ่มปริมาณกรดไขมันโอเมกาสามในเน้ือสัตว�และไข!สาหรับเปTนอาหารเพ่ือสุขภาพ. 
วารสารเกษตร. 33(3): 463-473. 

 

5. อ.ดร.อานนท� 
ปะเสระกัง 

อาจารย� ปร.ด. (สัตวศาสตร�) 
วท.ม. (สัตวศาสตร�) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร�-สัตวศาสตร�) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) ธัญญรัตน� รู#หลัก  วศิน โพธ��สาวัง  ญาณิน โอภาสพัฒนากิจ  อานนท� ปะเสระกัง และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของแหล!ง

พลังงานและระดับพลังงานในสูตรอาหารรวมที่มีเปลือกและซังข#าวโพดหวานหมักเปTนแหล!งอาหารหยาบต!อการย!อยได#ของวัตถุ
แห#งและจลน�ศาสตร�การผลิตแก็สในหลอดทดลอง. วารสารแก!นเกษตร. 47 (ฉบับพิเศษ 1): 141-146. 

2) เจนจิรา สมศักด์ิ, อานนท� ปะเสระกัง, วาที คงบรรทัด และ วิวัฒน� พัฒนาวงศ�. 2562. ขนาดของฟอลลิเคิลและคะแนน

ร!างกายมีผลต!ออัตราการต้ังท#องในโคนม. วารสารแก!นเกษตร. 47(พิเศษ 2) : 71-76. 

3) ดนัย ป{ญญา, ภาคภูมิ เสาวภาคย�, วาที คงบรรทัด, อานนท� ปะเสระกัง และ วิวัฒน� พัฒนาวงศ�. 2562. อิทธิพลของสภาพ

ภูมิอากาศต!อคุณภาพนํ้าเชื้อพ!อโคท่ีศูนย�วิจัยและผลิตนํ้าเชื้อแช!แข็งพ!อพันธุ�โครงการหลวงอินทนนท�. วารสารแก!นเกษตร. 

47(พิเศษ 2) : 87-92. 
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ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ�) 

6. อ.ดร.วันทมาส 
จันทะสินธุ� 

อาจารย� 
 

Ph.D. (Animal Science) 

M.Sc. (Animal Science) 
วท.บ. (สัตวศาสตร�) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) Jantasin, W., & Hsia, L. C. (2016, August 22-25). Effects of supplementing pig diets with dietary iron levels, tryptophan 

and pyridoxine on performance of weaning piglets. Paper presented at the 17th Asian-Australasian Association of Animal 
Production Societies Animal Science Congress, Fukuoka, Japan. 

7. อ.สพ.ญ.ดร.พชรพร 
ตาดี 

อาจารย� 
 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร�การสัตวแพทย�) 
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร�) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) Tadee, P., P. To-in, J. Thongjamroon, P. Patchanee, P. Thongkamkoon and P. Tadee. 2019. Lung consolidations 

assessment and associated bacterial pathogens detection in slaughter-aged pigs in Chiang Mai - Lamphun, Thailand. 
Veterinary Integrative Science 2019; 17(1): 1-10 

2) Prasertsee, T., Chuammitri, P., Deeudom, M., Chokesajjawatee, N., Santiyanont, P., Tadee, P., Nuangmek, A., Tadee, 
P., Sheppard, S. K., Pascoe, B., & Patchanee, P. (2019). Core genome sequence analysis to characterize Salmonella 

enterica serovar Rissen ST469 from a swine production chain. International Journal of Food Microbiology, 304, 68-74. 

8. อ.ยุทธนา สุนันตา อาจารย� วท.ม. (เกษตรศาสตร�-สัตวศาสตร�) 
วท.บ. (สัตวศาสตร�-สัตว�ป'ก) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) สุบรรณ ฝอยกลาง  จุฑารักษ� กิติยานุภาพ  ณัฐพงษ� ดีมาก  ศรัญญา ม!วงทิพย�มาลัย  ยุทธนา สุนันตา  เมธา วรรณพัฒน� 

และ อนุสรณ� เชิดทอง. 2562. ผลของสูตรใบมันสําปะหลังรวมยอดอัดเม็ดต!อจลนศาสตร�การผลิตแก�ส ความสามารถการใน
ย!อยได#และกระบวนการหมักโดยใช#เทคนิคการผลิตแก�สในหลอดทดลอง. วารสารแก!นเกษตร. 47(ฉบับพิเศษ 1): 137-140. 

9. อ.สุรีรัตน� ถือแก5ว อาจารย� วท.ม. (เกษตรศาสตร�-สัตวศาสตร�) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร�-สัตวศาสตร�) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย3างน5อย 1 รายการในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
1) สุรีรัตน� ถือแก5ว  ทองเลียน บัวจูม และ บัวเรียม มณีวรรณ�. (2560). องค�ประกอบทางเคมีของกากผลปาล�มนํ้ามันและการ

นําไปใช#ในอาหารไก!พื้นเมือง. ใน การประชุมวิชาการประจําป' 2560 (น. 96-100), 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม!โจ#, เชียงใหม!. 

(อ#างอิง สศ 1.1-3  คุณสมบัติอาจารย�ประจําหลักสูตร) 
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4. คุณสมบัติอาจารย�ผู5สอน 
4.1 อาจารย�ประจํา 

4.1.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท!า หรือดํารงตําแหน!งทางวิชาการไม!ต่ํากว!า

ผู#ช!วยศาสตราจารย� ในสาขาวิชาที่สัมพันธ�กับสาขาวิชาท่ีเป�ดสอน 
4.1.2 หากเปTนอาจารย�ผู#สอนก!อนเกณฑ�นี้ประกาศใช# อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได# 

4.2 อาจารย�พิเศษ 
4.2.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท!า และ 

4.2.2 มีประสบการณ�ทํางานท่ีเก่ียวข#องวิชาที่สอนไม!น#อยกว!า 6 ป' 
4.2.3 ทั้งนี้ มีช่ัวโมงสอนไม!เกินร#อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย�ประจําเปTน

ผู#รับผิดชอบวิชานั้น 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มีอาจารย�ผู#สอนท้ังหมดจํานวน 19 คน 

จําแนกเปTน (อ#างอิง สศ 1.1-4  คุณสมบัติอาจารย�ผู#สอน) 

1. อาจารย�ประจํา  จํานวน 19 คน 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา ความ 

สัมพันธ� 
รายวิชาท่ีสอน 

1. นายบัญชา 
พงศ�พิศาลธรรม 

ผู#ช!วย
ศาสตราจารย� 

Ph.D. 
(Biochemistry) 

สัมพันธ� ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ330 การปรับปรุงพันธุ�สัตว� 
สศ430 การปรับปรุงพันธุ�สัตว� 

สศ474 ยาและการใช#ยาในสัตว� 
สศ494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร� 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
สศ330 การปรับปรุงพันธุ�สัตว� 
สศ370 ยาและการใช#ยาในสัตว� 
สศ413 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว�ป'ก 

สศ430 การปรับปรุงพันธุ�สัตว� 
สศ474 ยาและการใช#ยาในสัตว� 

2. นางสาวกฤดา 
ชูเกียรติศิริ 

ผู#ช!วย
ศาสตราจารย� 

วท.ด. (อายุรศาสตร�
สัตวแพทย�) 

สัมพันธ� ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ311 การเจริญเติบโตของสัตว� 
สศ390 การปฏิบัติงานฟาร�มสัตว�ป'ก 

สศ410 การสืบพันธุ�และผสมเทียมในสัตว�เล้ียง 
สศ411 การเจริญเติบโตของสัตว� 
สศ490 สัมมนา 
สศ492 สัมมนา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

สศ310 การสืบพันธุ�และการผสมเทียมในสัตว�เล้ียง 

สศ356 การฟ{กไข!และการจัดการโรงฟ{ก 
สศ371 โรคและสุขาภิบาลสัตว�ป'ก 
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ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ความ 
สัมพันธ� 

รายวิชาท่ีสอน 

สศ373 โรคและสุขาภิบาลสุกร 

สศ410 การสืบพันธุ�และผสมเทียมในสัตว�เล้ียง 
สศ446 การผลิตสัตว�ในระบบอินทรีย� 
สศ456 การฟ{กไข!และการจัดการโรงฟ{ก 
สศ471 โรคและสุขาภิบาลสัตว�ป'ก 
สศ473 โรคและสุขาภิบาลสุกร 

สศ490 สัมมนา 
สศ492 สัมมนา 

3. นายจุฬากร 
ปานะถึก 

อาจารย� ปร.ด. (สัตวศาสตร�) วุฒิตรง ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ242 การผลิตโคและกระบือ 
สศ311 การเจริญเติบโตของสัตว� 

สศ411 การเจริญเติบโตของสัตว� 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

สศ242 การผลิตโคและกระบือ 
สศ401 ไขมันในอาหารสัตว� 
สศ420 คอมพิวเตอร�เพ่ือการปศุสัตว� 

4. นายไพโรจน� 

พงศ�กิดาการ 

ผู#ช!วย

ศาสตราจารย� 

สพ.บ. (สัตว-

แพทยศาสตร�) 

สัมพันธ� ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว�เล้ียง 

สศ412 พฤติกรรมของสัตว�เล้ียง 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
สศ210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว�เล้ียง 
สศ310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว�เล้ียง 
สศ372 โรคและสุขาภิบาลโค-กระบือ 
สศ472 โรคและการสุขาภิบาลโค - กระบือ 

5. นายไพโรจน� 
ศิลม่ัน 

ผู#ช!วย
ศาสตราจารย� 

วท.ม. 
(เกษตรศาสตร�-สัตว
ศาสตร�) 

วุฒิตรง ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ242 การผลิตโคและกระบือ 
สศ308 พืชอาหารสัตว�และการจัดการอาหารหยาบ 
สศ407 พืชอาหารสัตว�และการจัดการแปลงหญ#า 
สศ412 พฤติกรรมของสัตว�เล้ียง 

สศ452 การจัดการฟาร�มโคนม 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

สศ242 การผลิตโคและกระบือ 
สศ452 การจัดการฟาร�มโคนม 

6. นายวิวัฒน� 

พัฒนาวงศ� 

ผู#ช!วย

ศาสตราจารย� 

วท.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

สัมพันธ� ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ410 การสืบพันธุ�และผสมเทียมในสัตว�เล้ียง 

สศ451 การจัดการฟาร�มปศุสัตว�ด#วยเทคโนโลยีท่ี
ก#าวหน#า 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
สศ310 การสืบพันธุ�และการผสมเทียมในสัตว�เล้ียง 
สศ410 การสืบพันธุ�และผสมเทียมในสัตว�เล้ียง 
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ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ความ 
สัมพันธ� 

รายวิชาท่ีสอน 

สศ481 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร�มปศุสัตว� 
สศ484 การสร#างธุรกิจและการเปTนผู#ประกอบการ

ด#านปศุสัตว� 

7. นางสาวธนนันท� 
ศุภกิจจานนท� 

ผู#ช!วย
ศาสตราจารย� 

วท.ม. (สัตวศาสตร�) วุฒิตรง ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ457 การจัดการโรงฆ!าสัตว�และผลิตภัณฑ� 
สศ460 เทคโนโลยีเน้ือสัตว�และผลิตภัณฑ� 
สศ480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว� 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

สศ457 การจัดการโรงฆ!าสัตว�และผลิตภัณฑ� 
สศ460 เทคโนโลยีเน้ือสัตว�และผลิตภัณฑ� 

8. นายจํารูญ 
มณีวรรณ 

อาจารย� Ph.D. (Animal 
Science) 

วุฒิตรง ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ244 การผลิตกระต!าย 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

สศ352 โรงเรือนและอุปกรณ�ในการเล้ียงสุกร 

สศ353 การจัดการฟาร�มสุกร 
สศ355 โรงเรือนและอุปกรณ�ในการเล้ียงสุกร 
สศ454 การจัดการฟาร�มสุกร 
 

9. นายมงคล 

ยะไชย 

อาจารย� ปร.ด. (เทคโนโลยี

อาหาร) 

สัมพันธ� ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ200 โภชนศาสตร�สัตว�เบ้ืองต#น 
สศ480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว� 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

สศ301 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว� 
สศ303 อาหารและการให#อาหารสุกร 
สศ303 อาหารสัตว�และการควบคุมคุณภาพ 
สศ400 อาหารและการให#อาหารสัตว� 

สศ401 ไขมันในอาหารสัตว� 
สศ403 อาหารและการให#อาหารสุกร 
สศ420 คอมพิวเตอร�เพ่ือการปศุสัตว� 

10. นางสาวทองเลียน 

บัวจูม 

ผู#ช!วย

ศาสตราจารย� 

Ph.D. (Agriculture-

Animal Science) 

วุฒิตรง ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ240 หลักการเล้ียงสัตว� 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

สศ240 หลักการเล้ียงสัตว� 

11. นายภาคภูมิ 
สาวภาคย� 

อาจารย� ปร.ด. (สัตวศาสตร�) วุฒิตรง ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการ
วิเคราะห�งานวิจัยทางสัตว� 
สศ330 การปรับปรุงพันธุ�สัตว� 

สศ430 การปรับปรุงพันธุ�สัตว� 
สศ443 การเล้ียงและการอนุรักษ�ไก!พ้ืนเมือง 
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ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ความ 
สัมพันธ� 

รายวิชาท่ีสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

สศ320 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห�

ข#อมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร� 
สศ330 การปรับปรุงพันธุ�สัตว� 
สศ430 การปรับปรุงพันธุ�สัตว� 
สศ443 การเล้ียงและการอนุรักษ�ไก!พ้ืนเมือง 

12. นายสุบรรณ 
ฝอยกลาง 

ผู#ช!วย
ศาสตราจารย� 

ปร.ด.สัตวศาสตร� 
 

วุฒิตรง ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ453 การจัดการฟาร�มโคเน้ือ 
สศ490 สัมมนา 
สศ492 สัมมนา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

สศ301 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว� 
สศ302 โภชนศาสตร�และการให#อาหารโค 

สศ400 อาหารและการให#อาหารสัตว� 
สศ402 โภชนศาสตร�และการให#อาหารโค 
สศ453 การจัดการฟาร�มโคเน้ือ 
สศ490 สัมมนา 
สศ492 สัมมนา 

13. นายประภากร 
ธาราฉาย 

ผู#ช!วย
ศาสตราจารย�  
 

Ph.D.Animal 
Functional Anatomy 
 

วุฒิตรง ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ241 การผลิตสัตว�ป'ก 
สศ351 โรงเรือนและอุปกรณ�สัตว�ป'ก 
สศ354 โรงเรือนและอุปกรณ�สัตว�ป'ก 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

สศ301 โภชนศาสตร�และการให#อาหารสัตว�ป'ก 
สศ351 การจัดการฟาร�มสัตว�ป'ก 

สศ400 อาหารและการให#อาหารสัตว� 
สศ401 โภชนศาสตร�และการให#อาหารสัตว�ป'ก 
สศ446 การผลิตสัตว�ในระบบอินทรีย� 
สศ451 การจัดการฟาร�มสัตว�ป'ก 

14. นางสาวบัวเรียม 
มณีวรรณ� 

ผู#ช!วย
ศาสตราจารย� 

Ph.D. (Animal 

Science) 

 

วุฒิตรง ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ200 โภชนศาสตร�สัตว�เบ้ืองต#น 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
สศ200 โภชนศาสตร�สัตว�เบ้ืองต#น 
สศ300 ปฏิบัติการโภชนศาสตร�สัตว� 
สศ301 โภชนศาสตร�และการให#อาหารสัตว�ป'ก 
สศ401 โภชนศาสตร�และการให#อาหารสัตว�ป'ก 
สศ446 การผลิตสัตว�ในระบบอินทรีย� 
สศ458 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว� 
สศ492 สัมมนา 
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ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ความ 
สัมพันธ� 

รายวิชาท่ีสอน 

15. นายวินัย 

โยธินศิริกุล 

อาจารย� Ph.D. (Animal 

Science) 

วุฒิตรง ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ243 การผลิตสุกร 

16. นายอานนท� 
ปะเสระกัง 

อาจารย� ปร.ด. (สัตวศาสตร�) 

 

วุฒิตรง ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ451 การจัดการฟาร�มปศุสัตว�ด#วยเทคโนโลยีท่ี
ก#าวหน#า 
สศ452 การจัดการฟาร�มโคนม 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
สศ360 นมและผลิตภัณฑ�นม 

สศ414 การให#นม 
สศ421 การใช#คอมพิวเตอร�ทางโภชนศาสตร�สัตว� 
สศ452 การจัดการฟาร�มโคนม 

17. นางสาววันทมาส 
จันทะสินธุ� 

อาจารย� Ph.D. (Animal 
Science) 

วุฒิตรง ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ243 การผลิตสุกร 
สศ450 การจัดการส่ิงแวดล#อมในฟาร�มปศุสัตว� 

สศ490 สัมมนา 
สศ492 สัมมนา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
สศ352 โรงเรือนและอุปกรณ�ในการเล้ียงสุกร 
สศ353 การจัดการฟาร�มสุกร 
สศ355 โรงเรือนและอุปกรณ�ในการเล้ียงสุกร 
สศ454 การจัดการฟาร�มสุกร 
สศ490 สัมมนา 
สศ492 สัมมนา 

18. นางพชรพร ตาดี อาจารย� Ph.D. Veterinary 

Science 

 

วุฒิตรง ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว�เล้ียง 

สศ307 ยาและสารเสริมอาหารในการผลิตสัตว� 
สศ310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว�เล้ียง 
สศ494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร� 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

สศ210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว�เล้ียง 
สศ310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว�เล้ียง 

สศ373 โรคและสุขาภิบาลสุกร 
สศ473 โรคและสุขาภิบาลสุกร 

19. นายยุทธนา 
สุนันตา 

อาจารย� วท.ม. 
(เกษตรศาสตร�-สัตว

ศาสตร�) 

วุฒิตรง ภาคการศึกษาท่ี 1 
สศ240 หลักการเล้ียงสัตว� 
สศ340 การเล้ียงสัตว�ป'กเฉพาะอย!าง 

สศ440 การเล้ียงสัตว�ป'กเฉพาะอย!าง 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
สศ353 การจัดการอาหารสัตว� 
สศ356 การฟ{กไข!และการจัดการโรงฟ{ก 
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ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ความ 
สัมพันธ� 

รายวิชาท่ีสอน 

สศ401 ไขมันในอาหารสัตว� 

สศ421 การใช#คอมพิวเตอร�ทางโภชนศาสตร�สัตว� 
สศ456 การฟ{กไข!และการจัดการโรงฟ{ก 

 

5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
ต#องไม!เกิน 5 ป' ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย!างน#อยทุก ๆ 5 ป' 

1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 
เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

2. คณะกรรมการวิพากษ�หลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 
เมื่อวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2561 

3. คณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2561 
เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2561 

4. คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2561 
เมื่อวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 

5. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2561 
เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

6. สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2561 
เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

7. การดําเนินการประเมินความสอดคล#องตามระบบ CHE CO  อยู!ในข้ันตอน พิจารณาความสอดคล#องและ
ออกรหัสหลักสูตรเรียบร#อยแล#ว 
ได#รับอักษรP/1 
เมื่อวันท่ี 19/05/2020 22:35:16 

(อ#างอิง สศ 1.1-5 สรุปรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร)  
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การประเมินตนเองตามเกณฑ�คุณภาพ AUN – QA 11 ข5อ 

การประเมินคุณภาพตามเกณฑ� AUN QA จะมีเกณฑ�ในการวัด 7 ระดับ เพื่อให#มหาวิทยาลัย
และผู#ประเมินใช#เปTนเคร่ืองมือในการตรวจสอบวัดระดับคุณภาพว!าในแต!ละเกณฑ�ที่ประเมิน การ
ดําเนินงานของหลักสูตรมีคุณภาพอยู!ในระดับใด ซ่ึงเกณฑ�ท่ีใช#ในการวัดมีรายละเอียดดังต!อไปน้ี 

ระดับ คําอธิบาย 
1 คุณภาพไม3เพียงพออย3างชัดเจน: ไม!ปรากฏผลการดําเนินการ ไม!มีเอกสาร ไม!มี

แผน หรือไม!มีหลักฐานท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน คุณภาพไม!เพียงพออย!างชัดเจน 
จําเปTนต#องปรับปรุง แก#ไข หรือพัฒนาอย!างเร!งด!วน 

2 คุณภาพไม3เพียงพอ จําเปfนต5องมีการปรับปรุง: มีการวางแผนแต!ยังไม!ได#เร่ิม
ดําเนินการ เน่ืองจากมีข#อมูล เอกสาร และหลักฐานไม!เพียงพอในการดําเนินการ จึง
จําเปTนต#องมีการปรับปรุง แก#ไข หรือพัฒนา 

3 คุณภาพไม3เพียงพอ แต3การปรับปรุง แก5ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน5อยสามารถ
ทําให5มีคุณภาพเพียงพอได5: มีเอกสารแต!ยังไม!เช่ือมโยงการปฏิบัติ หรือมีการ
ดําเนินงานตามเกณฑ�ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ#าง มีหลักฐาน 
เอกสารบ#าง แต!ขาดความชัดเจน ผลการดําเนินงานยังไม!สมบูรณ�ในบางผลลัพธ� 

4 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ�: มีเอกสาร และหลักฐาน
การดําเนินงานตามเกณฑ� ผลลัพธ�เกิดขึ้นตามท่ีคาดหวัง 

5 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกว3าเกณฑ�: มีเอกสารและหลักฐาน
ชัดเจนที่แสดงถึงการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกว!าเกณฑ� ส!งผลให#เกิดผลดีใน
การพัฒนาระบบ 

6 เปfนตัวอย3างของแนวปฏิบัติท่ีดี: มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ�อย!างมี
ประสิทธิภาพ มีผลลัพธ�การดําเนินการที่ดี และมีแนวโน#มผลการดําเนินการเชิงบวก 

7 ระดับดีเย่ียม เปfนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นนํา: มีการ
ดําเนินการตามเกณฑ�อย!างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ�ท่ีโดดเด!นในระดับโลก มีแนวโน#ม
เชิงบวกให#เห็นอย!างชัดเชน ซึ่งผลการดําเนินงานสามารถนําไปเปTนแนวปฏิบัติช้ันนํา
ได# 
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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 (การกําหนดผลการเรียนรู5ท่ีคาดหวังมีความ
ชัดเจนและสอดคล5องกับวิสัยทัศน�และพันธกิจของมหาวิทยาลัย) 

หลักสูตรได#กําหนด OBE ของหลักสูตรไว#ว!า “ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู#และทักษะในการ
ผลิตปศุสัตว�เชิงธุรกิจอย!างมีจรรยาบรรณ” และถูกถ!ายทอดให#เปTน PLO ของหลักสูตรซ่ึงสอดคล#อง
กับวิสัยทัศน�ของคณะไว# 5 ข#อ ดังน้ี 

1) มีความรับผิดชอบต!อหน#าท่ี มีระเบียบวินัย อดทนสู#งาน และมีจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพทางด#านสัตวศาสตร� 

2) อธิบายหลักการทางด#านสัตวศาสตร� ระบบมาตรฐาน และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข#องกับปศุสัตว�
ได# 

3) ประยุกต�ใช#ความรู#ทางวิทยาศาสตร�และศาสตร�อื่นๆที่เก่ียวข#องในสาขาวิชาเอก (สัตว�ป'ก 
การผลิตสุกร โคนมและโคเน้ือ และอาหารสัตว�) เพ่ือการผลิตปศุสัตว�เชิงธุรกิจ และจัดการ
ผลผลิตได#อย!างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

4) ประเมิน และแก#ไขป{ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตปศุสัตว�ได# 

5) สามารถใช#ทักษะภาษาต!างประเทศได# และสามารถถ!ายทอดเทคโนโลยีและองค�ความรู#ทาง
สัตวศาสตร�สู!เป�าหมาย โดยอาศัยช!องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร� ของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

ได#วางรากฐานการเรียนให#อยู!ในกรอบของวิชาชีพทางวิทยาศาสตร� ทางเทคโนโลยีด#านการเกษตร
และทางด#านสัตวศาสตร�อย!างครบถ#วน มีการจัดการเรียนการสอนแบบต!อยอดด#านวิชาการที่ลึกซึ้ง
มากขึ้นและนําเทคโนโลยีด#านการผลิตปศุสัตว�สมัยใหม!ที่ทันสมัย โดยเน#นการพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิต ให#มีความรู#ความเช่ียวชาญเฉพาะด#านแตกต!างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความถนัดและ

ความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพ เช!น สัตว�ป'ก, โคนมและโคเนื้อ, การผลิตสุกร และอาหารสัตว� ที่มี
การฝyกปฏิบัติจริงท้ังในของฟาร�มปศุสัตว�ของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีเองและฝyกงานในฟาร�ม
ของบริษัทเอกชน ด#วยความถนัดเฉพาะทางที่เปTนเอกลักษณ�พิเศษน้ีเอง จึงทําให#เปTนการสร#างโอกาส
เพ่ือให#บัณฑิตสาขาสัตวศาสตร� เปTนท่ีต#องการตรงกับความต#องการของตลาดแรงงานอย!างมาก ไม!

ว!าจะเปTนผู#ประกอบการเปTนรายใหญ!ผลิตเพ่ือการส!งออก หรือผู#ประกอบการขนาดกลาง ท่ีมีกําลัง
การผลิตเพ่ือผู#บริโภคภายในประเทศ หรือแม#กระท่ังการประกอบอาชีพด#วยตนเอง ดังที่ผู#ปกครอง
ตั้งใจส!งบุตรหลานมาเรียนท่ีนี่ 

นอกจากนี้ หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให#ทันสมัยเพ่ือให#สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความสามารถในการคิดและปฏิบัติได#อย!างมีระบบและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และยังได#
ปลูกฝ{งคุณธรรม จริยธรรม ให#นักศึกษาสามารถปรับตัวเองให#เข#ากับองค�กร เพ่ือนร!วมงาน และยัง
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คํานึงการอนุรักษ�ส่ิงแวดล#อม ปลูกฝ{งการเกษตรแบบปลอดภัย การผลิตสัตว�ในระบบอินทรีย� ซึ่งเปTน

การรับผิดชอบต!อแวดล#อมและสังคมระดับหนึ่ง และมีการพัฒนาด#านการปศุสัตว�ที่ทันสมัยและ
ยั่งยืน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคลากรด#านเกษตร (Smart farmer) และความรู#เชิง
ธุรกิจ และการตลาดสมัยใหม! เพ่ือให#มีความพร#อมในการปรับตัวเข#ากับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ ที่มีผลมาจากการที่ประเทศไทยจะเข#าเปTนส!วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนได#ในอนาคต   

 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes (ผลการเรียนรู5ท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังความรู5และ
ทักษะท่ัวไป รวมถึงความรู5และทักษะเฉพาะทาง) 

หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรู#ท่ีคาดหวังไว#ทั้งหมด 5 ด#าน ดังน้ี 

PLOs Outcome statement Specific 
LO 

Generic 
LO 

Level 

1 มีความรับผิดชอบต!อหน#าท่ี มีระเบียบวินัย อดทนสู#งาน และ
มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพทางด#านสัตวศาสตร� 

 � A 

2 อธิบายหลักการทางด#านสัตวศาสตร� ระบบมาตรฐาน และ

กฎระเบียบที่เก่ียวข#องกับปศุสัตว�ได# 

�  U 

3 ประยุกต�ใช#ความรู#ทางวิทยาศาสตร�และศาสตร�อื่นๆที่
เก่ียวข#องในสาขาวิชาเอก (สัตว�ป'ก การผลิตสุกร โคนมและ
โคเน้ือ และอาหารสัตว�) เพ่ือการผลิตปศุ-สัตว�เชิงธุรกิจ และ

จัดการผลผลิตได#อย!างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

�  A 

4 ประเมิน และแก#ไขป{ญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตปศุ
สัตว�ได# 

�  E 

5 สามารถใช#ทักษะภาษาต!างประเทศได# และสามารถถ!ายทอด
เทคโนโลยีและองค�ความรู#ทางสัตวศาสตร�สู!เป�าหมาย โดย
อาศัยช!องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

 � A 

 

โดยหลักสูตรกําหนดให#มีรายวิชาที่ครอบคลุมความรู#และทักษะท่ัวไป และในแต!ละรายวิชาท่ี
อยู!ในแผนการเรียนได#กาหนดทักษะความรู#เฉพาะด#านสัตวศาสตร�ตามแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู#จากหลักสูตรสู!รายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งผลการเรียนรู#ท่ีคาดหวังของหลักสูตรมี

ความสมดุลกันระหว!างความรู#และทักษะท่ัวไป (generic) เช!น ทัศนคติและบุคลิกภาพ ทักษะ
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ความสามารถท่ัวไป และความสามารถของการต!อยอดความรู# และความรู#และทักษะเฉพาะทาง 

(specific) เช!น ทักษะในสาขาโภชนศาสตร�สัตว� สรีรวิทยาการสืบพันธุ� การผลิตสัตว�และการปรับปรุง
พันธุ�สัตว� เปTนต#น 
 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders (ผลการเรียนรู5ท่ีคาดหวังสะท5อนถึงความต5องการของผู5มีส3วนได5ส3วนเสีย
อย3างชัดเจน) 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผู#มีส!วนได#ส!วนเสียหลักสูตร ป' พ.ศ. 2561 
เพ่ือใช#สําหรับป'การศึกษา 2562 โดยหลักสูตรมีการเตรียมแบบประเมินเพ่ือใช#ในการสํารวจความ

คิดเห็น และความต#องการของผู#มีส!วนได#ส!วนเสียโดยพิจารณาจากผู#ใช#บัณฑิต ศิษย�เก!า นักศึกษา
ป{จจุบัน และอาจารย� เพ่ือนําไปปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร โดยที่ผลการเรียนรู#ท่ีคาดหวังของบัณฑิต
ของหลักสูตร กําหนดจากผู#ท่ีมีส!วนได#ส!วนเสีย 4 กลุ!ม โดย 2 กลุ!มแรก คือ กลุ!มท่ีกําหนดนโยบาย 

(ผู#บริหาร) และคณาจารย�/บุคลากรของภาควิชา สัตวศาสตร� และ 2 กลุ!มผู#ใช#บัณฑิตและศิษย�เก!า 
โดยมีผลการประเมิน ดังน้ี 

ตารางแสดงความพึงพอใจของ stakeholders ท่ีมีต3อหลักสูตร  
Stakeholders ระดับความพึงพอใจในแต3ละปBท่ีทําการ

สํารวจ (ค3าเฉล่ีย) 
 2558 2559 2560 2561 2562 

ด#านคุณธรรม จริยธรรม      
 -ค!าคะแนนเฉลี่ย 3.94 3.97 3.88 4.11 4.48 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค!าร#อยละของคะแนน 78.8 79.4 77.6 82.2 89.6 
ด#านความรู#      
 -ค!าคะแนนเฉลี่ย 3.64 3.75 3.67 3.74 4.11 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค!าร#อยละของคะแนน 72.8 75 73.4 74.8 82.2 
ด#านทักษะทางป{ญญา      
 -ค!าคะแนนเฉลี่ย 3.62 3.66 3.71 3.61 3.99 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค!าร#อยละของคะแนน 72.4 73.2 74.2 72.2 79.8 
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ด#านทักษะความสัมพันธ�ระหว!างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     

 -ค!าคะแนนเฉลี่ย 3.91 3.80 3.85 3.86 4.43 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค!าร#อยละของคะแนน 78.2 76 77.0 77.2 88.6 
ด#านการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช#

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 -ค!าคะแนนเฉลี่ย 3.86 3.69 3.87 3.78 4.08 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค!าร#อยละของคะแนน 77.2 73.8 77.4 75.6 81.6 
จํานวนบัณฑิตท่ีได#รับการประเมิน 32 48 30 85 63 
คะแนนที่ได# (ผลรวมค!าคะแนนทุกด#าน หารด#วย 

จํานวนบัณฑิตท่ีได#รับการประเมิน) 

3.75 3.84 3.80 3.82 4.22 

ระดับความพึงพอใจ * มาก มาก มาก มาก มาก 
     

PLOs มีค!าเฉล่ียรวม มีค!าเท!ากับ 4.29 ดังน้ี 

PLOs ค3า PLOs 
มีความรับผิดชอบต!อหน#าท่ี มีระเบียบวินัย และอดทนสู#งาน 4.60 

มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพทางด#านสัตวศาสตร� 4.45 

มีความรู#ความเข#าใจหลักการทางด#านสัตวศาสตร� ระบบมาตรฐาน และ

กฎระเบียบที่เก่ียวข#องกับปศุสัตว�ได# 

4.29 

ประยุกต�ใช#ความรู#ทางด#านสัตวศาสตร� เพ่ือการผลิตปศุสัตว�ในเชิงธุรกิจ 
การจัดการผลผลิต หรือการทํางานท่ีเก่ียวข#องได#อย!างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 

4.29 

ประเมินและแก#ไขป{ญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตปศุสัตว�หรือการ
ทํางานท่ีเก่ียวข#องได#มีค!าเท!ากับ 

4.26 
 

สามารถใช#ทักษะภาษาต!างประเทศได# และถ!ายทอดเทคโนโลยีและองค�
ความรู#ทางสัตวศาสตร�สู!กลุ!มเป�าหมาย โดยอาศัยช!องทางการสื่อสารท่ี
เหมาะสม 

3.86 

 



18 

 

Criterion 2 : Programme Specification 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 

(ข5อกําหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย) 
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� ได#ปรับปรุง/พัฒนาขึ้นมาใหม!

ให#ทันสมัยเพ่ือให#สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดและปฏิบัติได#อย!างมีระบบและมี

ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และยังได#ปลูกฝ{งคุณธรรม จริยธรรม ให#นักศึกษาสามารถปรับตัวเอง
ให#เข#ากับองค�กร เพื่อนร!วมงาน และยังคํานึงการอนุรักษ�สิ่งแวดล#อม ปลูกฝ{งการเกษตรแบบ
ปลอดภัย การผลิตสัตว�ในระบบอินทรีย� ซ่ึงเปTนการรับผิดชอบต!อแวดล#อมและสังคมระดับหน่ึง และ
มีการพัฒนาด#านการปศุสัตว�ที่ทันสมัยและย่ังยืน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคลากรด#าน

เกษตร (Smart farmer) และความรู#เชิงธุรกิจ และการตลาดสมัยใหม! เพ่ือให#มีความพร#อมในการ
ปรับตัวเข#ากับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลมาจากการที่ประเทศไทยจะเข#าเปTนส!วนหน่ึงของ
ประชาคมอาเซียนได#ในอนาคต (อ#างอิง สศ 2.1-1 หลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย) 

 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
(รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย) 

หลักสูตรอาศัยข#อมูลจากแหล!งต!าง ๆ โดยเฉพาะอย!างย่ิง ข#อมูลความพึงพอใจของผู#มีส!วนได#
ส!วนเสียของหลักสูตร (Stakeholders satisfaction) และผลจากการวิเคราะห�ข#อมูลในช!องทางต!าง ๆ 

พบว!ามีความต#องการให#มีการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการทางธุรกิจเพ่ิมเติม โดยมี
การย#ายรายวิชา สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว� จากวิชาเอกเลือก/เลือกเสรีมาเปTนวิชาแกนและมี
การปรับปรุงเน้ือหาสาระของรายวิชาให#ครอบคลุมเนื้อหาในด#านธุรกิจสําหรับนักสัตวศาสตร� เพ่ือให#
นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรทุกคนได#มีความรู#ในด#านธุรกิจ ซึ่งมีความจําเปTนอย!างมากในสถานการณ�

ป{จจุบันสําหรับการประกอบอาชีพในด#านสัตวศาสตร�  
การปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตรให#มีความเหมาะสมต!อการผลิตบัณฑิตตาม

สถานการณ�ป{จจุบันจึงนํามาสู!การกําหนดเป�าประสงค�ของหลักสูตร (program learning outcomes) 
คือ “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู#และทักษะในการผลิตปศุสัตว�เชิงธุรกิจอย!างมีจรรยาบรรณ”โดยมี

ข#อกําหนดของรายวิชาท่ีเป�ดสอนของหลักสูตรทุกรายวิชา เช!น รหัสและช่ือวิชา จํานวนหน!วยกิต 
คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง แผนการสอนและการประเมินผล เปTนต#น 
ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอร�มของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห!งชาติ ซึ่ง

จัดทํา online ก!อนเป�ดภาคการศึกษา 1 สัปดาห� และแจกให#แก!ผู#เรียนในวันแรกของการเรียน (อ#างอิง 
สศ 2.2-2 มคอ 3-4 ภาคเรียนท่ี 1-2-62) 
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2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 
to the stakeholders (ผู5มีส3วนได5ส3วนเสียสามารถเข5าถึงและรับรู5ข5อกําหนดของหลักสูตร
และรายละเอียดของวิชา) 

หลักสูตรได#วางแนวทางสําหรับการรับนักศึกษาใหม!ในป' 2562 โดยในป' 2561-2562
มหาวิทยาลัยได#ปรับเปล่ียนช!วงเวลาการเป�ดภาคการศึกษา จึงทําให#ไม!ได#เข#าร!วมในระบบแอดมิดช่ัน 

(ระบบกลางของสมาคมอธิการบดีแห!งประเทศไทย หรือ สอท.) (อ#างอิง สศ 2.3-1 ปฏิทินการศึกษา) 
ซึ่งจะมีผลทําให#ทางคณะไม!ได#นักศึกษาจากระบบแอดมิดช่ัน โดยอาจารย�ประจําหลักสูตรได# เพ่ิม
วิธีการประชาสัมพันธ�หลักสูตรและแจ#งวันเวลารับสมัครไปยังโรงเรียนต!างๆ ประชาสัมพันธ�ในงานท่ี
มหาวิทยาลัยจัดการประชาสัมพันธ�ในส่ือออนไลน� ได#แก! เว็บไซด� และเฟซบุ�คของคณะเพ่ิมเติมจาก

ของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเป�ดบ#านคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี เพ่ือประชาสัมพันธ�หลักสูตร
และรับนักศึกษาเชิงรุก โดยร!วมจัดนิทรรศการด#านสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู#แบบบูรณา
การทางด#านวิทยาศาสตร� ร!วมกับศูนย�สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

จังหวัดเชียงใหม! เพ่ือประชาสัมพันธ�การรับสมัครรอบป'การศึกษา 2562 และประชาสัมพันธ�คณะ
สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี (อ#างอิง สศ 2.3-2 การประชาสัมพันธ�หลักสูตรเชิงรุก) นอกจากนี้ มีการ
เพ่ิมโควตาต!างๆ เช!นโควตาเรียนดีของสถาบัน โควตาบุตรเกษตรกร โควตาศาสตร�พระราชา และ ได#
เร่ิมนําระบบ clearing house มาใช# ทําให#ได#ยอดนักศึกษาใกล#เคียงกับที่ประมาณการไว# ทําให#ได#

นักศึกษาหลักสูตร 4 ป'เกินเป�าที่ตั้งไว# 
ส!วนหลักสูตร 4 ป'เทียบเข#าเรียน หลักสูตรได#เพ่ิมการประชาสัมพันธ�หลักสูตรไปวิทยาลัย

เกษตรท่ัวประเทศ และแจ#งกําหนดการวันรับสมัครนักศึกษาใหม! (อ#างอิง สศ 2.3-3 การ
ประชาสัมพันธ�) และประกาศรับสมัครเพ่ิมเติมในรอบต!อไปในสาขาที่ไม!ได#จํานวนนักศึกษาตาม

แผนการรับ แต!จํานวนนักศึกษาใหม!ของสาขาการผลิตสุกรและสัตว�ป'กไม!ได#ตามแผนการรับ
เน่ืองจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมโีครงการความร!วมมือทวิภาคีกับบริษัทเอกชนในสาขาสุกร
และสัตว�ป'ก ซ่ึงทําสัญญาต้ังแต!ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

Criterion 3 Programme Structure and Content 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes (การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล5องกับผลการเรียนรู5ท่ี
คาดหวัง) 

หลักสูตรได#กําหนดโครงสร#างและเนื้อหาของหลักสูตรให#มีสัดส!วนท่ีเหมาะสมของหมวดวิชา

ต!างๆ โดยคํานึงถึงผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง ซึ่งประกอบด#วย รายวิชาท่ีอยู!ในหมวดศึกษาท่ัวไป 
จํานวนไม!น#อยกว!า 30 หน!วยกิต รายวิชาท่ีอยู!ในหมวดเฉพาะด#าน จํานวนไม!น#อยกว!า 91 หน!วยกิต 
และรายวิชาที่อยู!ในหมวดเลือกเสรี จํานวน 6 หน!วยกิต รวมไปถึงรายวิชาบูรณาการ ได#แก! สัมมนา 
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การศึกษาค#นคว#าด#วยตนเอง ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 หลักสูตรได#กําหนดผลการ

เรียนรู#ท่ีคาดหวังท่ีชัดเจนมากขึ้น (อ#างอิง สศ 3.1-1 โครงสร#างและเนื้อหาของหลักสูตร) โดยเน#น
การศึกษาในแต!ละวิชาเอก ดังนี้ 

วิชาเอกสัตว�ป'ก 
เน#นการศึกษาเก่ียวกับการจัดการฟาร�มสัตว�ป'ก  การผลิตสัตว�ป'กชนิดต!าง ๆ  เพ่ือให#

นักศึกษาสามารถใช#ความรู#ในการทําฟาร�มสัตว�ป'กได# 
วิชาเอกการผลิตสุกร 
 เน#นการศึกษาเก่ียวกับการจัดการฟาร�มสุกร เพ่ือให#นักศึกษาสามารถใช#ความรู#ในการทํา

ฟาร�มเลี้ยงสุกรได# 

วิชาเอกโคนมและโคเน้ือ 
เน#นการศึกษาเก่ียวกับการผลิตโคและกระบือ การจัดการฟาร�มโคนมและโคเน้ือ เพ่ือให#

นักศึกษาสามารถใช#ความรู#ในการทําฟาร�มโคนมและโคเน้ือ แพะ และแกะได# 
วิชาเอกอาหารสัตว� 

เน#นการศึกษาเก่ียวกับการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว� เพ่ือให#มีความรู#ทั้งในด#านการผลิต
อาหารสัตว� และการผลิตสัตว� 

หลักสูตรฯ ได#วางรากฐานการเรียนให#อยู!ในกรอบของวิชาชีพทางวิทยาศาสตร� ทาง
เทคโนโลยีด#านการเกษตรและทางด#านสัตวศาสตร�อย!างครบถ#วน มีการจัดการเรียนการสอนแบบต!อ

ยอดด#านวิชาการท่ีลึกซึ้งมากขึ้นและนําเทคโนโลยีด#านการผลิตปศุสัตว�สมัยใหม!ท่ีทันสมัย โดยเน#น
การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ให#มีความรู#ความเช่ียวชาญเฉพาะด#านแตกต!างจากมหาวิทยาลัย
อื่นๆ ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพ เช!น สัตว�ป'ก, โคนมและโคเน้ือ, การผลิต

สุกร และอาหารสัตว� ท่ีมีการฝyกปฏิบัติจริงท้ังในของฟาร�มปศุสัตว�ของคณะสัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยีเองและฝyกงานในฟาร�มของบริษัทเอกชน ด#วยความถนัดเฉพาะทางท่ีเปTนเอกลักษณ�พิเศษ
นี้เอง จึงทําให#เปTนการสร#างโอกาสเพ่ือให#บัณฑิตสาขาสัตวศาสตร� เปTนที่ต#องการตรงกับความ
ต#องการของตลาดแรงงานอย!างมาก ไม!ว!าจะเปTนผู#ประกอบการเปTนรายใหญ!ผลิตเพ่ือการส!งออก 

หรือผู#ประกอบการขนาดกลาง ที่มีกําลังการผลิตเพ่ือผู#บริโภคภายในประเทศ หรือแม#กระท่ังการ
ประกอบอาชีพด#วยตนเอง 

การผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร� หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  มีกําหนดการเป�ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ป'การศึกษา 2556 และ

ถึงรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรในป'การศึกษา 2560 และจะเร่ิมใช#หลักสูตรปรับปรุงในป'
การศึกษา 2561 โดยการออกแบบหลักสูตรอยู!บนพ้ืนฐานของปรัชญา เพ่ือพัฒนาองค�ความรู#ใน
รูปแบบการเรียนรู#ภาคทฤษฎีควบคู!กับการปฏิบัติเพ่ือผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพให#มีทักษะใฝ�รู# สู#
งาน คิดเปTน และมีความเปTนผู#นําท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ได#วางรากฐานการเรียนให#อยู!ในกรอบ
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ของวิชาชีพทางด#านสัตวศาสตร�อย!างครบถ#วนเหมือนมหาวิทยาลัยอื่น  แต!ในส!วนที่แตกต!างจาก

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ คือ ความถนัดและความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพในแต!สาขา เช!น สัตว�ป'ก, โค
นมและโคเนื้อ, การผลิตสุกร หรืออาหารสัตว� ซ่ึงเปTนเอกลักษณ�พิเศษเปTนการเพ่ิมโอกาสให#บัณฑิตมี
ความรู#ความสามารถตรงตามความต#องการของตลาดแรงงานในป{จจุบัน ในรอบการการดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี้ได#นําแนวทางของการศึกษาท่ีมุ!งเน#นด#านผลลัพธ� (Outcome base 

education; OBE) มาเปTนหลักในการพัฒนาหลักสูตรในคร้ังน้ี  (อ#างอิง สศ 3.1-2 รายงาน OBE และ
ข#อเสนอแนะปรับปรุงหลักสูตร) ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรมีระบบและกลไกท่ีสอดคล#องตามเกณฑ�
การปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (อ#างอิง สศ 3.1-3 แนวทางในการปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตร) น่ันคือ มีการแต!งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือดําเนินการยกร!างหลักสูตรใน

การปรับปรุงหลักสูตรในทันต!อการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ�ในป{จจุบัน คณะกรรมการวิพากษ�
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของร!างหลักสูตรปรับปรุง รวมถึงมีการประชาพิจารณ�
ร!วมกับอาจารย�และบุคลากรในคณะถึงร!างหลักสูตรฯ ปรับปรุง  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� ได#มีการดําเนินการในการนําระบบและ

กลไกของการปรับปรุงหลักสูตรตามกําหนดระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรได#รับ
การเห็นชอบจากท่ีประชุม โดยอาจารย�ประจําหลักสูตรมีการดําเนินการตามขั้นตอน และออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาของหลักสูตรให#มีความเหมาะสม มีการปรับปรุงหลักสูตรกําหนดแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตร และทําการปรับปรุงหลักสูตรโดยอาศัยข#อมูลจากแหล!งต!าง ๆ โดยเฉพาะ

อย!างยิ่ง ข#อมูลความพึงพอใจของผู#มีส!วนได#ส!วนเสียของหลักสูตร (Stakeholders satisfaction) โดย
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ได#ดําเนินการแต!งตั้งคณะทํางานจัดทําเนื้อหาหลักสูตรตาม 
Outcome Based Education (อ#างอิง  สศ 3.1-4 คําสั่งแต!งต้ังคณะกรรมการ OBE) ซ่ึงได#ดําเนินการ

ออกแบบสอบถามในด#านความต#องการของผู#มีส!วนได#ส!วนเสียของหลักสูตร เพื่อทําการสํารวจ
ข#อมูลท่ีจําเปTนต!อการปรับปรุงหลักสูตรในด#านต!าง ๆ ส!งไปตามผู#ใช#บัณฑิตทั้งในภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงศิษย�เก!าที่ดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข#องกับปศุสัตว�ด#วยตนเองคําสั่งแต!งตั้งคณะกรรมการ OBE 
พร#อมทั้งนําแบบสอบถามดังกล!าวสัมภาษณ�กับสถานประกอบการในการนิเทศสหกิจศึกษาของ

นักศึกษาเพ่ือเปTนข#อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรมีความพร#อมเผยแพร!คุณภาพและ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร�  

ผลจากการวิเคราะห�ข#อมูลในช!องทางต!าง ๆ พบว!ามีความต#องการให#มีการผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความสามารถในการจัดการทางธุรกิจเพ่ิมเติม จึงนํามาสู!การกําหนดเป�าประสงค�ของหลักสูตร 

(program learning outcomes) คือ “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู#และทักษะในการผลิตปศุสัตว�เชิงธุรกิจ
อย!างมีจรรยาบรรณ” โดยมีการย#ายบางรายวิชา และมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระของรายวิชาให#
ครอบคลุมเน้ือหาในด#านธุรกิจสําหรับนักสัตวศาสตร� เพ่ือให#นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรทุกคนได#มี
ความรู#ในด#านธุรกิจ ซึ่งมีความจําเปTนอย!างมากในสถานการณ�ป{จจุบันสําหรับการประกอบอาชีพใน
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ด#านสัตวศาสตร� นอกจากน้ียังมีการปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตรให#มีความเหมาะสมต!อ

การผลิตบัณฑิตตามสถานการณ�ป{จจุบัน โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง
แสดงไว#ในเอกสารอ#างอิง (อ#างอิง สศ 3.1-5 ตารางการปรับปรุงหลักสูตรใหม!) 

การปรับปรุงหลักสูตร ป'การศึกษา 2562 ทางหลักสูตรได#มีการทบทวนการออกแบบ
หลักสูตรฯ โดยผ!านช!องทางต!าง ๆ เช!น การแสดงความเห็นในการประชุมหลักสูตร เพ่ือเป�ดโอกาส

ในแสดงความคิดเห็น ได#มีข#อเสนอแนะในการแก#ไขรายวิชาต!าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแผนการ
เรียนของนักศึกษาให#เรียนในวิชาท่ีจําเปTนต!อการเรียนในวิชาสหกิจศึกษา 
 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes 
is clear (มีการกําหนดสัดส3วนท่ีเหมาะสม ระหว3างรายวิชาต3าง ๆ ในหลักสูตรเพื่อให5
บรรลุผลการเรียนรู5ท่ีคาดหวัง) 

หลักสูตรได#กําหนดให#แต!ละรายวิชามีส!วนร!วมในการทําให#บรรลุผลการเรียนรู#ที่คาดหวังใน

ด#านต!างๆ โดยแสดงไว#ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู#จากหลักสูตร
สู!รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยระบุความรับผิดชอบหลักและรองไว#อย!างชัดเจนซ่ึงปรากฏอยู!
ในเล!ม มคอ.2 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู# กลยุทธ�การสอน และการประเมินผล กระบวนการวิชาต!างๆ 
มีส!วนร!วมต!อการบรรลุผลการเรียนรู#ที่คาดหวังดังตารางที่ 8 โดยท่ีผลการเรียนรู#ท่ีคาดหวัง (ELOs) 

ทั้ง 5 ด#าน (อ#างอิง สศ 3.2-1 รายงานการออกแบบหลักสูตรด#วยแนวคิด OBE) 
 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
(หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย3างเปfนระบบ มีการบูรณาการและทันต3อยุคสมัย) 

หลักสูตรฯ มุ!งเน#นการผลิตบุคลากรให#มีความรู#ความสามารถในการผลิตสัตว�และมีทักษะ

ในการเปTนผู#จัดการฟาร�มที่มีมาตรฐาน มีความรู#ความเข#าใจในนิเวศวิทยา ที่อยู!อาศัยของสัตว� 
หลักการควบคุมสิ่งแวดล#อม ให#สัตว�เจริญเติบโต มีสุขภาพดีและไม!เกิดโรค มีความรู#เก่ียวกับการ
ควบคุมและป�องกันโรค เพ่ือป�องกันไม!ให#สัตว�ติดเช้ือและเกิดโรคระบาด มีความเข#าใจด#านชีววิทยา
ของสัตว� พันธุกรรม และการสืบพันธุ�สัตว�เพื่อการเพาะขยายพันธุ�สัตว�ให#ได#ตรงตามเป�าหมาย มี

ความรู#เก่ียวกับสรีรวิทยาและชีวเคมี เพื่อให#เกิดการใช#อาหารสัตว�ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร#างให#
สัตว�เจริญเติบโตแข็งแรงมีสุขภาพดี และให#ผลผลิตสูง รวมทั้งมีการจัดการของเสียที่เกิดจากการ
เลี้ยงสัตว�อย!างมีประสิทธิภาพ โดยความมุ!งเน#นการผลิตบุคคลากรดังกล!าวข#างต#นนี้ ได#นา

สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยมีคนเปTน
ศูนย�กลางของการพัฒนา และมีการสร#างสมดุลการพัฒนาเพ่ือให# ทันกับสถานการณ�การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศไทยมีพ้ืนฐานทางเกษตรกรรม เปTนแหล!งผลิตอาหาร
ของโลก เพ่ือเพ่ิมรายได#สําหรับการพัฒนาประเทศโดยการส!งออกผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร จึงมี
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ความต#องการกําลังคนท่ีมีความรู#ความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวข#องกับกระบวนการผลิตทางการเกษตร 

รวมถึงด#านปศุสัตว�  
ดังน้ัน หลักสูตรฯ จึงกําหนดโครงสร#างของรายวิชาท่ีชัดเจน และตามแผนท่ีกําหนดไว#  

แบ!งเปTนรายวิชาที่อยู!ในหมวดศึกษาท่ัวไป หมวดเฉพาะด#าน และหมวดเลือกเสรี รวมไปถึงรายวิชา
บูรณาการ ได#แก! สัมมนา ป{ญหาพิเศษ การศึกษาค#นคว#าด#วยตนเอง และมีแผนการศึกษาที่มีการบูร

ณาการของเน้ือหารายวิชาต!างๆ ดังแสดงในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) (อ#างอิง สศ 3.3-1 
มคอ. 2 แผนการศึกษา) 

นอกจากนี้หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีการจัดเรียงรายวิชาอย!างเปTนระบบ โดยคํานึงถึง
รายวิชาในแต!ละวิชาเอกที่มีจุดเด!น มีความสําคัญมาเปTนรายวิชาเอกเลือก/เลือกเสรี เป�ดสอนในภาค

เรียนที่ 1-2 ป'การศึกษา 2562 ดังน้ี (อ#างอิง สศ 3.3-2 มคอ. 2 รายละเอียดวิชา) 
  วิชา สศ 451 การจัดการฟาร�มปศุสัตว�ด#วยเทคโนโลยีที่ก#าวหน#า 
   วิชา สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร� 
  วิชา สศ 353 การจัดการอาหารสัตว� 

  วิชา สศ 401 ไขมันในอาหารสัตว� 
  วิชา สศ 446 การผลิตสัตว�ในระบบอินทรีย� 
   วิชา สศ 481 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร�มปศุสัตว� 
   วิชา สศ 484 การสร#างธุรกิจและการเปTนผู#ประกอบการด#านปศุสัตว� 

 

Criterion 4 : Teaching and Learning Approach 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders (ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร3ให5ผู5มีส3วนได5ส3วนเสีย
สามารถได5รับรู5) 

คณะฯ ส่ือสาร เผยแพร!ให#ผู#มีส!วนได#ส!วนเสียทราบหลายช!องทาง ได#แก! เว็ปไซต�คณะ การ
ติดต!อประสานงานผู#ประกอบการท่ีเปTนแหล!งฝyกงานสหกิจของนักศึกษา การพบนักศึกษาของ
อาจารย�ประจําช้ันป' อาจารย�ที่ปรึกษา และชมรมศิษย�เก!า มีการประชาสัมพันธ�คู!มือการศึกษาให#กับ
นักศึกษาใหม! นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดโครงการอบรม AUN-QA เพ่ือทําความเข#าใจเก่ียวกับ

การศึกษา หลักสูตรของคณะ ทีการประชาสัมพันธ�แนะแนวหลักสูตรให#นักเรียนช้ันมัธยมปลายต!าง 
ๆ ได#รับทราบเก่ียวกับการเรียนการสอนของคณะ มีการเผยแพร!หลักสูตรให#ผู#มีส!วนได#ส!วนเสียได#
รับทราบ มีการดําเนินการในกลุ!มอาจารย� นักศึกษาป{จจุบัน ผู#บริหาร คณะสัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยี กลุ!มอาจารย�พ่ีเล้ียงแหล!งฝyกในบางรายวิชาปฏิบัติ (อ#างอิง สศ 4.1-1 ช!องทางการ

เผยแพร!หลักสูตร) 
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4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes (กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล5องกับการ
บรรลุผลสําเร็จตามผลการเรียนรู5ท่ีคาดหวัง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู#ที่เน#นผู#เรียนเปTนสําคัญ และเปTนไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู#ของ TQF โดยจัดการเรียนการสอนให#ผู#เรียนเรียนรู#และแลกเปลี่ยนประสบการณ�จาก

กรณีศึกษาร!วมกัน การมอบหมายงานให#ผู#เรียนศึกษาค#นคว#าทํารายงาน และนําเสนอ การอภิปราย 
รวมทั้งการจัดทํานวัตกรรมหรือโครงงาน ซึ่งใช#ผลการเรียนรู#ท่ีคาดหวังเปTนตัวกําหนดกิจกรรมและ
การเรียนรู# (อ#างอิง สศ 4.2-1 วิชาสัมมนา-เน#นผู#เรียนเปTนสําคัญ) 
 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning (กิจกรรมการเรียนการ
สอนกระตุ5นให5เกิดการเรียนรู5ตลอดชีวิต) 

หลักสูตรฯ มีการกําหนดกลยุทธ�ส!งเสริมการเรียนรู#ตลอดชีวิต โดยพิจารณาจากรายวิชาของ
หลักสูตรที่ประกอบไปด#วยรายวิชาท่ีมีช่ัวโมงปฏิบัติการ รายวิชาท่ีส!งเสริมด#านทักษะท่ัวไปที่จําเปTน

ในชีวิตประจําวัน และรายวิชามีประโยชน�ต!อการประกอบอาชีพ เช!น สัมมนา ป{ญหาพิเศษ การ
ฝyกงานวิชาชีพ สหกิจศึกษา และการศึกษาอิสระ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนอาจารย�ผู#สอนใน
บางรายวิชาได#กําหนดให#มีการเรียนรู#ในส!วนของภาคปฏิบัติการ และการเรียนรู#ด#วยตัวเอง (อ#างอิง 
สศ 4.3-1 วิชาสหกิจศึกษา) 

นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีการส!งเสริมให#นักศึกษามีการเรียนรู#ทักษะต!างๆในห#องเรียนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได#แก!  

นักศึกษาหลักสูตร 4 ป' เทียบเข#าเรียน ทํากิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในวิชาเรียน 
คือ วิชา สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร� (อ#างอิง สศ 4.3-2 ภาพในวิชาเรียนภาษาอังกฤษ)  

นักศึกษาเข#าร!วม โครงการ “เสริมสร#างวินัย ใส!ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประจําป'การศึกษา 2562” ในวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 โดยนักศึกษาคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
เข#าร!วม โครงการ “เสริมสร#างวินัย ใส!ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําป'การศึกษา 
2562” ซ่ึงจัดโดยงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม!โจ# เพ่ือ

เสริมสร#างความรู#และยํ้าเตือนไม!ให#นักศึกษากระทําความผิดวินัยนักศึกษา รวมถึงการปฏิบัติตนให#
ถูกต#องและเหมาะสมในฐานะนักศึกษาและรุ!นพ่ีที่ดี โดยมี อาจารย�สุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู#ช!วย
อธิการบดี ผู#อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม!โจ# และ พันตํารวจโท เบน วงศ�เครือ 

รองผู#กํากับการป�องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรแม!โจ# จังหวัดเชียงใหม! เปTนวิทยากรให#ความรู# 
(อ#างอิง สศ 4.3-3 ภาพโครงการเสริมสร#างวินัย) 
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นักศึกษาวิชาเอกสัตว�ป'ก เข#าร!วมในกิจกรรมฝyกอบรมให#ความรู#ในโครงการทหารพันธุ�ดี ใน

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดย ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ�ายวิชาการ พร#อมด#วยนาย
ครรชิต ชมภูพันธ� นักวิชาการสัตวบาล เปTนวิทยากรฝyกอบรมให#ความรู#เก่ียวกับการทําวัคซีนโรคอหิ
วาต�สัตว�ป'ก ให#กับกองพันทหารม#าที่ 10 ค!ายสุริยพงษ� และกองทหารพรานที่ 32 ในโครงการทหาร
พันธุ�ดี มณฑลทหารบกที่ 38 จ.น!าน (อ#างอิง สศ 4.3-4 ภาพโครงการทหารพันธุ�ดี) 

นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร� ช้ันป'ที่ 3 (หลักสูตร 4 ป' และหลักสูตร 4 ป'เทียบเข#าเรียน) เข#า
ร!วมกิจกรรมอบรมภาวะผู#นํา ในหัวข#อ “การเตรียมความพร#อมและทักษะการเปTนผู#นํา ในยุคไทย
แลนด� 4.0” และหัวข#อ “Habit and Growth mindset” ในระหว!างวันท่ี 15 - 16 กุมภาพันธ� 2563 เพ่ือ
พัฒนานักศึกษาในด#านการเปTนผู#นําท่ีดี ทักษะในการทํางานเปTนกลุ!ม รวมถึงการสร#างความสามัคคี

และก!อให#เกิดความสัมพันธ�อันดีระหว!างนักศึกษาด#วยกัน โดยมี คุณณัฐวัยวัฒน� ลาลนพงศ�เดชชัย 
จากเครือเบทาโกร พร#อมทีมงานเปTนวิทยากรบรรยายพิเศษ (อ#างอิง สศ 4.3-5 ภาพกิจกรรมอบรม
ภาวะผู#นํา) 

 นักศึกษาลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร� คร้ังที่ 3 ในระหว!างวันที่ 15 - 17 

กุมภาพันธ� 2563  เพ่ือซ!อมแซมห#องนํ้า ทําแปลงผักและช้ันวางหนังสือ แจกวิตามิน ยาถ!ายพยาธิ 
และทําวัคซีนพิษสุนัขบ#า พร#อมทั้งจัดฝyกอบรมให#ความรู#แก!เกษตรกร เร่ือง การสุขาภิบาลสุกรและ
โค ณ โรงเรียนบ#านแม!โต� ตําบลบ!อแก#ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม! (อ#างอิง สศ 4.3-6 ภาพ
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร� คร้ังท่ี 3) 

นักศึกษาท่ีผ!านการอบรมการฉีดวัคซีนป�องกันโรคพิษสุนัขบ#าโดยปศุสัตว�จังหวัดเชียงใหม! 
ออกบูธให#บริการฉีดวัคซีนป�องกันโรคพิษสุนัขบ#า ในโครงการ "Pets Station : สถานีสัตว�เลี้ยง"  
ใน วันท่ี 19 กุมภาพันธ� 2563 โดย อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร�และ

เทคโนโลยี ฝ�ายบริหาร นํานักศึกษาเข#าร!วมกิจกรรมของสาขานิเทศศาสตร�บูรณาการ คณะศิลป
ศาสตร� มหาวิทยาลัยแม!โจ# ณ อาคารเรียนรวม 80 ป' มหาวิทยาลัยแม!โจ# จังหวัดเชียงใหม! (อ#างอิง 
สศ 4.3-7 ภาพโครงการ "Pets Station : สถานีสัตว�เล้ียง) 

คณะสัตวศาสตร�ฯ ลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร� คร้ังที่ 4 ในระหว!างวันที่ 21 

- 23 กุมภาพันธ� 2563 จัดฝyกอบรมให#ความรู#แก!เกษตรกร เร่ือง การเลี้ยงสัตว�และการสุขาภิบาล
โรค โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เปTนวิทยากร และได#ทําวัคซีนป�องกันโรคปากเท#าเป��อย 
แบลคเลค คอบวม ให#แก!โคกระบือ ณ บ#านหาดส#มป�อย และพ้ืนท่ีโครงการหลวงแม!แพะ และทํา
วัคซีนป�องกันโรคพิษสุนัขบ#าให#สุนัขและแมว วัคซีนฝ'ดาษสัตว�ป'ก ปรับปรุงบ!อไบโอแก�ส ณ บ#านหาด

ส#มป�อย พร#อมทั้งได#ปรับปรุงคอกสุกรและสัตว�ป'ก ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จังหวัด
เชียงใหม! (อ#างอิง สศ 4.3-8 ภาพกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร� คร้ังท่ี 4) 
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นักศึกษาเข#าร!วมกิจกรรมสัตวศาสตร�จิตอาสา ลงพื้นท่ีพ!นนํ้ายาซิลเวอร�นาโน ในระหว!าง

วันที่ 28 - 30 เมษายน 2563 นําทีมโดยผู#ช!วยศาสตราจารย� ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะ
สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี พร#อมด#วยนักวิชาการสัตวบาลของคณะฯ ลงพื้นที่เพ่ือพ!นน้ํายาซิลเวอร�
นาโนที่ผลิตจากวิทยาลัยนานาชาติ มาพ!นเพ่ือกําจัดเช้ือโรคภายในบริเวณหน!วยงาน คณะต!าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยแม!โจ#  (อ#างอิง สศ 4.3-9 ภาพกิจกรรมสัตวศาสตร�จิตอาสา) 

 

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

expected learning outcomes (การประเมินผู5เรียนมีการวางแนวทางท่ีสามารถช3วยให5
เกิดการพัฒนาตามผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู5ท่ีคาดหวัง) 
(1) การประเมินการรับเข#านักศึกษาใหม! 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� ได#มีการกําหนดเกณฑ�ในการรับ
นักศึกษาใหม!เพ่ือให#เปTนไปตาม PLO ของหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการรับนักศึกษาตามกระบวนการการรับและคัดเลือกนักศึกษา โดย
ป'การศึกษา 2562 อาจารย�ผู# รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทําการดําเนินการทบทวนแผนจํานวนรับ

นักศึกษา (อ#างอิง สศ 5.1-1 ยืนยันแผนการรับนักศึกษา) พร#อมทั้งกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
วิธีการคัดเลือก/สอบคัดเลือก และพิจารณาคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกและสอบสัมภาษณ�นักเรียน/
นักศึกษาเข#าศึกษาต!อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป' และหลักสูตร 4 ป'เทียบเข#าเรียน  หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� ร!วมกับทางมหาวิทยาลัยในการเป�ดรับสมัครนักศึกษา
ใหม!เพ่ือเข#าศึกษาต!อในระดับปริญญาตรี ตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม! 

อาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรได#กําหนดกระบวนการรับนักศึกษา ตามคุณสมบัติของผู#
เข#าศึกษา และหลักสูตรมีการคัดเลือกนักศึกษาจากโควต#ารับตรงโดยพิจารณาแผนการเรียนซึ่งต#อง

เปTนกลุ!มสาระการเรียนรู#วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป' หรือจบปวส.
ด#านสัตวศาสตร�สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป'เทียบเข#าเรียน ซึ่งจะพิจารณาจาก Portfolio และ
ลําดับเกรดที่สูงสุดของโรงเรียนในแต!ละจังหวัดและภูมิภาค และพิจารณาจากผลคะแนนอื่นๆในกลุ!ม
วิชาวิทยาศาสตร� และภาษาต!างประเทศ  โดยการรับสมัครในป'การศึกษา 2562 ทางหลักสูตรฯ

ได#รับนักศึกษา หลักสูตร 4 ป' เปTนไปตามแผน โดยเกินจากจํานวนรับ ตั้งแต!การสมัครรอบรับตรง 
คร้ังท่ี 1 แล#ว 

จากการดําเนินงานที่ผ!านมาในป' 2562 มีการปรับช!องทางการรับนักศึกษาแบบ T-CAS 
โดยมหาวิทยาลัยนําระบบ clearing house มาใช#ด#วย เพ่ือลดป{ญหานักศึกษารับตรงจ!ายเงิน

ค!าลงทะเบียนล!วงหน#า แต!ไม!มาเรียนเม่ือถึงเวลาเป�ดภาคการศึกษา ซ่ึงจะทําให#ได#ยอดนักศึกษา
ใกล#เคียงกับยอดจริงท่ีประกาศผล  และได#มีการประชาสัมพันธ�หลักสูตร โดยเข#าร!วมโครงการ
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พัฒนาการประชาสัมพันธ�หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก  โดยจัดทําโรดโชว�ตามภูมิภาคต!างๆ 

ร!วมกับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ออกบูธประชาสัมพันธ�กับทางโรงเรียน อีกท้ัง จัดส!งแผ!น
พับ+VDO แนะนําคณะฯ ไปยังวิทยาลัยเกษตรฯ ต!างๆ ก!อนการสมัครรอบรับตรง  พร#อมแจ#งวันเวลา
สมัครโควต#ารับตรงไปยังโรงเรียนต!างๆ และวิทยาลัยเกษตรท่ัวประเทศ ที่มีศิษย�เก!าและศิษย�ป{จจุบัน
ของคณะด#วย (อ#างอิง สศ 5.1-2 การประชาสัมพันธ�) 

(2) การประเมินระหว!างการศึกษา 
หลักสูตรฯ ได#ทําการกําหนดผลการเรียนรู#ของแต!ละรายวิชาในหลักสูตรฯ แบ!งตามกลุ!ม

วิชาต!าง ๆ (อ#างอิง สศ 5.1-3 การประเมินผลระหว!างการศึกษา) 
 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 
(การประเมินผู5เรียน รวมถึงช3วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกําหนดเกณฑ�
ประเมิน การกระจายนํ้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ�การให5คะแนนและการตัดเกรด 
มีความชัดเจนและสื่อสารให5ผู5เรียนรับทราบ) 

อาจารย�ผู#สอนช้ีแจงวัตถุประสงค�ของรายวิชา เกณฑ�การให#คะแนนในช่ัวโมงแรกท่ีเข#าสอน 
รับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามการส!งผลคะแนนของอาจารย�ผู#รับผิดชอบรายวิชา ท่ี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต!ละภาคการศึกษา และนําเข#าที่ประชุมอาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรฯ  

เพ่ือพิจารณาผลคะแนนของนักศึกษา ก!อนส!งให#กับคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ 
และส!งให#กับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการดําเนินการประกาศให#นักศึกษาได#รับทราบต!อไป 

อาจารย�ผู#สอนได#มีการประเมินผลการเรียนรู#ของนักศึกษาโดยประเมินตามสภาพจริง เช!น 
ข#อสอบแบบปรนัย อัตนัย การบ#าน รายงานท่ีได#รับมอบหมาย เปTนต#น (อ#างอิง สศ 5.2-1 ตัวอย!าง

การให#คะแนน) โดยหลังจากสิ้นภาคการศึกษาอาจารย�ผู#สอนจะประเมินออกมาเปTนผลคะแนนหรือ
เกรดให#นักศึกษา (อ#างอิง สศ 5.2-2 สรุปผลคะแนนรายวิชา) สําหรับรายวิชาท่ีค#างส!งผลคะแนน 
เน่ืองจากตรวจไม!เสร็จ นักศึกษาต!อกลุ!มมีจํานวนมาก หรือนักศึกษายังนําเสนองานหรือทํารายงาน
ไม!เสร็จสมบูรณ� ให#ทําบันทึกข#อความและรายงานช้ีแจงเหตุผลต!อที่ประชุมอาจารย�ผู#รับผิดชอบ

หลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะฯและสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการด#วย 
โดยหลังจากเสร็จส้ินแต!ละภาคเรียนแล#ว อาจารย�ผู#สอนจะประเมินออกมาเปTนผลคะแนนใน

แต!ละรายวิชาและมีการตรวจสอบผลการเรียนรู#ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด#าน ในรายวิชาของตนเองว!า

เปTนไปตามท่ีกําหนดไว#ในหลักสูตรฯหรือไม! เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ. 5 
และนําส!งเพ่ือพิจารณาเห็นชอบในท่ีประชุมอาจารย� ผู# รับผิดชอบหลักสูตรฯ  และอาจารย�
ผู#รับผิดชอบหลักสูตรจะตรวจสอบรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาท่ีอาจารย�ผู#สอนรายวิชาท่ี
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เป�ดสอนในแต!ละภาคการศึกษา ได#ดําเนินการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 

5-6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เป�ดสอน (อ#างอิง สศ 5.2-3 รายงานส!งมคอ.5) 
 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment (เกณฑ�การให5คะแนนและ
แผนการให5คะแนนถูกใช5ในการประเมินเพื่อยืนยันความเท่ียงตรง ความเช่ือม่ันและความ
โปร3งใสในการประเมินผู5เรียน) 

หลักสูตรฯ ได#กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู# มคอ.3 และ มคอ.4 
และติดตามความก#าวหน#าในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ. 4 ของอาจารย�ผู#รับผิดชอบรายวิชา ผ!าน
อาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรฯเปTนเร่ืองสืบเนื่องทุกรอบการประชุม โดยก!อนเป�ดภาคการศึกษาจะมี
การกําหนดรายวิชาที่จะเป�ดสอนในภาคการศึกษาต!อไป  อาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรจะแจ#งในท่ี

ประชุมให#รองคณบดีฝ�ายวิชาการหรือประธานหลักสูตร ทําบันทึกข#อความติดตาม เพ่ือให#อาจารย�
ผู#รับผิดชอบรายวิชาท่ีจะเป�ดสอนในภาคการศึกษาต!อไปจัดทํารายละเอียดของรายวิชาพร#อมแจ#ง
กําหนดเวลาจัดส!งให#อาจารย�ผู#รับผิดชอบรายวิชาจัดส!ง มคอ. 3 ดําเนินการโหลดลงระบบของ
สําหรับบริหารและพัฒนาวิชาการและส!งไฟล�ท่ีงานบริการการศึกษา (อ#างอิง สศ 5.3-1 ตย.การเป�ด

รายวิชาและรายการ มคอ.3-4) (อ#างอิง สศ 5.3-2 แจ#งเป�ดรายวิชา) ท้ังน้ี หลักสูตรฯ จะทําหนังสือ
แจ#งให#อาจารย�ผู#รับผิดชอบรายวิชาจัดส!งเอกสารก!อนเป�ดภาคการศึกษา 30 วัน โดยมอบหมายให#
งานบริการการศึกษาจัดทํา Check list ตรวจสอบการจัดส!งการรวบรวมและแจ#งความก#าวหน#าใน

การดําเนินการในที่ประชุมอาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรและประธานอาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
ซึ่งเปTนกรรมการในคณะกรรมการคณะฯ จะแจ#งในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯต!อไป  เพ่ือ
ควบคุมให#การบริหารหลักสูตรเปTนไปตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด 

หลักสูตรได#มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห�ป{จจัยที่ส!งผลต!อการวางระบบผู#สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน ในป'การศึกษา 2562 น้ีด#วย เน่ืองจากจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา
ตั้งแต!ป'การศึกษา 2560 จึงต#องวางแผนระบบผู#สอนสําหรับรายวิชาที่จะเป�ดสอนให#เหมาะสมและ
เรียบร#อย จัดเตรียมอาจารย�ผู#สอนสําหรับรายวิชาท่ีอาจารย�จะเกษียณอายุและลาศึกษาต!อล!วงหน#า 
และวางระบบพี่เล้ียงในรายวิชาท่ีเปล่ียนแปลงอาจารย�ผู#สอน โดยมีอาจารย�ผู#สอนใหม!เข#าไปร!วมสอน

อยู!ในรายวิชาน้ันๆ เพ่ือจะได#ทราบจุดมุ!งหมายและวัตถุประสงค�ของรายวิชา ลักษณะและการ
ดําเนินการในรายวิชา รวมท้ังแนวทางและแผนการสอนในรายวิชาด#วย (อ#างอิง สศ 5.3-3 การ
ประชุมภาระการสอน) 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
(มีการให5ข5อมูลป�อนกลับเก่ียวกับการประเมินผู5เรียนท่ีเหมาะสมแก3เวลาและช3วย
พัฒนาการเรียนรู5) 

อาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรมีระบบและกลไกในการติดตามความก#าวหน#าในการจัดทํา 
มคอ. 5-6 ของอาจารย�ผู#รับผิดชอบรายวิชา จากระบบของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยได#

ดําเนินการติดตามและจัดทํา check list ตรวจสอบรายวิชาค#างส!ง เพ่ือรายงานในท่ีประชุมอาจารย�
ผู#รับผิดชอบหลักสูตรทุกรอบการประชุม และเม่ือดําเนินการติดตามแล#ว จะนําผลการดําเนินงาน
ดังกล!าว เสนอผ!านอาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตร และนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะต!อไป (อ#างอิง สศ 5.4-1 การแจ#งจัดส!งผลคะแนน) โดยรูปแบบในการกํากับ ติดตามและ

ตรวจสอบ มคอ. 5 และ 6 มีระบบและกลไกลักษณะเช!นเดียวกับระบบในการกํากับและติดตาม 
มคอ.3 และ 4 คือ มีการแจ#งถึงอาจารย�ผู#สอนถึงกําหนดการในการจัดส!ง มคอ.5 และ 6 พร#อมทั้งมี
การแจ#งถึงแบบฟอร�มที่ใช#ในการจัดทํา ซ่ึงออกแบบโดยสํานักพัฒนาและบริหารการศึกษา หลังจาก

นั้นหลักสูตรได#มอบหมายให# งานบริการการศึกษาติดตามการจัดส!ง มคอ.5 และ 6 โดยมีการ
รายงานความคืบหน#าเปTนระยะในทุกรอบของการประชุมหลักสูตร หากมีรายวิชาท่ีไม!ดําเนินการใน
การจัดส!งทางหลักสูตรจะทําการแจ#งต!อกรรมการคณะให#ได#รับทราบและจัดการต!อไป  

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได#ดําเนินการจัดทําระบบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนการสอนของแต!ละรายวิชาทุกภาคการศึกษาด#วย นอกจากการประเมินผลจากการเรียนการ
สอนของอาจารย�ผู#สอนด#วยตนเองในช้ันเรียน หลักสูตรพิจารณาผลความพึงพอใจของนักศึกษาต!อ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย�ผู#สอนของคณะฯ ในภาพรวม สําหรับรายวิชาท่ีเป�ดสอนภาค
เรียนที่ 1-2/2562 จํานวน 118 วิชา โดยมีค!าคะแนนอยู!ในระดับมาก เท!ากับ 4.68 (อ#างอิง สศ 5.4-2 

แบบประเมินความพึงพอใจต!อการจัดการเรียนการสอน) และมีข#อคิดเห็นและข#อเสนอแนะต!างๆ โดย
ได#เวียนแจ#งในหลักสูตรให#รับทราบ (อ#างอิง สศ 5.4-3 ข#อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน) 

โดยอาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการติดตามและตรวจสอบผลการประเมินเพื่อรายงาน
ในท่ีประชุมอาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ รวมท้ังเปรียบเทียบผลการ

ประเมินของป'การศึกษา 2562 กับป'ก!อนด#วย (อ#างอิง สศ 5.4-4 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจ 1-2-2562) 
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5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(ผู5เรียนรับรู5ถึงสิทธ์ิเก่ียวกับกระบวนการอุธรณ�) 

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

อาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรได#พิจารณาเร่ืองการจัดการข#อร#องเรียนหลักสูตรเพ่ิมเติม จาก

การรับข#อร#องเรียนของคณะ (อ#างอิง สศ 5.5-1 ช!องทางร#องเรียนหลักสูตร) โดยเพ่ิมช!องทางรับข#อ
ร#องเรียนของหลักสูตรจากอาจารย�และนักศึกษา จากตู#รับข#อร#องเรียนที่ช้ัน 3 และ 4 อาคารเรียน
ศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  

โดยหากพบข#อร#องเรียนอาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการตามขั้นตอน) รับฟ{งคํา

ช้ีแจงจากอาจารย�ผู#สอนและนักศึกษา และนํากลับมาพิจารณาในท่ีประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางแก#ไข
ป{ญหาต!อไป ก!อนนําแจ#งในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (อ#างอิง สศ 5.5-2 การพิจารณาข#อ
ร#องเรียนคณะฯ) 

 
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 (การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตําแหน3ง 
เล่ือนตําแหน3ง การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเข5าสู3ตําแหน3ง การส้ินสุดตําแหน3ง และ
แผนการเกษียณ) ตอบสนองต3อความต5องการด5านการศึกษา การวิจัย และการบริการ
วิชาการ) 

ในป'การศึกษา 2562 มีคณาจารย�ที่เก่ียวข#องกับหลักสูตรฯ และทํางานเต็มเวลาทั้งหมด 15 
คน แบ!งออกตามตําแหน!งทางวิชาการดังตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรฯ 
ทั้งนี้มีอาจารย�ทั้งหมดในหลักสูตรฯ จบปริญญาเอกร#อยละ 100 ซึ่งอาจารย�ทุกท!านในหลักสูตรฯ มี
ความรู#ทางการวิจัย มีตําแหน!งทางวิชาการร#อยละ 46.67 (อ#างอิง สศ 6.1-1 : ตารางแสดงบุคลากร

สายวิชาการของหลักสูตร https://erp.mju.ac.th/qaRpt1.aspx) และมีอาจารย�ท่ีได#รับกําหนดตําแหน!ง
ที่สูงขึ้น จํานวน 2 คน คือ ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ และ ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง (อ#างอิง 
สศ 6.1-2 : แบนเนอร�) 
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ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร (ข#อมูล ณ วันสิ้นป'การศึกษา 2562) 

วุฒิการศึกษา อ. ผศ. รศ. ศ. อ.
พิเศษ 

รวม 

ปริญญาตรี 1 - - - - 1 
ปริญญาโท 1 3 - - - 4 
ปริญญาเอก 7 7 1 - - 15 
สูงกว!าปริญญาเอก - - - - - - 

รวม 9 10 1 - - 20 
อายุคนเฉลี่ย 41.42 50.68 60 - - - 
อายุงานเฉล่ีย 7.25 21.38 34 - - - 

 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการในรอบ 5 ป' (ตั้งแต!มีการเป�ดหลักสูตรมา หรือ 5 ป'ที่ผ!านมา) 

ตําแหน3งวิชาการ 2558 2559 2560 2561 2562 
 คงอยู3 ออก คงอยู3 ออก คงอยู3 ออก คงอยู3 ออก คงอยู3 ออก 

อาจารย� 12 - 12 - 10 - 12 - 11 1 

ผู#ช!วยศาสตราจารย� 8 1 8 - 8 - 8 - 8 - 

รองศาสตราจารย� 2 1 2 - 1 1 1 - 1 - 

รวม 22 2 22 - 19 1 21  20 1 
 

รายชื่ออาจารย�ท่ีจะเกษียณอายุราชการ รอบอีก 5 ปB (2563-2567) 
ลําดับ ช่ือ-สกุลผู5ที่จะเกษียณอายุราชการ 2563 2564 2565 2566 2567 

1 รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ �     

2 ผศ.น.สพ.ดร.บัญชา  พงศ�พิศาลธรรม  �    

3 ผศ.น.สพ.ไพโรจน� พงศ�กิดาการ   �   

4 อ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ    �  

 
ในส้ินป'การศึกษา 2562 มีบุคลากรสายวิชาการคงอยู!ทั้งส้ิน 20 คน เนื่องจากมีอาจารย�

เกษียณอายุ จํานวน 1 คน คือ อาจารย� ดร.วินัย โยธินศิริกุล (เกษียณอายุในวันท่ี 30 กันยายน 
2562) และป{จจุบันมีบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร มีตําแหน!งทางวิชาการเพิ่มขึ้น จํานวน 2 คน 
คือ 1. ผู#ช!วยศาสตราจารย� สัตวแพทย�หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ และ 2. ผู#ช!วยศาสตราจารย� ดร.
สุบรรณ ฝอยกลาง (ตามคําส่ัง ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ� 2563)  
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6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve 
the quality of education, research and service (มีการเปรียบเทียบอัตราส3วน
บุคลากรสายวิชาการต3อจํานวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑ�มาตรฐาน และติดตาม
ตรวจสอบข5อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด5านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ) 
รายงานสรุปสัดส!วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต!ออาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ประจําป'การศึกษา 

2562 ของมหาวิทยาลัยท่ีลิงค� https://erp.mju.ac.th/ftesRpt1.aspx (อ#างอิง สศ 6.2-1 รายงานสรุป
สัดส!วนFTES) ในภาพรวมเท!ากับ 23.25 ซ่ึงเกินค!าท่ีกําหนดไว#คือ 1:20 และพบว!าในป'การศึกษา 

2562 อาจารย�ผู#สอน ร#อยละ 70 ของอาจารย�ผู#สอนทั้งหมด มีค!าภาระงานเต็มเวลา (FTE) เกินเกณฑ�
ค!ามาตรฐานที่กําหนดไว# คือ 1  ท้ังน้ี หลักสูตรได#มีการประชุมเพ่ือพิจารณาภาระงานสอนของ
อาจารย�ในทุกรอบป'และทบทวนภาระงานสอนอีกคร้ังก!อนเป�ดทุกภาคการศึกษา (อ#างอิง สศ 6.2-2
การคํานวนค!า FTE ระดับปริญญาตรี) และติดตามการทํางานวิจัยของอาจารย�ในทุกรอบป'การศึกษา 

เพ่ือให#มีค!าภาระงานเปTนไปตามสัดส!วนที่กําหนด (อ#างอิง สศ 6.2-3 รายงานประชุมติดตาม
ความก#าวหน#าการทํางานวิจัย 62) 

 
ตารางแสดงผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (ย5อนหลัง 5 ปB)  

ระดับคุณภาพผลงานวิจัย 
แยกตามประเภทของแหล3งตีพิมพ�เผยแพร3 

ปB พ.ศ. ท่ีตีพิมพ�เผยแพร3 (จํานวนช้ินงาน) 
2558 2559 2560 2561 2562 

ตีพิมพ�ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง (ค!าน้ําหนัก 0.10) - - - - - 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(ค!าน้ําหนัก 0.20) 

9 14 11 11 19 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม!อยู!ในฐานข#อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.  แต!สถาบั้นนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปTนประกาศให#ทราบเปTนการท่ัวไป และ
แจ#งให# ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต!วันท่ีออกประกาศ  

ผลงานท่ีได#รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค!าน้ําหนัก 0.40) 

1 11 1 6 - 

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข#อมูล TCI กลุ!มที่ 2 (ค!า
น้ําหนัก 0.60) 

- - - - - 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติไม!
อยู!ในฐานข#อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  แต!สถาบ้ันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปTนประกาศให#ทราบเปTนการ

2 1 1 2 2 
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ระดับคุณภาพผลงานวิจัย 
แยกตามประเภทของแหล3งตีพิมพ�เผยแพร3 

ปB พ.ศ. ท่ีตีพิมพ�เผยแพร3 (จํานวนช้ินงาน) 
2558 2559 2560 2561 2562 

ท่ัวไป และแจ#งให# ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต!วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม!อยู!ใน Beall’s list) วารสารวิชาการที่
ปรากฎในฐานข#อมูล TCI กลุ!มที่ 1 (ค!าน้ําหนัก 0.80) 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่

อยู!ในฐานข#อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.   
ผลงานท่ีได#รับการจดสิทธิบัตร (ค!าน้ําหนัก 1.00) 

1 4 4 6 9 

รวมจํานวนชิ้นงาน 13 30 17 25 30 
(อ#างอิง สศ 6.2-4 เอกสารสรุปผลงานวิจัย 58 – 62) 
 
ตารางแสดงการได5รับงบประมาณสนับสนุน (ย5อนหลัง 5 ปB) 

ปBงบประมาณ แหล3งทุนวิจัย งบประมาณ (บาท) 
2562 เงินรายได#คณะสัตวศาสตร�ฯ - 

เงินงบประมาณแผ!นดินสํานักวิจัยฯ 1,291,800 
ภายนอก 14,415,626 

2561 เงินรายได#คณะสัตวศาสตร�ฯ - 
เงินงบประมาณแผ!นดินสํานักวิจัยฯ 452,700 
ภายนอก 2,822,592 

2560 เงินรายได#คณะสัตวศาสตร�ฯ 115,000 
เงินงบประมาณแผ!นดินสํานักวิจัยฯ 450,000 
ภายนอก 5,734,510 

2559 เงินรายได#คณะสัตวศาสตร�ฯ 266,000 
เงินงบประมาณแผ!นดินสํานักวิจัยฯ 50,000 
ภายนอก 3,113,900 

2558 เงินรายได#คณะสัตวศาสตร�ฯ 125,000 
เงินงบประมาณแผ!นดินสํานักวิจัยฯ 187,200 
ภายนอก 600,000 
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6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
(เกณฑ�ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซ่ึงประกอบด5วย
จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต3อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข5าสู3
ตําแหน3ง การเล่ือนตําแหน3งบุคลากรถูกกําหนดและประกาศให5ทราบท่ัวกัน) 

(1) การสรรหาบุคลากร 

การรับสมัครอาจารย�และคัดเลือกอาจารย� ดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ�ของ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกําหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารย�เพื่อให#แต!ละสาขาวิชาดําเนินการ โดย
เร่ิมจากแต!ละหลักสูตรดําเนินการประชุมหลักสูตรฯ เพ่ือกําหนดคุณสมบัติของอาจารย� ได#แก! 

คุณวุฒิและสาขาวิชา ให#สอดคล#องกับความต#องการของหลักสูตรและส!งไปยังฝ�ายบริหารของคณะ
เพ่ือดําเนินการเสนอกองแผนงานมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดสรรกาลังอัตราและเงินสําหรับการจ#าง
พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน!งอาจารย� มาให#คณะฯ นอกจากน้ีการสรรหาอาจารย� และบุคลากร
อัตราทดแทน (กรณีลาออก เกษียณอายุ) และบุคลากรอัตราใหม! (กรณีวางแผนในระยะยาว) เปTนไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งกองการเจ#าหน#าท่ีของมหาวิทยาลัยเปTนผู#ดําเนินการประกาศรับ
สมัคร และมีคณบดีร!วมเปTนคณะกรรมการสรรหา โดยใช#หลักเกณฑ�ในการสรรหาเปTนไปตามเกณฑ�
ของมหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย และมีการ
พิจารณาความดีความชอบตามหลักความสามารถทางวิชาการ และปริมาณภาระงานเปTนหลัก โดย
มีกระบวนการให#สาขาวิชาเสนอช่ือผู#สมควรได#รับการเล่ือนขั้นเลื่อนตาแหน!งมายังคณะและคณะนํา
เร่ืองเข#าสู!ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาร!วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ 

มีการกําหนดโครงสร#างการบริหารงาน โดยมีหัวหน#าสาขาวิชาเปTนผู#บริหารสาขาวิชา 
อาจารย�ประจําหลักสูตรเปTนผู#บริหารจัดหารหลักสูตรและมีการกําหนดบทบาทหน#าที่ความ
รับผิดชอบของอาจารย�ในสาขาวิชาโดยการประชุมแบ!งภาระงานเปTนรายภาคการศึกษาและอาจารย�
ในสาขาเข#าร!วมเปTนคณะกรรมการหรือคณะทางานตามพันธกิจของคณะ มีการมอบหมายวิชาสอน

ให#แก!อาจารย�ทุกคนในสาขาวิชาตามเหมาะสมกับความรู#ความสามารถ ประสบการณ� และความ
เช่ียวชาญเฉพาะบุคคล 

(อ#างอิง สศ 6.3-1 การรับอาจารย�และการประเมินผลการปฎิบัติงาน) 
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6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
(มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ) 

คณะใช#ระบบการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประเมินจากเกณฑ�ภาระงานท่ี
กําหนดไว#ตามเกณฑ�ของทางมหาวิทยาลัย  โดยหากเปTนข#าราชการจะประเมินผลการปฏิบัติงานป'ละ 
2 คร้ัง และหากเปTนพนักงานมหาวิทยาลัยจะประเมินผลการปฏิบัติงานป'ละ 1 คร้ัง และป'ละ 2 คร้ัง
สําหรับอาจารย�ที่อายุงานไม!ครบ 5 ป'  

นอกจากนี้ คณะฯ มีการกําหนดเกณฑ�การประเมินเพ่ิมเติม เช!น การขอทุนวิจัยภายนอก 
การสอบผ!านภาษาอังกฤษ เปTนต#น (อ#างอิง สศ 6.4-1 ประกาศกําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ�ประเมิน
สายวิชาการ) และมีการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษาเปTนผู#ประเมินเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา ผ!านทางระบบประเมินของมหาวิทยาลัย (อ#างอิง สศ 6.4-2 : ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษา)  

 
6.5 Training and development needs of academic staff are identified and activities 

are implemented to fulfil them (ความต5องการในการฝcกอบรมและพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัยและนําไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต3อความต5องการ
ของบุคลากร) 

หลักสูตรใช#แผนพัฒนาบุคลากรของคณะเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยคณะมีงบประมาณสนับสนุนให#บุคลากรไปอบรมและพัฒนาตนเอง อาจารย�ประจํา

หลักสูตร ได#รับการงบประมาณพัฒนาบุคลากรตลอดป'การศึกษาเปTนจํานวนเงินเฉล่ีย 15,000 บาท
ต!อคน นอกจากน้ีคณะได#จัดให#มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรหลายด#าน เช!น กิจกรรม KM เพ่ือ
พัฒนาการเรียน การสอนส!งเสริม และสนับสนุนให#อาจารย�เข#าร!วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนท่ีทางมหาวิทยาลัยได#จัดขึ้น ร!วมท้ังสนับสนุนให#อาจารย�ประจําได#นําความรู#จากการเข#าร!วม

ประชุมทางวิชาการ การบริการวิชาการ การฝyกอบรมและดูงาน มาประยุกต�ใช#ในการเรียนการสอน
และการวิจัย (อ#างอิง สศ 6.5-1 ประกาศเร่ืองการสนับสนุนผลงานวิจัยตีพิมพ�เผยแพร!) 
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6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service (การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึงการให5รางวัลและการยอมรับถูกนํามาใช5เพื่อกระตุ5นและสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลัยมีระบบจูงใจที่สนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน ดังน้ี 1. มีรางวัลตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการ งานสร#างสรรค� ผลงานที่ขอจดทรัพย�สินทางป{ญญา 2. ค!าตอบแทนสําหรับผู#ท่ีดํารง
ตําแหน!งทางวิชาการ 3. รางวัลสําหรับบุคลากรท่ีได#รับการแต!งต้ังตําแหน!งทางวิชาการจาก

มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยและคณะฯ ได#จัดให#มีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด!นของมหาวิทยาลัยและ

คณะฯ เปTนประจําทุกป' โดยให#บุคลากรเสนอรายช่ือบุคลากรท่ีมีสามารถได#รับรางวัลไปยังคณะฯ 
เพ่ือพิจารณาและคณะจะส!งรายช่ือต!อไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต!อไป ซ่ึงบุคลากรดีเด!นระดับ

คณะฯ จะได#รับโล!ห�ประกาศเกียรติคุณซึ่งเปTนการสร#างขวัญกําลังใจ ให#บุคลากรท่ีมีความมุ!งม่ันต้ังใจ
ในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการต!อไป (อ#างอิง สศ 6.6-1 
บุคลากรที่ดีเด!น) 

คณะฯ มีการยกย!องเชิดชูเกียรติแก!อาจารย�ผู#ได# รับรางวัลผ!านส่ือออนไลน� ทางเว็บ

www.as.mju.ac.th  (อ#างอิง สศ 6.6-2 ยกย!องเชิดชูเกียรติแก!อาจารย�)   และจัดทําระบบเพ่ือเสนอ
รายช่ือบุคลากรดีเด!นผ!าน Google from และสรุปรายช่ือผู#ท่ีได#รับคะแนนสูงสุดจากการเสนอรายช่ือ 
พร#อมทั้งจัดทําเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อเปTนขวัญและกําลังใจให#กับบุคลากรของคณะฯ เพ่ือ

กระตุ#นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการและจัดมอบเกียรติบัตร
ให#แก!บุคคลากรในวันท่ีคณะฯ กําหนด (อ#างอิง สศ 6.6-3 : รายช่ือบุคลากรที่ได#รับการยกย!อง) 
 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement (มีการตรวจสอบ ประเมินและ
เปรียบเทียบประเภทและจํานวนงานวิจัยกับเกณฑ�มาตรฐานท่ีได5รับการยอมรับเพื่อการ
พัฒนา) 

อาจารย�ในสาขาสัตวศาสตร�ทําวิจัยในหัวข#อตามความสนใจและความถนัดของตนเอง 
โดยคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี นําข#อมูลการดําเนินงานและการตีพิมพ�ผลงานวิจัยในแต!ละป'มา
ใช#พิจารณในการเล่ือนเงินเดือน (อ#างอิง 6.7-1 ตารางแสดงการได#รับงบประมาณสนับสนุน 

(ย#อนหลัง 5 ป')) 
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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 
(มีการดําเนินการวางแผนแต3งต5งบุคลากรสายสนับสนุน (ห5องสมุด ห5องปฏิบัติการ ส่ิง
อํานวยความสะดวกด5านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต5องการทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ) 

คณะฯ มีการแต!งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยจัดทําแผนบริหารและ

พัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ป' ในการจัดทําแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร คณะมีการวิเคราะห�
ข#อมูลซ่ึงประกอบไปด#วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุ!มงานการบริหารของบุคลากรสายสนับสนุน 
และมีการสํารวจข#อมูล IDP ของบุคลากรของคณะ และนําผลจากการวิเคราะห�และความต#องการใน
การพัฒนาตนเองของแต!ละบุคคลมาเปTนแนวทางในการจัดทําแผนบุคลากรของคณะฯ ที่สนับสนุน

การดําเนินงาน (อ#างอิง สศ 7.1-1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร) ประกอบไปด#วย  
1. ผู#ปฏิบัติงานของหลักสูตร ทําหน#าท่ีจัดเตรียมข#อมูลของหลักสูตร และดําเนินกิจกรรมต!างๆ

เพ่ือขับเคลื่อนให#บรรลุวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
2. บุคลากรห#องปฏิบัติการ ทําหน#าท่ีจัดเตรียมความพร#อมของห#องเพื่อรองรับการเรียนการ

สอน และการวิจัย  
3. บุคลากรด#านงานฟาร�ม ทําหน#าท่ีดูแลทางด#านฟาร�ม ซึ่งประกอบด#วยฟาร�มสัตว�ป'ก ฟาร�มโค

นมโคเนื้อ ฟาร�มสุกร เพ่ือให#มีความพร#อมสําหรับนักศึกษาเข#าปฏิบัติภายในฟาร�ม และเปTน

การศึกษาภายนอกห#องเรียน 
4. บุคลากรด#านห#องสมุด ทําหน#าเตรียมความพร#อมทางด#านหนังสือ ตํารา งานวิจัย และอื่นๆ 

เพ่ือให#นักศึกษาได#ค#นคว#าหาความรู#เพ่ิมเติมจากห#องเรียน 
5. บุคลากรด#านกิจกรรมนักศึกษา ทําหน#าที่ดูแลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรม

ต!างๆ เพ่ือให#สอดคล#องกับมาตรฐานการเรียนรู#ของนักศึกษา 5 ด#าน พร#อมทั้งให#คําปรึกษา
แก!นักศึกษาในเร่ืองอื่นๆ  

6. บุคลากรส!วนกลางที่สนับสนุนทางด#านเครื่องมืออุปกรณ�ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี
จํานวนเพียงพอและสามารถรองรับกับจํานวนนักศึกษาของคณะฯ เพ่ือให#นักศึกษาได#สืบ

ค#นหาความรู#เพ่ิมเติมจากห#องเรียน เช!น คอมพิวเตอร� สัญญาณอินเตอร�เน็ตแบบไร#สาย E-
learning 
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7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated (มีการกําหนดและการแจ5งข5อมูลการสรรหา
บุคลากร และเกณฑ�การคัดเลือกในการแต3งต้ัง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้น
บุคลากรสายสนับสนุน) 

คณะฯ ดําเนินการภายใต#กระบวนการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกระบวนการสรรหาบุคลากร
โดยกําหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผู#สมัครตามคู!มือมาตรฐานกําหนดตําแหน!งตามแนว Competency 
(อ#างอิง สศ 7.2-1 คู!มือมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง) และกําหนดให#บุคลากรผู#สมัครตั้งแต!วุฒิปริญญา

ตรีขึ้นไป ต#องมีผลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการพิจารณาด#วย และใน
กระบวนการสรรหายังมีการแต!งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการออกข#อสอบ
ที่ออกข#อสอบภาคความรู#ความสามารถท่ัวไปและภาคความรู#เฉพาะตําแหน!ง รวมถึงคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ� เพ่ือให#ได#บุคลากรท่ีมีความรู#ความสามารถ ความชํานาญ และมีความเหมาะสมกับ

ตําแหน!งท่ีรับสมัครอย!างแท#จริงมาบรรจุในตําแหน!งดังกล!าว โดยหลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการ
สรรหานั้น เปTนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม!โจ# เร่ือง การบรรจุ
และแต!งตั้งบุคคลเปTนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (อ#างอิง สศ 7.2-2 คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ) นอกจากการดําเนินการสรรหาบุคลากรด#วยวิธีปกติข#างต#นแล#ว ในส!วนของ

มหาวิทยาลัยยังมีการสรรหามีการใช#ระบบคุณธรรม (merit system) ที่เน#นความรู#ความสามารถใน
ด#านคุณสมบัติและประสบการณ�ในการทํางาน เช!น โครงการบริหารคนดีคนเก!ง ที่ให#ลูกจ#างช่ัวคราว
และพนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม!โจ#ที่มีคุณวุฒิและดํารงตําแหน!งในระดับ

ปริญญาตรี และมีอายุงาน 7 ป'ขึ้นไป ได#มาดําเนินการสอบแข!งขันเพ่ือมาบรรจุเปTนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซ่ึงถือว!าเปTนการเป�ดโอกาสให#ลูกจ#างช่ัวคราวและพนักงานราชการสังกัด
มหาวิทยาลัยแม!โจ#ท่ีปฏิบัติงานให#มหาวิทยาลัยได#มีโอกาสบรรจุเปTนพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ นอกจากน้ียังสนับสนุนให#มีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได#รับค!าจ#างจากเงิน

รายได# ที่สังกัดส!วนงานต!างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได#เข#าสู!กระบวนการประเมินความรู#ความสามารถ
เพ่ือบรรจุเปTนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (อ#างอิง สศ 7.2-3 การประเมินพนักงานรายได#
เข#าสู!พนักงานมหาวิทยาลัย) ซ่ึงทั้งสองโครงการนี้ เปTนการสร#างขวัญและกําลังใจแก!ผู#ปฏิบัติงาน
ให#กับมหาวิทยาลัยที่ยังไม!ได#รับการบรรจุ 

การเลื่อนตําแหน!งของบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ และหลักสูตรมีการสนับสนุนและ
ส!งเสริมให#บุคลากรสายสนับสนุนมี career path อย!างเหมาะสม ตามมติคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยแม!โจ# (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ได#
เห็นชอบให#กําหนดกรอบประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน และเห็นชอบกรอบประเภทเช่ียวชาญ

เฉพาะ ระดับชํานาญการ ด#วยผลงานให#กับทุกตําแหน!งโดยไม!จํากัดจํานวน ทั้งน้ี ยกเว#นตําแหน!ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ โดยต#องขอประเมินค!างานตามหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติ
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ของมหาวิทยาลัย และตําแหน!งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ 

ที่มหาวิทยาลัยยังไม!ได#กําหนดให# ซ่ึงต#องรอการพิจารณาโครงสร#างหน!วยงานของมหาวิทยาลัยใน
กํากับก!อนจึงจะเสนอประเมินค!างานต!อมหาวิทยาลัยต!อไปได# (อ#างอิง สศ 7.2-4 การให#ดํารง
ตําแหน!งท่ีสูงขึ้น) 

ในรอบ 5 ป'ที่ผ!านมาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ได#รับความเห็นชอบในการเสนอขอ

กําหนดตําแหน!งที่สูงขึ้น คือ นางรจนา อุดมรักษ� และ นายอภิชาติ หม่ันวิชา (อ#างอิง สศ 7.2-5 
คําสั่งแต!งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให#ดํารงตําแหน!งสูงขึ้น)    

 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

(มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน) 
มหาวิทยาลัยแม!โจ# ได#มีการจัดทําสมรรถนะ โดยมอบหมายให#คณะกรรมการดําเนินการ

กําหนดสมรรถนะมาตรฐานของตําแหน!ง และคณะกรรมการจัดการความรู#มหาวิทยาลัยแม!โจ# เปTน

ผู#รับผิดชอบในการดําเนินการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ดังกล!าว ได#ร!วมกับบุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกกลุ!มงาน (อ#างอิง สศ 7.3-1 คําสั่งคณะกรรมการจัดการความรู#) 
โดยใช#กระบวนการจัดการความรู#ในการกําหนดหัวข#อสมรรถนะท่ีจําเปTนสําหรับบุคลากรทุกประเภท 
และหัวข#อสมรรถนะหรือความสามารถท่ีจําเปTนและสอดคล#องกับภารกิจท่ีบุคลากรแต!ละประเภท 

ในแต!ละระดับตําแหน!งปฏิบัติงานอยู! รวมถึงกําหนดรายละเอียดของสมรรถนะประจํากลุ!มงาน ให#มี
รายละเอียดท่ีครบถ#วน ถูกต#อง โดยเร่ิมตั้งแต!การกําหนดช่ือ คํานิยาม กําหนดการจัดระดับ และ
กําหนดพฤติกรรมในแต!ละระดับ (อ#างอิง สศ 7.3-2  สมรรถนะบุคลากร) 

คณะกรรมการดําเนินการกําหนดสมรรถนะมาตรฐานของตําแหน!ง (อ#างอิง สศ 7.3-3 คําสั่ง

คณะกรรมการฯ)  และคณะกรรมการจัดการความรู#มหาวิทยาลัยแม!โจ# ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 7/2552 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2552 ได#นําเสนอการกําหนดสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะผู#บริหาร และสมรรถนะกลุ!มงาน จํานวน 11 กลุ!มงาน ต!อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ให#ความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยได#มีมติเห็นชอบตามเสนอ (อ#างอิง สศ 7.3-4 แจ#งมติสภา) 

มหาวิทยาลัยจึงได#จัดโครงการประเมินสมรรถนะของบุคลากรประจําป' 2552 ขึ้นเปTนคร้ังแรก เพ่ือใช#
เปTนเคร่ืองมือในการวัดความรู#ความสามารถของบุคลากร ต!อมาได#มีการกําหนดสมรรถนะประจํา
กลุ!มงานลูกจ#างประจําขึ้นมา เปTนกลุ!มงานท่ี 12 ต!อมาคณะกรรมการดําเนินการกําหนดสมรรถนะ

มาตรฐานของตําแหน!งและคณะกรรมการจัดการความรู#มหาวิทยาลัยแม!โจ# ได#ร!วมกับบุคลากรกลุ!ม
ลูกจ#างประจําทุกกลุ!มงาน กําหนดสมรรถนะประจํากลุ!มงานลูกจ#างประจําขึ้นมา และคณะกรรมการ
ฯ ดังกล!าว ได#นําเสนอต!อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยแม!โจ# ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2554 มีมติเห็นชอบในการเพ่ิม

สมรรถนะกลุ!มงานลูกจ#างประจํา จํานวน 3 กลุ!ม ได#แก! กลุ!มงานบริการพ้ืนฐาน กลุ!มงานสนับสนุน 
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และกลุ!มงานช!าง พร#อมกับปรับปรุง เพิ่มเติมตําแหน!งในบางตําแหน!ง และป{จจุบันสมรรถนะท่ี

มหาวิทยาลัยแม!โจ# (อ#างอิง สศ 7.3-5 เพ่ิมกลุ!มงาน) ใช#ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย จะใช#หัวข#อ รายละเอียด และเกณฑ�ค!ามาตรฐาน ของแต!ละตําแหน!ง ใน
การประเมินตามคู!มือสมรรถนะมหาวิทยาลัยแม!โจ# ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554  

ป{จจุบันมหาวิทยาลัยแม!โจ# ได#มีการนําสมรรถนะตามคู!มือสมรรถนะฯ ดังกล!าว มาใช#ในการ

วัดและประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน มาเปTนระยะเวลากว!า 9 ป' และป{จจุบัน
มหาวิทยาลัย เห็นว!าสมรรถนะดังกล!าวควรมีการปรับปรุง เพ่ือเปTนการส!งเสริม และพัฒนาให#การ
ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให#สอดคล#องกับ
สภาวการณ�ในป{จจุบันมากขึ้น มหาวิทยาลัย จึงได#มอบหมายให#คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

สมรรถนะมาตรฐานของตําแหน!ง ดําเนินการปรับปรุงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยแม!โจ# อีกคร้ังหน่ึง และ
ป{จจุบัน อยู!ระหว!างการดําเนินการ 

 
7.4 Training and development needs of support staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them (มีการวินิจฉัยความต5องการการฝcกอบรมและพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และดําเนินกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต5องการนั้น) 

คณะฯ มีการสนับสนุนและส!งเสริมให#บุคลากรได#พัฒนาตนเอง และมีความก#าวหน#าตาม
เส#นทางการทํางานให#เปTนไปตามแผนที่กําหนดไว#ในแผนความต#องการพัฒนาตนเองท้ังการเพิ่มพูน
ความรู# การศึกษาในระดับท่ีสูงขั้น และความต#องการในการขอตําแหน!งท่ีสูงขึ้น โดยมีการจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาตนเองตามตําแหน!งหน#าท่ี ความต#องการ และความชํานาญในอัตรา
ป'งบประมาณ 15,000 บาท/คน (อ#างอิง สศ 7.4-1 การจัดสรรงบประมาณบุคลากร) ตามนโยบาย
การบริหารงบประมาณของหน!วยงาน ทั้งนี้คณะมีการส!งเสริม สนับสนุนให#บุคลากรเข#าร!วมโครงการ
และกิจกรรมท่ีเก่ียวข#องกับการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพของบุคลากรแต!ละสายงานท้ัง

ภายในและภายนอกคณะ  
ในส!วนของมหาวิทยาลัย ได#ดําเนินจัดอบรมให#กับบุคลากรในภาพรวมตามวิสัยทัศน�ของ

มหาวิทยาลัย เช!น การอบรมหลักสูตรก#าวใหม! ทั้งประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน การอบรม
เก่ียวกับการโครงการชุดหลักสูตรการอบรมสําหรับบุคลากรใหม! โครงการผู#บริหารพบบุคลากร 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู#การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู#อํานวยการในสํานักงาน
อธิการบดี โครงการเสวนาผู#บริหาร CEO Forum เปTนต#น  ขณะเดียวกัน มีการอบรมฯเฉพาะด#าน เช!น 
ด#านพัสดุ ด#านการเงิน ด#านบริหารงานท่ัวไป ด#านนิติกร ด#านบริหารงานบุคคล ซึ่งหน!วยแต!ละ
หน!วยงานเปTนผู#ดําเนินการจัดส!งบุคลากรตามตําแหน!งงาน ไปรับการอบรมฯ เปTนประจําอย!าง

ต!อเนื่อง 
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7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service 
(มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค3า การยอมรับ 
เพื่อกระตุ5นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ) 

คณะฯ มีการยกย!องบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี ดีเด!น ในด#านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการให#บริการวิชาการในทุกป' ป'ละหน่ึงคร้ัง และในป' 2562 คณะฯ ได#จัดทําระบบการคัด
ลือกบุคลากรดีเด!นประจําป' 2562 ผ!านระบบ Google form เพื่อให#บุคลากรของคณะฯ ร!วมกัน

คัดเลือกข#าราชการดีเด!น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเด!น พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนดีเด!น ลูกจ#างประจําดีเด!น พนักงานราชการดีเด!น ลูกจ#างส!วนงานดีเด!น และลูกจ#างจ#าง
เหมาดีเด!น ท้ังน้ีได#สรุปผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นกระบวนการแล#วเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2563 และได#
นําเสนอเข#าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2563 เมื่อวันท่ี 

20 พฤษภาคม 2563 เรียบร#อยแล#ว ท้ังนี้ คณะฯ ได#ดําเนินการประชาสัมพันธ�ผลการคัดเลือก
บุคลากรดีเด!น ประจําป' 2563 ให#ทราบผ!านทางเว็บไซต�คณะฯ และอยู!ระหว!างกําหนดวันมอบเกียรติ
บัตร ให#กับบุคลากรดีเด!นต!อไป (อ#างอิง สศ 7.5-1  ข!าวประชาสัมพันธ�ในเว็บไซต�คณะฯ) 

นอกจากนี้ คณะฯ มีการยกย!องบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี ในด#านการเรียนการสอน 

งานวิจัย ผ!านช!องทางการสื่อสาร : www.as.mju.ac.th, Line คณะฯ, Facebook ของคณะฯ ดังนี้ 

- บุคลากรของคณะฯ จํานวน 6 คน เปTนผู#ฝyกสอนโดยได#นํานักศึกษาเข#าร!วมแข!งขัน
ทักษะประเพณี 4 จอบ (อ#างอิง สศ 7.5-2  รูปแบนเนอร�)    

- บุคลากรคณะฯ ได#รับการแต!งต้ังให#ดํารงตําแหน!งผู#ช!วยศาสตราจารย� จํานวน 2 
คน คือ ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ และ ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง (อ#างอิง 
สศ 7.5-3  รูปแบนเนอร�) 

- ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง ได#รับรางวัล “นักวิจัยรุ!นใหม! สาขาโภชนศาสตร�สัตว�
เค้ียวเอ้ือง ประจําป' 2562 ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร�แห!งชาติคร้ังท่ี 8  
ในระหว!างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ดวงจิตต� รีสอร�ท แอนด� 
สปา จังหวัดภูเก็ต” (อ#างอิง สศ 7.5-4  รูปแบนเนอร�) 
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Criterion 8 : Student Quality and Support 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date (มีการกําหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการ
รับนักศึกษาเข5าเรียนและเกณฑ�การรับนักศึกษาเข5าศึกษาในหลักสูตรอย3างชัดเจนและ
เปfนป�จจุบัน) 

 

หลักสูตรฯ ได#มีการกําหนดแผนการรับนักศึกษา โดยแบ!งจัดแบ!งออกเปTน 2 รูปแบบดังนี้ 
สําหรับผู#สมัครคัดเลือกท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพ่ือ

เข#าศึกษาต!อในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบเรียน 2 ป')  

สาขาวิชา (เอก) แผนจํานวนรับเข5า (คน) 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� (สัตว�ป'ก) 20 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� (โคนมและโคเนื้อ) 25 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� (การผลิตสุกร) 20 

สําหรับผู#ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) เพ่ือเข#าศึกษาต!อในระดับปริญญาตรี  

 

สาขาวิชา แผนจํานวนรับเข5า (คน) 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� 125 

โดยมีการกําหนดคุณสมบัติท่ัวไปของผู#สมัครคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยแม!โจ# เรื่อง 
การรับสมัครนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป' ท่ี 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) นอกจากนี้หลักสูตรได#มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะคือ ต#อง
เปTนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� และมีเกรด
เฉลี่ยสะสมไม! ตํ่ากว!า 2 .50 หรือสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ังสูงในสาขาที่เก่ียวข#องทางด#านสัตวศาสตร� โดยช!องทางการรับสมัคร

คัดเลือกเข#าศึกษาต!อผ!านช!องทางต!าง ๆ ได#แก! 
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จํานวนนักศึกษาใหม3 ปBการศึกษา 2561 และ 2562 
หลักสูตร 4 ปB 
ประเภทการรับเข5า แผนรับ 

ปB 2561 
(คน) (%) 

จํานวน
นักศึกษาปB 
2561 (คน) 

แผนรับ 
ปB 2562 
(คน) (%) 

จํานวน
นักศึกษาปB 
2562 (คน) 

รวมท้ังสิ้น 125 (100%) 168 125 (100%) 147 
รับตรง: 95%  100%  

รับตรง(คัดเลือกเอง)  88  
 

80% 

55 

โควตาความสามารถพิเศษ    
 

77 
โควตาจัดสรรให#สถานศึกษา
(MOU) 

 38 

โควตาบุตรหลานเกษตรกร  15 

Admission     

TCAS  20 20% 15 

โครงการพิเศษ: 5%    

ชาวไทยภูเขา     

ผู#มีอุปการะคุณ  4   

บุตรศิษย�เก!า  2   

โครงการเรียนดี  7   

ทั้งนี้หลักสูตรได#มีการประชาสัมพันธ�ถึงข#อมูลในการรับสมัครคัดเลือกเข#าศึกษาโดยผ!าน

ช!องทางต!าง ๆ ได#แก! เว็บไซด�ของมหาวิทยาลัย แผ!นพับประชาสัมพันธ�แก!โรงเรียนต!าง ๆ ตัวแทน
ศิษย�เก!าในหน!วยงานต!าง ๆ และการออก Road Show ร!วมกับทางมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้จากการวิเคราะห�กระบวนการในการรับนักศึกษาพบว!าหลักสูตรมีแนวทางในการรับ
นักศึกษาในป' 2562 โดยดําเนินการรับนักศึกษาตามคุณสมบัติของผู#เข#าศึกษา (อ#างอิง สศ 8.1-1 

ยืนยันแผนสํานักบริหารฯ) และมีแผนการรับนักศึกษาในป' 2562 หลักสูตร 4 ป'จากแต!ละช!องทางดัง
ตารางด#านบน ซึ่งพบว!าจํานวนนักศึกษาที่มาตามช!องทางต!าง ๆ ในป'การศึกษา 2562 ได#ตามเป�าท่ี
กําหนด แต!อย!างไรก็ตามทางหลักสูตรได#เพิ่มวิธีการประชาสัมพันธ�หลักสูตรและแจ#งวันเวลารับ
สมัครไปยังโรงเรียนต!างๆ ประชาสัมพันธ�ในงานที่มหาวิทยาลัยจัดการประชาสัมพันธ�ในส่ือออนไลน� 

ได#แก! เว็บไซด� และเฟซบุ�คของคณะเพ่ิมเติมจากของมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมเป�ดบ#านคณะสัตว
ศาสตร�และเทคโนโลยี เพ่ือประชาสัมพันธ�หลักสูตรและรับนักศึกษาเชิงรุก โดยร!วมจัดนิทรรศการ
ด#านสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู#แบบบูรณาการทางด#านวิทยาศาสตร� ร!วมกับศูนย�สะเต็ม
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ศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในงาน Thailand STEM Festival 2018 ณ โรงเรียน

ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม! และได#จัดนิทรรศการมีชีวิต โดยได#จัดแสดงพันธุ�สัตว�พ้ืนเมือง พันธุ�
พืช อาหารสําหรับสัตว�พ้ืนเมือง โซนสัตว�น!ารัก (มินิฟาร�ม) บริการขี่ม#า และถ!ายรูปกับสัตว�ต!าง ๆ 
พร#อมทั้งจัดบูธประชาสัมพันธ�หลักสูตรของคณะฯ ในงานเกษตรแม!โจ# 85 ป' : ภูมิป{ญญาแห!ง
การเกษตร เพ่ือประชาสัมพันธ�การรับสมัครรอบป'การศึกษา 2562 และประชาสัมพันธ�คณะสัตว

ศาสตร�และเทคโนโลยี นอกจากน้ี มีการเพ่ิมโควตาต!างๆเช!นโควตาเรียนดีของสถาบัน โควตาบุตร
เกษตรกร โควตาศาสตร�พระราชา และ ได#เร่ิมนําระบบ clearing house มาใช# ทําให#ได#ยอดนักศึกษา
ใกล#เคียงกับที่ประมาณการไว# ทําให#ได#นักศึกษาหลักสูตร 4 ป'เกินเป�าที่ต้ังไว# (อ#างอิง สศ 8.1-1 การ
ประชาสัมพันธ�หลักสูตรฯ) และมีการเพ่ิมโควตาต!าง ๆ เช!น โควตาเรียนดีของสถาบัน โควตาบุตร

เกษตรกร การประกาศรายช่ือนักศึกษารับตรงรอบสองเพ่ิมเติมหากนักศึกษายังไม!เต็มแผนท่ีวางไว# 
โดยเพ่ิมจํานวนโควตารับตรง และ ได#เร่ิมนําระบบ clearing house มาใช# ทําให#ได#ยอดนักศึกษา
ใกล#เคียงกับท่ีประมาณการไว# ทําให#ได#นักศึกษาหลักสูตร 4 ป'เกินเป�าท่ีตั้งไว# 

ส!วนหลักสูตร 4 ป'เทียบเข#าเรียน หลักสูตรได#เพ่ิมการประชาสัมพันธ�หลักสูตรไปวิทยาลัย

เกษตรท่ัวประเทศ และแจ#งกําหนดการวันรับสมัครนักศึกษาใหม! (อ#างอิง สศ 8.1-2 การ
ประชาสัมพันธ�) และประกาศรับสมัครเพ่ิมเติมในรอบต!อไปในสาขาที่ไม!ได#จํานวนนักศึกษาตาม
แผนการรับ แต!จํานวนนักศึกษาใหม!ของสาขาการผลิตสุกรและสัตว�ป'กไม!ได#ตามแผนการรับ
เน่ืองจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมโีครงการความร!วมมือทวิภาคีกับบริษัทเอกชนในสาขาสุกร

และสัตว�ป'ก ซ่ึงทําสัญญาต้ังแต!ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. 
 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated (มีการกําหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ�ในการคัดเลือก
นักศึกษา) 

หลักสูตรมีวิธีการและเกณฑ�ในการคัดเลือกนักศึกษา โดยอาศัยการดําเนินการพิจารณา
ผ!านการประชุมหลักสูตร โดยเมื่อหลักสูตรฯ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการได#ส!งข#อมูลของผู#สมัคร 

หากเปTนข#อมูลนักศึกษาที่สมัครในหลักสูตร 4 ป' เทียบเรียน ทางหลักสูตรจะส!งต!อข#อมูลให#กับ
อาจารย�ในแต!ละสาขาได#ดําเนินการคัดกรองผู#สมัครในเบื้องต#นและร!วมพิจารณาในการคัดเลือก
ผู#สมัครคัดเลือกตามวาระของการประชุมหลักสูตร โดยมีการพิจารณาในเบื้องต#นจาก คุณสมบัติ

ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู#สมัคร และพิจารณาจากผลการศึกษาของผู#สมัคร โดยขั้นตอนใน
การพิจารณาใช#ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห�โดยประมาณ 
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ตารางจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนจริงในแต3ละช้ันปB (ข5อมูล ณ สิ้นสุดการลงทะเบียนภาค
เรียนท่ี 2 ของแต3ละปBการศึกษา) 
 

ป'การศึกษาที่รับเข#า 
(รหัส61) 

จํานวนนักศึกษาหลักสูตร 4 ป' ท่ีลงทะเบียนจริงในแต!ละป' 

ช้ันป'ท่ี 1 ช้ันป'ท่ี 2 ช้ันป'ท่ี 3 ช้ันป'ที่ 4 ไม!สําเร็จตาม

ระยะเวลาของ
หลักสูตร 

รวม 

2562 (รหัส 62...) 134     134 

2561 (รหัส 61...)  141    141 

2560 (รหัส 60...)   133   133 

2559(รหัส 59...)    112  112 

2557 (รหัส 58 ลงไป)     7 7 

รวม 527 

 ในป'การศึกษา 2562 มีระบบการรับนักศึกษาใหม!ผ!านช!องทางหลัก 4 ช!องทาง ได#แก! 
1) ระบบรับตรง ผ!านโควต#ามหาวิทยาลัยเชียงใหม! 
2) ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยแม!โจ# 

3) ระบบ T-CAS (ระบบกลางของสมาคมอธิการบดีแห!งประเทศไทย หรือ สอท.) 
4) ระบบรับตรงโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยแม!โจ# 
โดยมีการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในช!องทางระบบรับตรง และรับตรงโครงการพิเศษ โดยเฉพาะ

โควตาเรียนดีจากโรงเรียนในโครงการ MOU โควตาบุตรเกษตรกร โดยการเพ่ิมการประชาสัมพันธ�
หลักสูตรไปตามโรงเรียนต!างๆในเขตภาคเหนือ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีท่ัวประเทศ ซ่ึงทํา
ให#มีจํานวนนักศึกษาเข#าศึกษาต!อตามเป�าหมายท่ีวางไว# และทําให#นักศึกษาที่เปTนบุตรเกษตรกรผู#
เล้ียงปศุสัตว�ได#มโีอกาสเข#าศึกษาต!อผ!านระบบรับตรงโครงการพิเศษเพ่ิมมากขึ้นสามารถคัดนักเรียน

ที่มีผลการเรียนดีโดยสถานศึกษาเปTนผู#กล่ันกรอง ทําให#ได#นักศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นด#วย  
ทั้งนี้ หลักสูตรมีการคัดเลือกนักศึกษาจากโควต#ารับตรงโดยพิจารณาแผนการเรียนซึ่งต#อง

เปTนกลุ!มสาระการเรียนรู#วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป' หรือจบปวส.
ด#านสัตวศาสตร�สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป'เทียบเข#าเรียน ซึ่งจะพิจารณาจาก Portfolio และ

ลําดับเกรดที่สูงสุดของโรงเรียนในแต!ละจังหวัดและภูมิภาค และพิจารณาจากผลคะแนนอื่นๆในกลุ!ม
วิชาวิทยาศาสตร� และภาษาต!างประเทศ  โดยการรับสมัครในป'การศึกษา 2562 ทางหลักสูตรฯได#รับ
นักศึกษา หลักสูตร 4 ป' เปTนไปตามแผน โดยเกินจากจํานวนรับ ตั้งแต!การสมัครรอบรับตรง คร้ังที่ 1 
แล#ว 

  



46 

 

ในป'การศึกษา 2562 ได#มีระบบการรับนักศึกษาใหม!ดังน้ี 
หลักสูตร 4 ปB  

 1. ระบบรับตรงผ!านโควต#ามหาวิทยาลัยเชียงใหม! 
 หลักสูตรฯได#เข#าร!วมโครงการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือเพ่ิมช!องทางในการรับสมัคร
นักศึกษา เพ่ือให#ได#จํานวนนักศึกษาเปTนไปตามแผนท่ีกําหนดไว# โดยมีวิธีการคัดเลือกโดยสอบ
ข#อเขียนและสัมภาษณ� 
 2. ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยแม!โจ# 
 นักศึกษาต#องมีผลการเรียนเฉล่ียเมื่อสมัครเข#าศึกษาต!อในคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
ตั้งแต! 2.50 ขึ้นไป  
 3. ระบบ T-CAS (ระบบกลางของสมาคมอธิการบดีแห!งประเทศไทย หรือ สอท.)  
 หลักสูตรฯได#เข#าร!วมโครงการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีวิธีการคัดเลือกนักศึกษาโดย
พิจารณาจาก Portfolio และลําดับเกรดท่ีสูงสุดของโรงเรียนในแต!ละจังหวัดและภูมิภาค 
 4. ระบบรับตรงโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยแม!โจ# 
 การเข#าศึกษาต!อในประเภทน้ี จะมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว#เช!น มี
ความสามารถพิเศษ, โครงการศาสตร�พระราชา, โครงการความร!วมมือพิเศษกับโรงเรียน วิทยาลัย 
หน!วยงานราชการหรือเอกชน, เปTนบุตรเกษตรกร บุคลากร หรือศิษย�เก!า เปTนต#น  

หลักสูตร 4 ปBเทียบเข5าเรียน 
1. ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยแม!โจ# 
นักศึกษาต#องมีผลการเรียนเฉลี่ยเมื่อสมัครเข#าศึกษาต!อในคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

ตั้งแต! 2.00 ขึ้นไป  
2. ระบบรับตรงโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยแม!โจ# 
นักศึกษาเข#าศึกษาต!อในประเภทนี้ จะมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว#เช!น มี

ความสามารถพิเศษ, โครงการบุตรเกษตรกร, โครงการความร!วมมือพิเศษกับโรงเรียน วิทยาลัย 
หน!วยงานราชการหรือเอกชน, เปTนบุตรบุคลากร หรือศิษย�เก!า เปTนต#น  

จากการดําเนินงานท่ีผ!านมาในป' 2562 มีการปรับช!องทางการรับนักศึกษาแบบ T-CAS โดย
มหาวิทยาลัยนําระบบ clearing house มาใช#ด#วย เ พ่ือลดป{ญหานักศึกษา รับตรงจ! าย เ งิน
ค!าลงทะเบียนล!วงหน#า แต!ไม!มาเรียนเม่ือถึงเวลาเป�ดภาคการศึกษา ซ่ึงจะทําให#ได#ยอดนักศึกษา
ใกล#เคียงกับยอดจริงที่ประกาศผล  และเพ่ือเตรียมการต!อเนื่องสําหรับป'การศึกษา 2563 คณะได#มี
การประชาสัมพันธ�หลักสูตร โดยเข#าร!วมโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ�หลักสูตรและการรับ
นักศึกษาเชิงรุกร!วมกับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ อาคารเรียนรวม 80 ป'  โดยมหาวิทยาลัย
มีการวางแผนออกโรดโชว�บูธประชาสัมพันธ�กับทางโรงเรียนต!างๆในจังหวัดเชียงใหม!และจังหวัด
ใกล#เคียง ได#แก! โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพร#าววิทยาคม โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียน
สันป�าตอง โรงเรียนจักรคําคณาธร และโรงเรียนเทพบดินทร� เปTนต#น ออกบูธร!วมกับคณะอื่นๆในงาน
กิจกรรมของห#างสรรพสินค#า อีกท้ัง จัดส!งแผ!นพับ+VDO แนะนําคณะฯ ไปยังวิทยาลัยเกษตรฯ ต!างๆ 
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ก!อนการสมัครรอบรับตรง  พร#อมแจ#งวันเวลาสมัครโควต#ารับตรงไปยังโรงเรียนต!างๆ และวิทยาลัย
เกษตรท่ัวประเทศ ที่มีศิษย�เก!าและศิษย�ป{จจุบันของคณะด#วย (อ#างอิง สศ 8.2-1  การประชาสัมพันธ�
เชิงรุก 62-63) 

 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload (มีระบบในการติดตามความก5าวหน5า ผลการศึกษาและ
ภาระการเรียนของนักศึกษาท่ีเพียงพอ) 

หลักสูตรมีระบบการติดตามความก#าวหน#าในการเรียนหรือผลการเรียนของนักศึกษาโดยมี

การแต!งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่เข#าใหม!และมีการแต!งตั้งอาจารย�ท่ีปรึกษาทดแทน
อาจารย�ท่ีลาออก หรือเกษียณอายุราชการ เพ่ือทําหน#าที่ในการให#คําปรึกษาทั้งทางด#านวิชาการ 
แนวทางวางแผนการเรียน การใช#ชีวิตในมหาวิทยาลัย และติดตามการเรียนของนักศึกษาผ!านระบบ
ทะเบียนกลาง นอกจากนี้หลักสูตรยังจัดกิจกรรมพบอาจารย�ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกช้ันป' 

(อ#างอิง สศ 8.3-1 อาจารย�ที่ปรึกษา) โดยมีการทําสมุดประจําตัวนักศึกษาทุกคนซึ่งมีข#อมูลส!วนตัว 
การเรียน การขอทุน ป{ญหาและการให#คําปรึกษา และประวัติงานวินัย และกําหนดวันเวลาที่แน!นอน
ในการเข#าพบอาจารย�ท่ีปรึกษา (ทุกวันพุธบ!ายสองสัปดาห�ท่ี 2 ของทุกเดือน) มีการแจ#งการนัดหมาย

ไว#ในปฏิทินติดไว#บริเวณทางขึ้นตึก จดหมายเวียน เฟซบุ�ค และไลน� มีการทําจดหมายตอบรับการเข#า
ร!วมกิจกรรมจากอาจารย�ที่ปรึกษาแต!ละท!าน แจ#งสถานท่ีเข#าพบ และจัดอาจารย�ท่ีเข#าพบแทนเมื่อ
อาจารย�ท่ีปรึกษาไม!ว!าง ซึ่งอาจารย�ที่ปรึกษาจะมีการวิเคราะห�ข#อมูลนักศึกษาแต!ละคน และมีการ
แลกเปลี่ยนข#อมูลระหว!างอาจารย�แต!ละท!านในกิจกรรม KM หรือ coffee hour ของคณะเพ่ือร!วมกัน

เสนอการจัดกิจกรรมเพ่ือช!วยเหลือหรือส!งเสริมนักศึกษาให#แก!หลักสูตรไปประชุมเพ่ือวางแผน
ดําเนินการ ส!วนนักศึกษาป'สามมีการเปล่ียนอาจารย�ที่ปรึกษาให#ตรงกับสาขาท่ีนักศึกษาเรียน ซึ่ง
อาจารย�ที่ปรึกษาใหม!จะได#รับทราบข#อมูลนักศึกษาจากสมุดประจําตัวจากอาจารย�ที่ปรึกษาเดิม 
(อ#างอิง สศ 8.3-2 ตารางกิจกรรมหลักสูตร ประจําป'การศึกษา 2562) 

นอกจากกิจกรรมพบอาจารย�ที่ปรึกษาแล#ว บางคร้ังยังพบป{ญหานักศึกษาไม!ได#เข#าร!วม
กิจกรรมตามกําหนด ทางหลักสูตรจึงได#มีการสํารวจและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาท่ีมีผล
การเรียนตํ่า เรียนตกแผน(ติด F หรือเกรดตํ่าทําให#ลงวิชาหลักไม!ได#) และตกค#าง (ติด F รายวิชาท่ี
เปTนต!อเน่ือง, เกรดรหัส สศ ไม!ถึง 2.00, ติดค#างรายวิชาสัมมนา และป{ญหาพิเศษ)  และมีการนัด

นักศึกษากลุ!มน้ีเข#าพบเพ่ือวางแผนการเรียน (อ#างอิง สศ 8.3-3 รายงานการประชุมการติดตาม
นักศึกษา) 

อาจารย�ประจําหลักสูตรได#เรียกพบนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่า และเรียนตกแผนเพ่ือช!วย
วางแผนการเรียน ท้ังการเลือกลงวิชาท่ีเปTนรายวิชาต!อเนื่องก!อน การลงรายวิชาเลือกร!วมกับ

รายวิชาหลักเพ่ือช!วยดึงเกรดขึ้น การจัดกิจกรรมติวในรายวิชาท่ีติด F เช!น ในป'การศึกษาท่ีผ!านมา
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หลักสูตรได#จัดกิจกรรมติววิชาชีวเคมีให#นักศึกษาช้ันป'ที่ 1 หลักสูตรเทียบเข#าเรียน และรายวิชาเคมี

ให#นักศึกษาช้ันป'ท่ี 1 หลักสูตร 4 ป' 
ส!วนนักศึกษาท่ีตกค#างหรือมีแนวโน#มตกค#าง ทางอาจารย�ประจําหลักสูตรได#ให#คําแนะนํา

เร่ืองการวางแผนการลงทะเบียนเรียน การลงเรียนซํ้าในรายวิชาที่ได#เกรด D เพื่อให# GPA เพิ่มสูงขึ้น 
และช!วยให#คําแนะนําเร่ืองการทําสัมมนาและป{ญหาพิเศษ  

หลักสูตรมีช!องทางให#นักศึกษาได#ร#องเรียนโดยการใช#กล!องรับความคิดเห็นติดต้ังบริเวณ
หน#าลิฟท�ในช้ันสอง สาม และส่ีของอาคารสัตวศาสตร� และนักศึกษาสามารถร#องเรียนผ!านทางเวป
ไซด�คณะโดยใช#สายตรงคณบดี  ซึ่งเร่ืองร#องเรียนทั้งจากสองช!องทางจะถูกนําเข#าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะซ่ึงหากเปTนเรื่องเก่ียวกับหลักสูตรจะถูกนํามาพิจารณาในที่ประชุม

กรรมการหลักสูตร นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีการจัดทําแบบฟอร�มคําร#องสําหรับนักศึกษาเพ่ือ
นําเข#าพิจารณาในท่ีประชุมกรรมการหลักสูตรด#วย ในป'ที่ผ!านมามีข#อร#องเรียนและข#อเสนอแนะจาก
นักศึกษา (อ#างอิง สศ 8.3-4 รับร#องเรียนและแสดงความคิดเห็น) ได#แก! เข#าไปยืนยันอาจารย�ท่ี
ปรึกษาในระบบคาดว!าจะจบไม!ได#, อยากให#ปรับปรุงระบบอินเทอร�เน็ตให#เร็วขึ้น และอยากให#

ปรับปรุงระบบงานทะเบียน เปTนต#น 
ทั้งนี้ หลักสูตรได#มีการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันป'สุดท#ายท่ีมี

ต!อหลักสูตร (อ#างอิง สศ 8.3-5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันป'สุดท#ายต!อหลักสูตร) 
โดยหลักสูตรได#นําผลการประเมินมาพิจารณาและเปรียบเทียบเพ่ือดูแนวโน#มระหว!างป' 2560-2562 

เพ่ือท่ีจะได#พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให#มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต!อไป 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต3อหลักสูตร (ปBการศึกษา) 2560 2561 2562 

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร�พอใจในหลักสูตร  (ค!าคะแนนเฉลี่ย) 3.60 3.72 3.81 
แนวโน#มความพึงพอใจของนักศึกษาต!อหลักสูตรในป' 2550-2562 มีแนวโน#มท่ีดีขึ้น โดย

นักศึกษามีความพึงพอใจในการดําเนินงานของหลักสูตรที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การ
แก#ไขป{ญหาต!างๆ เช!น การให#คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา, อาจารย�มีคณวุฒิและประสบการณ�
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน เปTนต#น ส!วนหัวข#อที่ควรให#ความสําคัญมากขึ้นไปป'ต!อไปคือ

คุณสมบัติของผู#เข#ารับการศึกษา, การจัดการเรียนการสอนที่ส!งเสริมทักษะทางภาษาสากล และ
การบูรณาการงานวิจัย/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการร!วมกับการเรียนการสอน 

และพิจารณาผลความพึงพอใจของนักศึกษาต!อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย�ผู#สอน
ของคณะฯ ในภาพรวมสําหรับรายวิชาที่เป�ดสอนในป'การศึกษา 2562 โดยมีค!าคะแนนอยู!ในระดับ
มาก เท!ากับ 4.68 (อ#างอิง สศ 8.3-6 แบบประเมินความพึงพอใจต!อการจัดการเรียนการสอน) 
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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 
(มีการจัดให5คําแนะนําทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข3งขันของนักศึกษา และ
บริการสนับ สนุนนักศึกษาด5านต3างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู5 ทักษะและ
ความสามารถในการทํางาน) 

อาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการเรียน และให#คําแนะนําทางด#านการเรียน 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการประชุมนิสิตทั้งสาขา และรายงานไว#ใน มคอ.7 และมีการประชุมร!วม

ระหว!างอาจารย�ประจําหลักสูตร เพ่ือวางแผนปรับปรุงหลักสูตรฯ คร้ังต!อไป 
มีระบบอาจารย�ท่ีปรึกษา ในระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบผล

การศึกษาและสภาพป{ญหาในระหว!างการเรียน และมีการให#คําปรึกษาแก!นักศึกษาที่มีผลการเรียนมี
ป{ญหา รวมถึงการให#คําแนะนําแนวทางแก#ไข (อ#างอิง สศ 8.4-1 รายงานการพบอาจารย�ที่ปรึกษา) 

และคณะได#จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�ให#แก!นักศึกษาช้ันป'ท่ี 
1 และ 2 ทุกภาคการศึกษา (อ#างอิง สศ 8.4-2 ปฏิทินกิจกรรมหลักสูตร 2562)  และมีการ
กําหนดเวลาให#คําปรึกษาด#านการเรียนในแต!ละกระบวนวิชาไว#ใน มคอ.3 

สําหรับในภาคเรียนสุดท#ายก!อนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ในการเตรียมความพร#อมก!อน

สําเร็จการศึกษา หลักสูตรได#จัดให#มีกิจกรรมพัฒนาความรู#และทักษะทางวิชาชีพให#นักศึกษา อาทิ
เช!น การอบรมมาตรฐานฟาร�ม (อ#างอิง สศ 8.4-3 อบรมมาตรฐานฟาร�ม) เพื่อให#นักศึกษาได#มี
ความรู# ความเข#าใจถึงระบบมาตรฐานงานฟาร�ม เพ่ือนําไปใช#ในการประกอบอาชีพได#อย!างถูกต#อง 

และมีประสิทธิภาพ เม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพ อีกท้ังหลักสูตรมีการติดตาม
ความก#าวหน#าของบัณฑิตโดยให#บัณฑิตกรอกแบบสํารวจภาวะการได#งานทํา (อ#างอิง สศ 8.4-4 
การได#งานทําของบัณฑิต-ข#อเสนอแนะ) นอกจากการดูแลนักศึกษาในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน
แล#ว หลักสูตรฯ ได#มีการส!งเสริมพัฒนานักศึกษาในด#านอ่ืนๆ โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และ

หลักสูตรสนับสนุนให#นักศึกษาและมีโครงการและกิจกรรมต!างๆท่ีส!งเสริมด#านการพัฒนานักศึกษา
และด#านวิชาการ (อ#างอิง สศ 8.4-5 โครงการส!งเสริมพัฒนานักศึกษาและวิชาการ) 
 

8.5 The physical, social and psychological environment is conductive for education 
and research as well as personal well-being (มีสภาพแวดล5องทางกายภาพ สังคม
และจิตใจท่ีสร5างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะส3วนบุคคล) 
มหาวิทยาลัยและคณะ ได#ดําเนินการจัดการด#านสภาพแวดล#อมต!าง ๆ ที่ทําให#ผู#เรียนมีความสุข

ในการเข#ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยทางคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีมีความพร#อมทั้งในด#าน
ของ ห#องบรรยายท่ีเพียงพอต!อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การมีห#องปฏิบัติการต!าง ๆ 
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และฟาร�ม เพ่ือรองรับการศึกษาในภาคปฏิบัติของนักศึกษา และมีช!องทางในการรับฟ{งข#อคิดเห็น
ของนักศึกษาผ!านหลากหลายช!องทาง เช!น การมีกล!องรับความคิดเห็นของนักศึกษา การส!งข#อความ
สายตรงถึงคณบดี ผ!านการพบอาจาย�ที่ปรึกษา และอาจารย�ผู#สอน โดยในป'การศึกษา  2561 
หลักสูตรได#รับข#อเสนอของนักศึกษาถึงตําแหน!งของคอมพิวเตอร�ที่ใช#ในการบรรยายของอาจารย�
ผู#สอนท่ีทําให#มองเห็นจอโปรเจคเตอร�ไม!สะดวก ก!อนเป�ดป'การศึกษาหลักสูตรจึงได#ดําเนินการเสนอ
ผ!านคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือดําเนินการแก#ไขโดยการย#ายตําแหน!งของคอมพิวเตอร� และ
ติดตั้งจอ LED TV เพ่ิมเติมในป' 2562 (อ#างอิง สศ 8.5-1 สภาพแวดล#อมในการเรียนห#องเรียน-
ห#องปฏิบัติการ) 

นอกจากนี้ส่ิงแวดล#อมอื่น ๆ ที่ส!งผลต!อความอยู!ดีมีสุขของนักศึกษาได#แก! หอพักนักศึกษา 
โดยนักศึกษาในช้ันป'ที่ 1 จะต#องเข#าอยู!ในหอพักของมหาวิทยาลัย ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกต!าง ๆ 
ครบครัน เช!น โรงอาหาร สนามกีฬา บริเวณอ!านหนังสือ และ มีกฏเกณฑ�ต!าง ๆ ที่จะทําให#นักศึกษา
อยู!อย!างปลอดภัย  

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีได#อนุมัติให#มีการจัดต้ังร#านค#าที่มีการจําหน!ายอาหารและ
เคร่ืองดื่ม สําหรับนักศึกษา บุคลากรของคณะ และบุคคลท่ัวไปในบริเวณใกล#เคียงขึ้น ซึ่งเปTนการ
ส!งเสริมให#มีบริเวณในการพบปะพูดคุยระหว!างนักศึกษากับบุคลากรของคณะ รวมถึงเปTนสถานท่ีได#
การทํางานของนักศึกษา นอกจากนี้แล#วยังมีแผนในการสร#าง learning space ในบริเวณพ้ืนท่ีของ
คณะเพ่ิมขึ้น (อ#างอิง สศ 8.5-2 พ้ืนที่ใช#สอยสําหรับนักศึกษา) 

ในทางจิตวิทยาหลักสูตรได#มีการส!งเสริมให#จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต!าง ๆ เช!น กิจกรรม
ขึ้นค!ายของนักศึกษาเพื่อศึกษาถึงสภาพของการเล้ียงสัตว�ของเกษตรกร และการออกค!ายอาสา
พัฒนาเพื่อปลูกฝ{งจิตอาสาของนักศึกษา และกิจกรรมค!ายผู#นํา เพ่ือส!งเสริมให#นักศึกษาได#เรียนรู#
การทํางานร!วมกับผู#อื่นและเรียนรู#ตนเองมากขึ้น กิจกรรมต!าง ๆ เหล!านี้ นอกจากจะพัฒนาทักษะ
ต!าง ๆ ท่ีอยู!นอกเหนือความรู#ในหลักสูตรแล#วยังทําให#นักศึกษาได#มีความสนิทสนม และมีความ
สามัคคีระหว!างเพ่ือน รุ!นพ่ี และคณาจารย�มากขึ้น 
 

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 
(มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอนและการเรียนรู5 ห5องเลคเชอร� ห5องเรียน ห5องทําโปร
เจ็ค และอ่ืนๆ เพียงพอและทันสมัยสําหรับสนับสนุนการเรียนและการวิจัย) 

หลักสูตรใช#ห#องเรียน รวมถึงอุปกรณ�ในห#องเรียนของคณะฯ ภายในห#องบรรยายมี
เครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ ม!านป�องกันแสง หลอดไฟส!องสว!างชนิดประหยัดพลังงาน 
มีโต�ะเก#าอี้สําหรับนักศึกษา มีไวท�บอร�ด ปากกาเขียนไวท�บอร�ด โต�ะและเก#าอี้สําหรับอาจารย�ท่ีมี
อุปกรณ�ประกอบการเรียนการสอนเปTนคอมพิวเตอร�ตั้งโต�ะ VDO Presentation ไมโครโฟนและเครื่อง
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ขยายเสียง รวมถึงมีระบบ LAN ระบบเครือข!ายอินเตอร�เน็ตไร#สาย (wifi) เพ่ือให#นักศึกษาได#ค#นคว#า
หาความรู#เพ่ิมเติมจากฐานข#อมูลต!างๆได# นอกจากน้ี หลักสูตรได#มีการสํารวจความต#องการของ
อาจารย�ผู# รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย�ทั้งหมด ในการใช#ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู# ทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (อ#างอิง สศ 9.1-1 ส่ิงอํานวยความสะดวก) 
 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 
and research (ห5องสมุดและทรัพยากรต3างๆ ภายในเพียงพอ และทันสมัยสําหรับสนับสนุน
การเรียนและการทําวิจัย) 

หลักสูตรใช#บริการทางด#านห#องสมุดของคณะฯ และหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
บริการหนังสือ ตํารา วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ� ฐานข#อมูลเพ่ือการสืบค#นแหล!งเรียนรู# สื่อออนไลน� ฯลฯ 

โดยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู#เหล!าน้ีจะได#รับการดูแลและรับผิดชอบจากบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
เก่ียวข#อง นอกจากนี้ห#องสมุดท้ังในส!วนของคณะฯและมหาวิทยาลัยได#มีการจัดวางคอมพิวเตอร�และ
เครือข!ายเช่ือมโยง เพ่ือการศึกษาค#นคว#าผ!านระบบออนไลน� ท้ังน้ีหลักสูตรได#มีส!วนร!วมในการทํา
การสั่งซื้อหนังสือ ตํารา ให#กับห#องสมุดตามงบประมาณที่จัดสรรให#ในแต!ละป' โดยในทุก ๆ ป'จะมี

การจัดงาน MJU Book Fair ซึ่งจะมีสํานักพิมพ�ต!างๆ มาจัดแสดงรายการหนังสือ ตํารา และส่ือการ
เรียนการสอนอื่น ๆ  โดยบุคลากรสามารถแนะนําหนังสือท่ีต#องการเข#าห#องสมุดได# (อ#างอิง สศ 9.2-
1 ห#องสมุดและทรัพยากร) 
 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 
and research (ห5องปฎิบัติการและอุปกรณ�เพียงพอ และทันสมัยสําหรับสนับสนุนการ
เรียนและการทําวิจัย) 

หลักสูตรใช#ห#องปฎิบัติการ (อ#างอิง สศ 9.3-1 ห#องปฏิบัติการ) และส!วนพ้ืนที่ปฏิบัติการ
ภาคสนาม (ฟาร�ม) รวมถึงอุปกรณ�ในการปฏิบัติการของคณะฯ ซึ่งประกอบด#วย ห#องปฎิบัติการผสม
เทียม  ห#องปฎิบัติการอาหารสัตว� ห#องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ� ห#องปฏิบัติการเนื้อและ
ผลิตภัณฑ� ฯลฯ ฟาร�มสัตว�ที่หลากหลาย ได#แก! โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว�ป'ก 

เพ่ือรองรับการเรียนการสอน การวิจัยของคณาจารย�และนักศึกษา ซ่ึงฟาร�มและห#องปฏิบัติการต!าง 
ๆ จะได#รับการดูแลและรับผิดชอบจากบุคลากรสายสนับสนุนที่เก่ียวข#องโดยตรง เช!น นักวิชาการ
สัตวบาล นักวิทยาศาสตร�  โดยนักศึกษาสามารถใช#สัตว�ทดลอง สถานที่เล้ียงสัตว�ทดลอง วัสดุ 
อุปกรณ�ต!างๆ ของฟาร�ม วัสดุอุปกรณ�ต!างๆ ของห#องปฏิบัติการเพื่อใช#ในการเรียนการสอน และการ

วิจัยหรือการค#นคว#าอ่ืนๆ ทางด#านสัตวศาสตร� โดยมีขั้นตอนการขอความอนุเคราะห�ใช#ฟาร�ม
ปฏิบัติการและห#องปฏิบัติการผ!านอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย นอกจากนี้ หลักสูตรได#เสริมการ
เรียนรู#ให#กับนักศึกษา โดยอาศัยความร!วมมือกับหน!วยงานภายนอกท่ีมีความร!วมมือกับคณะฯ ใน
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การนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานในฟาร�มหรือสถานประกอบการภายนอก (อ#างอิง สศ 9.3-2 

การศึกษาดูงานฟาร�มปศุสัตว�) 
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9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education and research (IT เช3น e-learning โครงสร5างพื้นฐานเพียงพอ และ
ทันสมัยสําหรับสนับสนุนการเรียนและการทําวิจัย) 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม!โจ# เปTนหน!วยงานที่ให#บริการระบบสารสนเทศและ

การส่ือสาร ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การค#นคว#าและวิจัย มีระบบเครือข!ายอินเทอร�เน็ต

ความเร็วสูงและอินเทอร�เน็ตไร#สายสามารถใช#งานได#ตลอด 24 โดยมีการให#บริการ ดังน้ี 

- มีการติดต้ังจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN ,MJU_WLAN_WebPortal และ Eduroam โดย
มีจุดกระจายสัญญาณเครือข!ายไร#สาย 477 จุดให#บริการ  

- มีจุดกระจายสัญญาณเครือข!ายไร#สายของ บมจ. แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส (AIS) จํานวน 
850 จุดให#บริการ และบมจ. ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน (True) จํานวน 113 จุดให#บริการ 

(อ#างอิง สศ 9.4-1 จุดให#บริการระบบเครือข!ายไร#สาย มหาวิทยาลัยแม!โจ#) 

- มีห#องบริการอินเทอร�เน็ต ณ อาคารเรียนรวม 70 ป' สําหรับเปTนแหล!งสนับสนุนการเรียน
การสอน และการค#นคว#า ซ่ึงมีให#บริการทั้งหมด 3 ห#องบริการ มีเคร่ืองคอมพิวเตอร�
ให#บริการท้ังหมด 278 เคร่ือง   

- มีการให#บริการซอฟต�แวร� ท่ีถูกลิขสิทธิ์ สําหรับนักศึกษา อาจารย� และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยแม!โจ# เพื่อเปTนประโยชน�สําหรับการเรียนการสอน  

- มีระบบ LMS (Learning Management System) หรือระบบการจัดการเรียนรู# เปTนซอฟต�แวร�
ที่ทําหน#าท่ีบริหารจัดการเรียนการสอนผ!านระบบอินเตอร�เน็ต (อ#างอิง สศ 9.4-2 การเรียน
การสอนออนไลน�) 

- คณะฯ มีระบบสแกนลายน้ิวมือการเข#า-ออก อาคาร นอกเวลาราชาการ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงานวิจัย ทําให#นักศึกษามีความสะดวกในการทํางานตามลักษณะ
งานวิจัยของตน (อ#างอิง สศ 9.4-3  ภาพเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือช้ัน 1) 

- คณะฯ มีระบบอินเตอร�เน็ตไร#สาย สนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัย (อ#างอิง สศ 
9.4-4 ภาพเคร่ืองสัญญาณไร#สาย) 

- คณะฯ มีห#องคอมพิวเตอร�ส!วนกลางประจําอยู!ท่ีห#องสมุด (อ#างอิง สศ 9.4-5 ภาพถ!าย) 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีระบบศูนย�สอบอิเล็กทรอนิกส� (อ#างอิง สศ 9.4-6 การสอบ ICT) 

เพ่ือจัดทําเปTนศูนย�สอบวัดมาตรฐานของนักศึกษาทางด#าน ICT โดยทําการจัดสอบมาต้ังแต!ป' 2553 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม!โจ# เร่ือง มาตรฐานของนักศึกษาทางด#านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT) เพ่ือเปTนการส!งเสริมและสนับสนุนให#นักศึกษามีความรู#ความสามารถทางด#าน ICT โดย
นักศึกษาทุกคนจะต#องสอบผ!านการวัดมาตรฐานทางด#าน ICT ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
 



54 

 

9.5 The standards for environment, health and safety, and access for with special 
needs are defined and implemented (มีการระบุและปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล5อม
เชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยรวมท้ังการเข5าถึงส่ิงอํานวยความสะดวกของ
ผู5มีความต5องการพิเศษ) 

ในป'การศึกษา 2562 นี้ คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีการจัดสภาพแวดล#อมที่เอ้ือต!อการเรียน
การสอน การวิจัย ด#วยสภาพภูมิทัศน�ที่สวยงาม รายล#อมด#วยต#นไม# ร!มร่ืน และจัดให#มีท่ีจอดรถยนต� 
ซึ่งมีบริเวณเฉพาะสําหรับจอดรถยนต�ผู#พิการ รถจักรยานยนต� รวมถึง รถจักรยาน เพ่ือกระตุ#นให#
ตระหนักถึงการช!วยกันประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล#อม มีท่ีนั่งพักสําหรับผ!อนคลายท้ัง
ภายในและภายนอกอาคาร มีบริการตู#กดน้ําด่ืม มีถังขยะที่แยกประเภทของขยะ เพ่ือกระตุ#นให#
ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล#อม ในส!วนของอาคารสํานักงานและห#องเรียนได#จัดให#ใช#หลอดไฟส!อง
สว!างชนิดประหยัดพลังงาน มีห#องนํ้าบริการทุกช้ันของอาคารด#วยระบบเซ็นเซอร� มีกล#องวงจรป�ด
และระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําทั้งกลางวันและกลางคืน 

คณะฯ มีความพร#อมทางด#านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู#ด#านกายภาพ เช!น  อุปกรณ� เทคโนโลยี 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต!อการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑ�และส่ิงก!อสร#าง เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการทําป{ญหาพิเศษของนักศึกษา โดยมีห#องปฏิบัติการ
ต!างๆ เช!น  ห#องปฏิบัติการอาหารสัตว�,  ห#องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ�,  ห#องปฏิบัติการผสม
เทียม, ห#องปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ�  เพ่ือใช#ในการเรียนการสอน และการวิจัย (อ#างอิง สศ 9.5-
1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู#ด#านกายภาพ) และคณะฯมีห#องสมุดหรือแหล!งค#นคว#าข#อมูลทางวิชาการ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  โดยคณะฯ ได#จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดหาหนังสือ ตําราและ
วารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส� เพ่ือให#นักศึกษา  มีโอกาสเข#าถึง
แหล!งค#นคว#าทางวิชาการ โดยห#องสมุดกลางได#เข#าให#คําแนะนําเพ่ือการสั่งซื้อและจัดหาหนังสือเพื่อ
ประกอบการสอนของอาจารย�และหนังสือเรียนของนักศึกษาด#วย และคณะจัดให#มีอุปกรณ�
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะฯ จัดให#มีเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับคณาจารย�และนักศึกษาในการสืบค#นข#อมูล
สารสนเทศ (อ#างอิง สศ 9.5-2 คอมพิวเตอร�ห#องสมุด) พร#อมทั้งมีอุปกรณ�การส!งสัญญาณ
อินเตอร�เน็ตไร#สายไว#บริการนักศึกษาในทุกช้ันในอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการในคณะฯ  และมี
ฟาร�มเล้ียงสัตว� และสัตว�ทดลองท่ีสามารถใช#ในการวิจัย และการทําป{ญหาพิเศษของนักศึกษาอย!าง
เพียงพอ  

ในส!วนของอาคารสํานักงาน โดยใต#อาคารมีร#านขายของและผลิตภัณฑ�คณะฯเพ่ืออํานวย
ความสะดวกให#บุคลากรและนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมที่นั่งพักผ!อนหย!อนใจและอ!านหนังสือ และใน
ห#องเรียนได#จัดให#ใช#หลอดไฟส!องสว!างชนิดประหยัดพลังงาน มีห#องน้ําบริการทุกช้ันของอาคารด#วย



55 

 

ระบบเซ็นเซอร� มีกล#องวงจรป�ดและระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประจําทั้งกลางวันและกลางคืน ด#วย 

นอกจากน้ียังมีการจัดห#องเรียนแบบต!างๆสําหรับนักศึกษา เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
เรียน, ทํากิจกรรม, การติว หรือการทํางานกลุ!ม และจัดลานกิจกรรมบริเวณด#านหน#าอาคาร โซนบี 
เพ่ือให#นักศึกษาได#มีสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู#และทํางานร!วมกัน  

คณะฯ ยังมีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุน โดยในป'การศึกษา 2562 น้ี หลักสูตรได#ดําเนินการ 
จัดทําระบบเพื่อขอข#อมูลความต#องการของอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ผู#สอน ในด#าน
ครุภัณฑ�และสิ่งก!อสร#าง เพ่ือบรรจุในแผนความต#องการในการของบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ�และ
สิ่งก!อสร#าง เพ่ือความสะดวกในการจัดการและสรุปข#อมูลส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร 
สําหรับป'งบประมาณต!อไป  ตามรายการดังต!อไปนี้ (อ#างอิง สศ 9.5-3 แบบสํารวจความต#องการ
ครุภัณฑ�) 

1. ชุดเคร่ืองเสียงห#องเรียนพร#อมอุปกรณ�ติดต้ัง พร#อมใช#งาน  
2. ชุดปรับปรุงระบบHDMI พร#อมระบบไฟฟ�าห#องเรียน 
3. ชุดลําโพง+ไมค� แบบmobile (เคล่ือนที่ได#) 
หลักสูตรฯได#ดําเนินการสํารวจครุภัณฑ�ที่ใช#ในการเรียนการสอน งานสนับสนุนการเรียนการ

สอน และห#องปฏิบัติการ (อ#างอิง 9.5-4 แบบสรุปความต#องการครุภัณฑ� 62-63)  ในช!วงป'
การศึกษา 2562 ได#รับการปรับปรุงไปแล#ว ตามรายการดังนี้ 

1. ปรับปรุงระบบชุดเคร่ืองเสียงห#องเรียนพร#อมอุปกรณ�ติดต้ัง พร#อมใช#งาน (ลําโพง+ไมค�+
ตัวรับ-ส!งสัญญาณ) ห#อง AT 1412 และ AT1308 เน่ืองจากเคร่ืองเสียงที่มีอยู! เก!ามากและชํารุด 

2. ชุดปรับปรุงระบบHDMI พร#อมระบบไฟฟ�าห#องเรียน ห#อง AT 1308, AT 1412, AT 1413 
และ AT1203 ซึ่งเปTนห#องเรียนขนาดใหญ! 

3. Scanner แบบ 2 หน#า สําหรับงานสนับสนุนการเรียนการสอน เนื่องจากเคร่ืองท่ีมีอยู!มี
สภาพเก!า และไม!ค!อยชัดเจน 

หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช#ส่ือสารสนเทศได#ครอบคลุมแก!นักศึกษาจาก
ห#องเรียน แบบ Smart Classroom ณ อาคารเรียนรวม 70 ป' และ 80 ป' ซ่ึงอาศัยความร!วมมือจากใน
มหาวิทยาลัยในการขอใช#ห#องเรียนในการจัดการเรียนการสอนสําหรับวิชาท่ีมีการใช#คอมพิวเตอร�
สําหรับการเรียนการสอน ได#แก! วิชา สศ420 คอมพิวเตอร�เพ่ือการปศุสัตว� และวิชา สศ421 การใช#
คอมพิวเตอร�ทางโภชนศาสตร�สัตว� และได#ไปใช#ห#องเรียนขนาดความจุ 300 ท่ีนั่งสําหรับวิชา สศ 200 
โภชนศาสตร�สัตว�เบ้ืองต#นด#วย เนื่องจากในการศึกษา 2562 มีรายวิชาท่ีคาบเก่ียวระหว!างหลักสูตร
เก!า พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุงใหม! พ.ศ. 2561 ทําให#นักศึกษาในบางวิชามีจํานวนมากเกิน
ปกติ  (อ#างอิง 9.5-5 การใช#ห#องเรียนอาคารเรียนรวม)   

ทั้งนี้ หลักสูตรยังได#ดําเนินการแก#ป{ญหาการจัดการสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
อื่นๆ โดยการอาศัยความร!วมมือกับหน!วยงานภายนอกซึ่งมีความร!วมมือกับคณะฯ ในการนํา
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นักศึกษาไปศึกษาดูงานในฟาร�มหรือสถานประกอบการภายนอก เช!น การศึกษาดูงาน ณ โรง
ชําแหละสุกรบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด และโรงงานผลิตอาหารสัตว�ของบริษัท อาร�
พีเอ็ม ฟาร�มแอนด�ฟ'ดส� จํากัด ในรายวิชา สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว� เปTนต#น (อ#างอิง 
9.5-6 กิจกรรมศึกษาดูงาน)  

หลักสูตรมีการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต!อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ใน
ภาพรวม ป'การศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัย โดยมีค!าคะแนนอยู!ในระดับมาก เท!ากับ 4.62 (อ#างอิง 
9.5-7 แบบประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรต!อส่ิงสนับสนุน)  

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ป'การศึกษา 2562 อยู!ในระดับมาก โดยมีข#อเสนอแนะดังน้ี 

- ท่ีจอดรถไม!เพียงพอ  

- อินเทอร�เน็ตควรจะมีประสิทธิ์ภาพมากกว!านี้  

- ควรมีเพิ่มจุดกระจายสัญญาณให#ท่ัวถึง สัญญาณดีสามารถใช#งานได#จริง  

- มหาลัยอาจจะยังไม!ได#สอนเก่ียวกับเกษตรมากนักแต!มีจัดกิจกรรมชดเชยให#อยู! แต!พื้นฐาน
ป'แรกไม!ค!อยได#ความรู#อะไรเพราะกิจกรรมต!างๆเยอะและอุปกรณ�อํานวยความสะดวกยังไม!ได#
สะดวกมากนัก  

- ควรปรับปรุงระบบการลงทะเบียนของนักศึกษา ให#ลงทะเบียนได#ตามแผนหลักสูตร  

การตรวจสอบและสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในป' 2562 น้ี ทําให#ผลประเมิน
ความพึงพอใจเปTนไปในทางที่ดีขึ้นและมีค!าคะแนนที่สูง ซึ่งจะส!งผลให#เกิดการบริหารจัดการ
หลักสูตรท่ีดีและมีคุณภาพในภาพรวมด#วย โดยสําหรับป'การศึกษา 2562  หลักสูตรวางแผนและ

พิจารณาสอบถามครุภัณฑ�ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนจากอาจารย�ผู#สอน ห#องปฏิบัติการ และ
ฟาร�ม ของคณะด#วย โดยหลักสูตรได#นําผลการประเมินในป'ป{จจุบันมาวิเคราะห�เพื่อเปรียบเทียบกับป'
ก!อน และวางแผนสําหรับการดําเนินงานสําหรับป'ต!อไปด#วย (อ#างอิง 9.5-8 รายงานการประชุมการ
วางแผนสิ่งสนับสนุนหลักสูตร) 

ในป' 2562 มหาวิทยาลัยและคณะได#มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล#อมเชิงสุขอนามัย
และมาตรฐานความปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น ดังต!อไปนี้ 

1. มหาวิทยาลัยฯ ได#มีการออกแบบอาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
กฎหมายเก่ียวกับการป�องกันอัคคีภัย บันได บันไดหนไีฟ ท่ีจอดรถ แสงสว!างและการระบายอากาศ 

ตลอดจนจัดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารสถานศึกษา เพื่อรองรับผู#พิการหรือ ทุพพลภาพและ
คนชรา เช!น อาคารเรียนรวม 70 ป'แม!โจ# อาคารเรียนรวม 80 ป' (อ#างอิง สศ 9.5-9 สิ่งอํานวยความ
สะดวกและโครงสร#างพ้ืนฐาน) หอพักนักศึกษา โดยจัดให#มีลิฟท� ทางเดิน ทางลาด ห#องนํ้าและห#อง
อาบนํ้าสําหรับผู#พิการ ฯลฯ นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการปรับสภาพแวดล#อมให#แก!คน

พิการ ได#แก! ด#านความปลอดภัย การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกต!าง ๆ การเตรียมการสําหรับใน
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กรณีฉุกเฉิน และการจัดสภาพแวดล#อมในพ้ืนท่ีใช#สอยต!าง ๆ ในการดําเนินการปรับปรุงโครงสร#าง

พื้นฐาน สภาพแวดล#อมและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานครบท้ัง 5 ประเภท ได#แก! ทางลาด 
ห#องน้ํา ท่ีจอดรถ ป�าย และสัญลักษณ� 

2. คณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล#อมโดยรวม จึงมีการดําเนินการกิจกรรม
หลากหลาย อาทิ กิจกรรมอนุรักษ�พลังงาน (อ#างอิง สศ 9.5-10 ภาพกิจกรรมพลังงาน) กิจกรรม

สํ า นั ก ง า นสี เ ขี ย ว  ( green office ) ซึ่ ง คณะ ฯ  ไ ด# รั บ โ ล! ร า ง วั ล ตร าสั ญลั ก ษณ�  G-Green 
ระดับประเทศ  พร#อมใบประกาศเกียรติคุณรับรองการผ!านเกณฑ�การประเมินสํานักงานสีเขียว               
ป'  2562 (Green Office) ด#วยคะแนน 76.71 ระดับดี  (G ทองแดง) จากกรมส!งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล#อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 (อ#างอิง สศ 

9.5-11 ภาพเข#ารับรางวัล) 
3. คณะฯ กําหนดให#บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ทุกคนต#องสวมหมวกนิรภัยสําหรับผู#ขี่

จักรยานยนต�ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแม!โจ# และคณะฯ (อ#างอิง สศ 9.5-12 ภาพสวมหมวก) 
4. คณะฯ มีระบบยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง  มีระบบตรวจจับสัญญาณไฟ

ไหม#ในอาคาร (อ#างอิง สศ 9.5-13 ภาพระบบตรวจจับสัญญาณ) และในห#องปฏิบัติการมีอุปกรณ�
พื้นฐานที่ป�องกันอันตรายจากสารเคมี เช!น จุดอาบน้ําฉุกเฉิน, ตู#เก็บสารเคมีที่เปTนพิษ ท่ีไวไฟ แยก
ชัดเจน, ห#องเก็บสารเคมีท่ีมีการระบายอากาศ ป�องกันอันตรายจากการสูดดมสารเคมี และกรณีเกิด
อุบัติเหตุ ในห#องปฏิบัติการและสํานักงาน, ชุดปฐมพยาบาลพ้ืนฐานในห#องปฏิบัติการ ช้ัน 5 ให#แก!

นักศึกษา  
5. คณะ ฯ มีท่ีจอดจักรยานที่สามารถป�องกันการสูญหายได# รวมถึงได#จัดจุดจอดรถยนต�

สําหรับผู#พิการ (อ#างอิง สศ 9.5-14 ภาพจุดจอดรถ) 

 

10 : Quality Enhancement 
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development (ความต5องการและผลป�อนกลับของผู5มีส3วนได5ส3วนเสีย ถูกนํามาใช5ใน
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร) 

หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงทุก 5 ป' ตามข#อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

แห!งชาติ และการปรับปรุงหลักสูตรแล#วเสร็จและผ!านการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. แล#วโดยเร่ิมใช#
หลักสูตรปรับปรุงในป'การศึกษา 2561 หลักสูตรดังกล!าวน้ี ถูกกําหนดจากคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรที่ประกอบด#วยอาจารย�ประจําหลักสูตร ผู#ทรงคุณวุฒิภายนอกท้ังภาคราชการและเอกชน 
มีการสอบถามความพึงพอใจและความคาดหวังของผู#ใช#บัณฑิต และความเห็นของศิษย�เก!าและศิษย�

ป{จจุบันท่ีมีต!อหลักสูตร เพ่ือนาข#อมูลมาใช#เปTนส!วนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให#ม่ันใจว!า
หลักสูตรสามารถตอบสนองต!อความต#องการของผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย ให#ครอบคลุมมากท่ีสุด 
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นอกจากนี้อาจารย�ผู#สอนทุกท!านส!วนร!วมในการพัฒนาการสอน ทบทวน การปรับปรุงหลักสูตรผ!าน

การประชุมสาขา ให#สอดคล#องกับผลการเรียนรู#ท่ีคาดหวังและผู#เรียนก็มีส!วนร!วมในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร ผ!านการประเมินทั้งในระดับรายวิชา และการประเมินของนิสิตช้ันป'สุดท#ายอีกด#วย 
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10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement (มีการประเมินกระบวนการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร และมีการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร
เปfนระยะ) 

มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยให#
นักศึกษาเข#าประเมินในช!วงปลายภาคการศึกษา โดยผ!านระบบ online (www.reg.mju.ac.th) ฝ�าย
บริการการศึกษาจะเปTนผู#สรุปผลการประเมิน อาจารย�ผู#รับผิดชอบในแต!ละรายวิชาสามารถ

รับทราบผลการประเมินได#ทันทีในระบบ และนําไปใช#ในรายงาน มคอ.5 และ 6 หลังป�ดภาครวมท้ัง 
นําไปใช#ปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต!อไป โดยนําผลประเมินไปปรับปรุง มคอ.3 และ 
4 และจัดทํา มคอ.3 และ 4 ก!อนเป�ดภาคการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรได#ปรับปรุงโดยอาศัยข#อมูล
จากการประเมินโดยผู#ใช#บัณฑิตเพ่ือนาข#อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรสนองความต#องการของ

ตลาดแรงงานและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากขึ้นอีกด#วยและเมื่อหลักสูตรมีผลบังคับใช#ทุกรอบป' 
การศึกษาหลักสูตรจะต#องจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เก่ียวกับงานของหลักสูตรเพ่ือ
ประเมินและปรับปรุงแก#ไขในรอบป'การศึกษาถัดไป 
 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (มีการประเมิน
กระบวนการสอนและการเรียนรู5 และการประเมินผู5เรียนอย3างต3อเน่ืองเพื่อให5สัมพันธ�
กับผลการเรียนรู5ท่ีคาดหวัง) 

ในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุก

รายวิชาในช!วงปลายภาคของทุกภาคการศึกษา โดยใช#แบบประเมินการเรียนการ online ท่ีจัดทําขึ้น
โดยผ!านระบบ online (www.reg.mju.ac.th) และสรุปผลการประเมินอาจารย�ผู#รับผิดชอบรายวิชาจะ
นําผลการประเมินรายงานในมคอ. 5 และนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนต!อไป นอกจากนี้ในแต!ละ
รายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู#ของรายวิชานั้นๆ ตามท่ีปรากฏใน มคอ.3 ของ

รายวิชา โดยใช#แบบทวนสอบผลการเรียนรู# และนําผลการประเมินรายงานใน มคอ.5 สาหรับการ
ควบคุมคุณภาพข#อสอบมีการประเมินข#อสอบของรายวิชาในหลักสูตร สําหรับการประเมินผลการ
เรียน (การตัดเกรด) ของนักศึกษา คณาจารย�ผู#สอนในแต!ละรายวิชามีบทบาทในการพิจารณา
ร!วมกันโดยผ!านความเห็นชอบของมติที่ประชุมของสาขาฯ 
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10.4 Research output is used to enhance teaching and learning (มีการนาผลงานวิจัยมา
ใช5ประกอบการเรียนการสอนและการเรียนรู5) 

หลักสูตรสนับสนุนให#อาจารย�ประจําหลักสูตรนําองค�ความรู#จากการวิจัยมาใช#ประกอบการ
เรียนการสอน เพ่ือให#นักศึกษามีความรู# ความเข#าใจเน้ือหาอย!างชัดเจน และเปTนรูปธรรมขึ้น 
นอกจากน้ีอาจารย�ประจําหลักสูตรสามารถนําองค�ความรู#จากการวิจัยมาใช#เขียนบทความทาง
วิชาการ หนังสือ ตํารา เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน และสื่อการสอนต!างๆ เพ่ือให#

นักศึกษาสามารถใช#ประกอบการเรียนการค#นคว#าให#มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 
and student services) is subjected to evaluation and enhancement (มีการประเมิน
คุณภาพของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู5 (ห5องสมุด ห5องปฏิบัติการ IT และการให5บริการ
ผู5เรียน) และมีการพัฒนาคุณภาพเปfนระยะ) 

มีการประเมินของนิสิตต!อหน!วยงานสนับสนุน ได#แก! ห#องสมุด ศูนย�สารสนเทศ และ
ห#องปฏิบัติการ ผ!านทางระบบบริการการศึกษา (www.reg.mju.ac.th) รวมทั้งแบบสอบถามความพึง
พอใจในการใช#ห#องสมุดส!วนกลาง ซึ่งหลักสูตรจะนามาใช#ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรต!อไป 
 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement (กลไกการรับผลป�อนกลับจากผู5มีส3วนได5ส3วนเสียเปfนไป
อย3างมีระบบ และได5รับการประเมินและพัฒนาคุณภาพเปfนระยะ) 

หลักสูตรฯ มีการประชุมหารือร!วมกันระหว!างอาจารย�ประจาหลักสูตรและบุคลากรสาย
สนับสนุนเปTนประจําทุกเดือน เพื่อให#การจัดการเรียนการสอนเปTนไปอย!างมีคุณภาพ และมีการ
รวบรวมข#อมูลป�อนกลับจากตลาดแรงงาน โดยใช#ข#อมูลป�อนกลับจากบัณฑิตท่ีจบการศึกษาผ!าน
ทางการสัมภาษณ�ส!วนบุคคล แบบประเมินการฝyกงาน/สหกิจศึกษาจากผู#ประกอบการ และการ

สัมภาษณ�ผู#ประกอบการจากการไปนิเทศนิสิตฝyกงาน/สหกิจศึกษา เปTนประจําทุกรอบป' เพื่อนํา
ข#อมูลที่ได#มาใช#ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรต!อไป 
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Criterion 11 : Output 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked 

for improvement (มีการติดตามอัตราการสอบผ3านและการลาออกกลางคัน และมีการ
เปรียบเทียบเพื่อพัฒนา) 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาในแต3ละช้ันปBและการออกระหว3างการศึกษา (ย5อนหลัง 5 ปB) 
ข#อมูล ณ วันสิ้นภาคการศึกษาที่ 2    หน!วย : คน (ร#อยละ) 

ข5อมูลนักศึกษา (คน) 
ปBการศึกษา

ท่ีรับเข5า 
ประเภท 2558 2559 2560 2561 2562 

หลักสูตร 4 ปB 

2558 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า 129 - -   

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - -   

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! 121 120 119   

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน 8 1 1   

2559 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า  132 -   

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา  - -   

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู!  130 115   

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน  2 15   

2560 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า - - 151   

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - -   

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! - - 146   

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - - 5   

2561 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า - - - 168  

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - - -  

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! - - - 153  

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - - - 15  

 2562 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า - - - - 147 

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - - - - 

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! - - - - 134 

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - - - - 13 
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ปBการศึกษา

ท่ีรับเข5า 

ประเภท 2558 2559 2560 2561 2562 

หลักสูตร 4 ปB เทียบเข5าเรียน 
สาขาสัตวป'ก 

2558 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า 25 - -   

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - 1   

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! 25 24 17   

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - 1 6   

2559 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า - 18 -   

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - -   

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! - 18 14   

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - - 4   

2560 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า - - 15   

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - -   

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! - - 14   

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - - 1   

2561 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า - - - 21  

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - - -  

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! - - - -  

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - - - -  

2562 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า - - - - 20 

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - - - - 

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! - - - - 18 

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - - - - 2 

สาขาการผลิตสุกร 

2558 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า 25 - -   

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - 5   

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! 25 24 17   

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - 1 2   
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ปBการศึกษา
ท่ีรับเข5า 

ประเภท 2558 2559 2560 2561 2562 

หลักสูตร 4 ปB เทียบเข5าเรียน 

2559 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า - 24 -   

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - -   
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! - 18 17   

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - - 1   

2560 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า - - 10   

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - -   

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! - - 9   
จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - - 1   

2561 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า - - - 26  

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - - -  
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! - - - -  

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - - - -  

2562 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า - - - - 28 

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - - - - 

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! - - - - 26 
จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - - - - 2 

สาขาโคนมและโคเน้ือ 

2558 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า 25 - -   
จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - 6   

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! 25 24 16   

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - 1 2   

2559 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า - 26 -   

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - 2   
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! - 18 16   

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - - -   

2560 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า - - 32   
จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - -   

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! - - 32   

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - - -   
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ปBการศึกษา
ท่ีรับเข5า 

ประเภท 2558 2559 2560 2561 2562 

หลักสูตร 4 ปB เทียบเข5าเรียน 

2561 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า - - - 36  

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - - -  

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! - - - -  

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - - - -  

2562 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข#า - - - - 45 

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา - - - - - 

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู! - - - - 35 

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน - - - - 10 

นักศึกษาบางคนอยู!ระหว!างการเห็นชอบสําเร็จการศึกษาของสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

จากอัตราการคงอยู!ของนักศึกษาพบว!า นักศึกษาในป' 2562 ลดลง สําหรับหลักสูตร 4 ป' 
และ 4 ป' เทียบเข#าเรียน วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ โดยอาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรได#สรุปป{จจัยท่ีมี

ผลกระทบต!ออัตราการคงอยู!ของนักศึกษาด#วย ซ่ึงมีหลายประการ ดังน้ี (อ#างอิง สศ 11.1-1 รายงาน
การประชุมติดตามนักศึกษา) 

1) การย#ายสาขาและลาออกของนักศึกษาเนื่องจากสอบเข#าใหม! หรือย#ายท่ีเรียนไปคณะ
หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

2) การพ#นสภาพนักศึกษาจากการที่นักศึกษามีผลการเรียนตํ่ากว!าเกณฑ�ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

3) การออกไปประกอบอาชีพต!างๆ เช!น รับราชการทหาร หรือประกอบธุรกิจของ
ครอบครัว 

4) การลาออกเนื่องจากมีป{ญหาสภาพทางการเงินไม!พร#อม, ป{ญหาทางครอบครัว 
 

ข5อมูลจํานวนนักศึกษา ตกค5าง นับถึงสิ้นปBการศึกษา 2562 ดังนี้  
จากข#อมูลจากระบบสถิติของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จํานวนนักศึกษาตกค#างในป' 

2562 มีจํานวนน#อยลง คือมีค!าน#อยกว!าร#อยละ 10 (อ#างอิง สศ 11.1-2 รายงานความเสี่ยงนักศึกษา
ตกค#าง) เนื่องจาก อาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรได#ดําเนินการเรื่อง การติดตามผลการเรียน
นักศึกษาที่ต่ํากว!าเกณฑ�ทุกรอบการประชุม, ระบบติดตามการส!งผลคะแนนของอาจารย� และ
กําหนดปฏิทินการพบอาจารย�ท่ีปรึกษาให#มีประสิทธิภาพ และการประชุมหารือเพ่ือแก#ไขป{ญหา
นักศึกษาตกค#างทุกภาคการศึกษา มีการประชุมพบนักศึกษาตกค#าง เพ่ือทราบถึงสาเหตุและ
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แนวทางแก#ป{ญหาด#วยในป'การศึกษา 2562 น้ี (อ#างอิง สศ 11.1-3 ปฏิทินพบอาจารย�ท่ีปรึกษา

ตกค#าง) (อ#างอิง สศ 11.1-4 การติดตามอาจารย�ที่ปรึกษาเร่ืองนักศึกษาตกค#าง) 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาในแต3ละช้ันปB จํานวนลาออกระหว3างการศึกษา และจํานวน
สําเร็จการศึกษา 

(ข#อมูลจากมหาวิทยาลัย ลิงค� https://erp.mju.ac.th/qaRpt13.aspx) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ป' 1 ป' 2 ป' 3 ป' 4 > ป' 4 ป' 1 ป' 2 ป' 3 ป' 4 > ป' 4

226 28

-88.63% -10.98%

231 18 10

-89.19% -6.95% -3.86%

153 27 11 3

-66.23% -11.69% -4.76% -1.30%

47 25 16 2 3

-22.38% -11.90% -7.62% -0.95% -1.43%

10 14 7 5 1 1

-4.74% -6.64% -3.32% -2.37% -0.47% -0.47%

1 31 13 2 1 4

-0.52% -16.15% -6.77% -1.04% -0.52% -2.08%

1 13 13 5 5 4

-0.50% -6.53% -6.53% -2.51% -2.51% -2.01%

140 (72.92%)

2556
199

160 (80.4%)

2557
192

117 (55.71%)

2558
211

173 (81.99%)

36 (15.58%)

2559
210

0 (0%)

2560
231

0 (0%)

2561
259

2562
255

ปBการศึกษาท่ีรับเข5า

จํานวนนักศึกษา หน3วย : คน (ร5อยละ)

รับเข5า
ช้ันป'ท่ี ออกระหว!างการศึกษา สําเร็จ

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

ป'การศึกษา 
ที่รับเข#า 
(ต้ังแต!ป'

การศึกษาท่ีเร่ิม
ใช#หลักสูตร) 

ปBการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 2559 2560 2561 2562 

หลักสูตร 4 ป' 

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา 110 74 105 107 

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษาก!อนเวลาตาม
หลักสูตร 

- - - - 

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษาเวลาตาม

หลักสูตร 

82 74 105 107 

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตาม
หลักสูตร 

28 39   

หลักสูตร 4 ป'  
เทียบเข#าเรียน  

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษา 50 21 11 19 

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษาก!อนเวลาตาม
หลักสูตร 

- - - - 

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษาเวลาตาม
หลักสูตร 

15 21 11 18 

จํานวนผู#สําเร็จการศึกษาหลังเวลาตาม

หลักสูตร 

35 44  1 

 รวมท้ังส้ิน 170 160 95 126 
อาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรมีการตรวจสอบจํานวนและความถูกต#องของนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาในแต!ละภาคการศึกษาและป'การศึกษา (อ#างอิง สศ 11.2-1 ข#อมูลการสําเร็จการศึกษา

ของนักศึกษา) โดยได#ตรวจสอบและพิจารณาการเห็นชอบนักศึกษาสําเร็จการศึกษาทุกรอบระยะ
การอนุมัติจบของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และรายงานต!อท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะทุกรอบการประชุมด#วย (อ#างอิง สศ 11.2-2 การประชุมเร่ืองการสําเร็จการศึกษา) 

ทั้งนี้ ได#มีการพิจารณาป{จจัยท่ีมีผลกระทบต!อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตร 4 
ป' และหลักสูตร 4 ป' เทียบเข#าเรียน ดังน้ี  

1. นักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นย#ายเข#ามาเรียนในคณะ 
2. นักศึกษาไม!ผ!านรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาท่ีเปTนตัวต!อเน่ือง  
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3.  นักศึกษายังติด I ในบางรายวิชา  

4.  ศึกษามีผลการเรียนต่ํากว!าเกณฑ�ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว# 
5.  สภาวะเศรษฐกิจการเงินของครอบครัวนักศึกษา 
6.  การมีครอบครัวระหว!างวัยเรียน 
ทั้งนี้ หลักสูตรได#จัดทําแบบประเมินเก่ียวกับป{จจัยท่ีมีผลกระทบต!อการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาด#วย (อ#างอิง สศ 11.2-3 รายงานประชุมความเส่ียงและควบคุมภายใน) 
หรือจากข#อมูลมหาวิทยาลัย ลิงค� https://erp.mju.ac.th/qaRpt14.aspx 

 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement (มีการติดตามอัตราการได5งานของผู5สําเร็จการศึกษาและมีการ
เปรียบเทียบเพื่อพัฒนา) 
หลักสูตรไดพิจารณาตารางแสดงร#อยละของบัณฑิตท่ีได#งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป' ตามข#อมูลของมหาวิทยาลัย (อ#างอิง สศ 11.3-1 ร#อยละของบัณฑิตท่ีได#งานทํา) 

 
โดยภาพรวมคณะฯ บัณฑิตท่ีจบ 199 คน บัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 186 คน ร#อยละ

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ เท!ากับ ร#อยละ 93.47 ผู5ท่ีได5งานตรงสาขา 100 คน  ไม3ตรงสาขา 36 

คน รวม 136 คน ประกอบอาชีพอิสระ 17 คน บัณฑิตท่ีได#งานทําไม!รวมอาชีพอิสระ 119 คน มีงาน

ทําก!อนเข#าศึกษา 4 คน ศึกษาต!อ 7คน อุปสมบท 1 คน เกณฑ�ทหาร 3 คน ได#งานและประกอบ

อาชีพอิสระ 136 คน ร#อยละบัณฑิตได#งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป' เท!ากับ ร#อยละ 

79.53 คะแนนท่ีได#เท!ากับ 3.98 (เต็ม 5 คะแนน) เงินเดือนหรือรายได#ต!อเดือนเฉลี่ย 15,855.63 บาท 

ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีได#งานทํา ภายใน 3เดือน การนําความรู#ไปใช#ประโยชน� เท!ากับ 4  (เต็ม 5) อยู!ท่ี

ระดับ มาก         

  

ตรง ไม่ตรง รวม ระดบั

ที�มา A B C=(Bx100)/A D E F O=(Mx100)/N P=(Ox5)/100 Q T

สตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 199 186 93.47 100 36 136 79.53 3.98 15,855.63 มาก

สตัวศาสตร ์(การผลิตสกุร) 56 52 92.86 35 7 42 84 4.2 17,413.33 มาก

สตัวศาสตร ์(โคนมและโคเนื&อ) 59 57 96.61 30 10 40 80 4 17,041.25 มาก

สตัวศาสตร ์(สตัวปี์ก) 63 57 90.48 28 15 43 79.63 3.98 14,352.44 ปานกลาง

สตัวศาสตร ์(อาหารสตัว)์ 21 20 95.24 7 4 11 64.71 3.24 11,472.73 ปานกลาง

คณะ/สาขา บณัฑิตที�จบ บณัฑิตที�ตอบแบบสาํรวจ ร้อยละบณัฑิตที�ตอบแบบสาํรวจ

ผ ู้ที�ได ้งานทาํแยก

ตรง-ไม่ตรงสาขา 

รวมอาชีพอิสระ ร้อยละบณัฑิต ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี คะแนน ที�ได ้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี�ย

การนํา

ความร ู้ไป

ใช้
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ความคิดเห็นของบันฑิตแยกตามรายวิชาท่ีควรเพิ่ม ระดับปริญญาตรี  
ภาพรวมคณะสัตวศาสตร�ฯ รายวิชาท่ีควรให#เรียนเพ่ิมเติม ได#แก!  1. ภาษาอังกฤษ  106 คน 

ร#อยละ77.94 2. คอมพิวเตอร� 86 คน ร#อยละ 63.24  3. บัญชี 52 คน ร#อยละ 38.24 4. การใช#
งานอินเทอร�เน็ต38 คน ร#อยละ 27.94 5. การฝyกปฏิบัติจริง 92 คน ร#อยละ 67.65 6. เทคนิคการ

วิจัย 56 คน ร#อยละ 41.18 7. ภาษาจีน 38 คน ร#อยละ 27.94 8. ภาษาในอาเซียน 29 คน ร#อยละ 
21.32 9. อื่นๆ  3 คน ร#อยละ 16.91 ตามลําดับ 

 

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement. (เฉพาะหลักสูตร ป.ตรี ท่ีกําหนดให5
นักศึกษาทํางานวิจัย และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) 

 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement. 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู5 

สรุปข5อคิดเห็นจากแหล3งต3าง ๆ แนวทางแก5ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาขาดวินัย  การตรงต!อเวลา 
และความรับผิดชอบในตนเอง 
 

-ปลูกฝ{งความรับผิดชอบ 
วินัยและการตรงต!อเวลา 
โดยการให#นักศึกษาจัดทํา

รายงานเพ่ิมเติมเพ่ือสร#าง
ความรับผิดชอบแก!ตนเอง
ขึ้น 

ความรู# นักศึกษายังไม!สามารถอธิบายหลักการ
และทฤษฏีท่ีสําคัญในเนื้อหาวิชาที่

ศึกษา นักศึกษายังมีทักษะและความรู#
ทางด#านสัตวศาสตร�ไม!เพียงพอ ขาด
การบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาชีพ
และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข#อง  

 

-เพ่ิมเติมกิจกรรมและการ
เรียนการสอนให#นักศึกษา 

เช!น กิจกรรมส!งเสริม
วิชาการ 
- เน#น กิจกรรมและการ
เรียนการสอนให#นักศึกษา

ฝyกปฏิบัติเพ่ือให#เกิดทักษะ
มากขึ้นและเพิ่มทักษะการ
เรียนรู# เช!น กิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพสัตวศาสตร� 
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู5 

สรุปข5อคิดเห็นจากแหล3งต3าง ๆ แนวทางแก5ไขปรับปรุง 

ทักษะทางป{ญญา นักศึกษายังไม!สามารถทําการวิเคราะห� 
สังเคราะห� เพื่อแก#ไขป{ญหา และขาด

ทักษะความสัมพันธ�ระหว!างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- เน#น กิจกรรมและการ
เรียนการสอนที่มีการใช#

ความคิด วิ เคราะห�ของ
นั ก ศึ ก ษ า เ พ่ื อ นํ า ไ ป
ป ร ะ ยุ ก ต� ใ ช# ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน เช!น จัดกิจกรรม

เพ่ิมพูนความรู#ทางวิชาการ 
และพัฒนาวิชาชีพทางสัตว
ศาสตร� 

ทักษะความสัมพันธ�
ระหว!างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

นักศึกษายังขาดความรับผิดชอบในงาน
ท่ีได#รับมอบหมายและขาด

ความสามารถในการปรับตัวในการ
ทํางานร!วมกับผู#อื่น และขาดภาวะการ
เปTนผู#นํา  

-เน#นให#นักศึกษาได#ฝyกการ
ทํ า ง า น ร! ว ม กั น  ค ว า ม

รับผิดชอบและการมีส!วน
ร!วมในกิจกรรมและการ
เรียนการสอน 

ทักษะการวิเคราะห�เชิง

ตัวเลข การส่ือสารและ 
การใช#เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษายังขาดทักษะในสื่อสารที่

เหมาะสม และขาดทักษะใช#เทคโนโลยี
สารสนเทศในการรวบรวมข#อมูล 
ติดต!อสื่อสาร จัดการและนําเสนอ
ข#อมูลได# 

 

-เน#นกิจกรรมท่ีแนะนําการ

ใช#สื่ อและสารสนเทศ ท่ี
เหมาะสมในการเรียนการ
สอน และการค#นคว#าและ
นํ า เสนอ  เ ช! น กิ จก ร ร ม

เตรียมความพร#อมสําหรับ
นัก ศึกษา  ซึ่ ง มีการเ พ่ิม
ทั ก ษ ะ ใ น ด# า น ก า ร ใ ช#
เทคโนโลยีสารสนเทศอย!าง

เหมาะสม การค# นคว# า
งานวิจัยและกรณีศึกษา 
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ตารางแสดงความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีต!อหลักสูตร (ย#อนหลัง 5 ป')-ใช#ผลของมหาวิทยาลัย 

Stakeholders ระดับความพึงพอใจในแต3ละปB 
ทําการสํารวจ (ค3าเฉล่ีย) 

 2558 2559 2560 2561 2562 
ด#านคุณธรรม จริยธรรม      
 -ค!าคะแนนเฉลี่ย 3.94 3.97 3.88 4.11 4.48 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค!าร#อยละของคะแนน 78.8 79.4 77.6 82.2 89.6 
ด#านความรู#      
 -ค!าคะแนนเฉลี่ย 3.64 3.75 3.67 3.74 4.11 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค!าร#อยละของคะแนน 72.8 75 73.4 74.8 82.2 
ด#านทักษะทางป{ญญา      
 -ค!าคะแนนเฉลี่ย 3.62 3.66 3.71 3.61 3.99 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค!าร#อยละของคะแนน 72.4 73.2 74.2 72.2 79.8 
ด#านทักษะความสัมพันธ�ระหว!างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     

 -ค!าคะแนนเฉลี่ย 3.91 3.80 3.85 3.86 4.43 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค!าร#อยละของคะแนน 78.2 76 77.0 77.2 88.6 
ด#านการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช#
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 -ค!าคะแนนเฉลี่ย 3.86 3.69 3.87 3.78 4.08 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค!าร#อยละของคะแนน 77.2 73.8 77.4 75.6 81.6 
จํานวนบัณฑิตท่ีได#รับการประเมิน 32 48 30 85 63 
คะแนนที่ได# (ผลรวมค!าคะแนนทุกด#าน หารด#วย 
จํานวนบัณฑิตท่ีได#รับการประเมิน) 

3.75 3.84 3.80 3.82 4.22 

ระดับความพึงพอใจ * มาก มาก มาก มาก มาก 
(อ#างอิง สศ 11.5-1 ความพึงพอใจของผู#ใช#บัณฑิต)     
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จะเห็นได#ว!า ระดับความพึงพอใจของ stakeholders ท่ีมีต!อหลักสูตร (ย#อนหลัง 5 ป') 

โดยเฉพาะผลในป'การศึกษา 2562 มีค!าที่สูงขึ้นจาก 3.82 เปTน 4.22 อยู!ที่ระดับความพึงพอใจเท!ากับ 
มาก โดยมากขึ้นท้ัง 5 ด#าน โดยเฉพาะด#านคุณธรรม จริยธรรม, ด#านความรู# และด#านทักษะ
ความสัมพันธ�ระหว!างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค!าเฉลี่ยที่สูงขึ้นสองอันดับแรก ตามลําดับ ส!วน
ด#านท่ีหลักสูตรควรให#ความสําคัญมากขึ้น คือ ด#านทักษะทางป{ญญา ถึงแม#ว!าจะมากกว!าป'ก!อน แต!

ต#องเน#นให#มากขึ้นกว!าเดิม โดยหาโครงการหรือกิจกรรมเสริมทักษะทางป{ญญาให#แก!นักศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น 
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ส3วนท่ี 3  การวิเคราะห�จุดแข็งและข5อจํากัดของหลักสูตร 
 

3.1  จุดแข็ง จุดอ3อนของหลักสูตร 
 

Criterion จุดแข็ง จุดอ3อน 
Criterion 1 
Expected Learning 
Outcome 

ELO มีความสอดคล#องกับวิสัยทัศน�
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ครอบคลุมทั้ง specific และ generic 
และสอดคล#องตามความต#องการ
ของผู#ใช#บัณฑิต อาจารย�ผู#สอน 

นักศึกษา และศิษย�เก!า 

ELO ในป' 2562 บางหัวข#อยังไม!
ชัดเจน ทําการวัดและประเมินได#

ยาก 
Specific and generic learning 
outcome ยังไม!มีความเช่ือมโยงใน

แต!ละรายวิชา 
ข#อมูลที่ได#รับจากผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย
ครอบคลุมทุกกลุ!ม แต!จํานวนผู#ตอบ
แบบสอบถามในแต!ละกลุ!มยังน#อย 

Criterion 2 
Programme 
Specification 

หลักสูตร ฯ นําผลการประเมิน

ตนเองจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตร และรายวิชาความทันสมัย 

ช!องทางในการสื่อสารกับผู#มีส!วนได#

ส!วนเสียยังไม!หลากหลาย และขาด
การเก็บข#อมูลจํานวนการเข#าถึง
ข#อมูลของผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 

Criterion 3 
Programme Structure 
and Content 

โครงสร#างหลักสูตรออกแบบ

สอดคล#องตาม ELO มีความทันสมัย 
ผู#เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขา
สนใจได# 

ขาดการวิเคราะห�การเช่ือมโยงของ 

CLO กับ ELO 

Criteria 4 
Teaching and learning 
approach 

มีปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรที่
ชัดเจน 

มีกลยุทธ�การเรียนการสอนที่
หลากหลายตามลักษณะของ
รายวิชา 

 

Criteria 5 Student 
assessment 

หลักสูตรฯ มีเกณฑ�และวิธีการ

ประเมินผู#เรียนมีความหลากหลาย
ตามลักษณะวิชา ตามการจัดการ

เกณฑ�และวิธีการประเมินผู#เรียนใน

แต!ละรายวิชายังไม!ชัดเจน และไม!มี
การสะท#อนกลับผลการประเมินให#
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Criterion จุดแข็ง จุดอ3อน 
เรียนการสอน และผลการเรียนรู#ท่ี

คาดหวัง 

ผู#เรียนก!อนการสอบกลางภาคและ

ปลายภาค 

Criteria 6. Academic 
Staff Quality 

  

Criterion 7  Support 
Staff Quality 

  

Criterion 8  Student 
Quality and Support 

การประชาสัมพันธ�การรับเข#าท่ี
หลากหลาย 
หลักสูตร ฯ มีการดูแลนักศึกษา

อย!างท่ัวถึงตลอดระยะเวลา
การศึกษา 
มีกิจกรรมสนับสนุนทั้งด#านการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และ

การทําวิจัยท่ีหลากหลาย 
มีฟาร�มปศุสัตว� และอุปกรณ�/
เคร่ืองมือในห#องปฏิบัติการท่ีรองรับ
การเรียนการสอน 

 

Criterion 9  Facilities 
and Infrastructure 

  

Criterion 10 Quality 
Enhancement 

มีการประเมินผลการศึกษาของแต!

ละรายวิชาในท่ีประชุมฯ ทุกภาค
การศึกษา 
มีการนํางานวิจัยและงานตีพิมพ�มา
ประยุกต�ใช#ในการเรียนการสอน 

มีแบบสํารวจความพึงพอใจเพ่ือ
ประเมินคุณภาพของงานบริการและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 

CLO ในบางรายวิชาไม!ชัดเจน 

ขาดการประเมินการเรียนการสอน
ตามผลลัพธ�การเรียนรู#ของแต!ละ
รายวิชา 

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      
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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      

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      
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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      

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      
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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      

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      
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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  แผนการพัฒนาของหลักสูตร 
หลักสูตรฯ ควรมีการทบทวน ELO ให#มีความจําเพาะมากขึ้นและส่ือสารให#กับคณาจารย�และ

นักศึกษาได#รับทราบให# ท่ัวถึง และวางแผนกระบวนการในการทบทวน Specific และ Generic 
learning outcome และแสดงให#เห็นถึงความเช่ือมโยงไปสู!แต!ละรายวิชาให#ชัดเจนมากขึ้น ท้ังน้ีต#องนํา

ผลสํารวจความต#องการจากผู#มีส!วนได#ส!วนเสียที่เปTนป{จจุบันมาปรับปรุง ELO 
หลักสูตรฯ พัฒนาช!องทางการสื่อสารกับผู#มีส!วนได#ส!วนเสียผ!านหน#าเว็ปไซด� เพ่ือให#ผู#มีส!วน

ได#ส!วนเสียสามารถเข#าถึงข#อมูลได#สะดวก 
หลักสูตรฯ ควรดําเนินการร!วมกับอาจารย�ผู#สอนในการจัดทํา CLO ให#สอดคล#องกับ ELO 

และแจ#งแก!นักศึกษาก!อนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรฯ ควรพัฒนาปรัชญาของหลักสูตรและเผยแพร!ไปยังผู#มีส!วนได#ส!วนเสียอย!างท่ัวถึง

ด#วยช!องทางที่หลากหลาย หลักสูตรฯ และคณาจารยควรร!วมกําหนดกลยุทธ�การเรียนการสอนท่ี
ชัดเจน ทันสมัย และมุ!งเน#นให#เกิดการเรียนรู#อย!างมีคุณภาพอยู!เสมอ อีกท้ังควรเน#นกิจกรรมการ

เรียนการสอนทางด#านปฏิบัติการและสร#างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ยืดหยุ!นการร!วมมือกัน 
โดยอาจมีการฝyกงานหรือทําโครงการร!วมกับชุมชน ภาครัฐและเอกชน เพ่ือฝyกความเปTนผู#ใฝ�รู#ตลอด
ชีวิต 
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หลักสูตรฯ ติดตามความก#าวหน#าผลการเรียนรู#ผ!านเครือข!ายออนไลน� เพื่อให#ผู#เรียนเข#าถึง

ข#อมูลสะดวกขึ้นและหลักสูตรฯ สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู#ที่คาดหวังได#อย!างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

หลักสูตรฯ ช้ีแจงให#อาจารย�ผู#สอนอาจต#องมีทบทวนการประเมิน โดยให#แต!ละรายวิชาระบุ
น้ําหนักของการประเมินให#ชัดเจน และแจ#งให#นักศึกษาทราบก!อนเร่ิมการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรฯ เสนอให#คณะแต!งตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบเกณฑ�การประเมินการเรียนการ
สอนรายวิชาในทุกภาคการศึกษา 

ควรมีการสะท#อนผลการประเมินกลับยังผู#เรียนในการประเมินย!อย ก!อนการประเมินกลาง
ภาคและปลายภาค โดยเน#นให#เห็นการสรุปผลเพ่ือให#เกิดการแก#ไขและพัฒนาก!อนสิ้นสุดการเรียน

การสอนในแต!ละภาคการศึกษา และควรให#มีการสะท#อนกลับผลการประเมินผ!านสื่อออนไลน�เพื่อให#
นักศึกษาได#เข#าถึงข#อมูลสะดวกขึ้น 
หลักสูตรฯ มีการจัดทําเอกสารแสดงความคิดเห็นและเอกสารคําร#อง 
ให#ชัดเจนในเว็บไซต�ของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี เพ่ือให#นักศึกษาสามารถดาว�นโหลด 

และแสดงความคิดเห็นได#อย!างสะดวกมากขึ้น 

 
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. 

สิ่งท่ีต#องพัฒนา  คณะฯ ควรพิจารณาเพ่ิมอัตรากําลังของสายวิชาการในคุณวุฒิและ
ตําแหน!งท่ีสูงขึ้น  

 ควรมีการกําหนดวิธีการนําภาระงานด#านวิจัยและบริการวิชาการที่เก่ียวข#องกับหลักสูตรฯ  
มาคิดรวมด#วย โดยเร่ิมกําหนดในป'การศึกษา 2562 

  คณะฯ ควรสนับสนุนให#บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพ�ผลงานในระดับนานาชาติ เพิ่มมาก
ขึ้น 

 หลักสูตรฯ ควรมีส!วนร!วมในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 
  หลักสูตรฯ ควรมีส!วนร!วมในการประเมินบุคลากรสายวิชาการ 

  คณะฯ ควรสนับสนุนงบประมาณเฉพาะ ให#กับคณาจารย�เพ่ือพัฒนาตนเองด#านวิจัย การ
เรียนการสอนในต!างประเทศ 
  อาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการประชุมหารือกําหนดให#อาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
มีการตีพิมพ�เผยแพร!ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติอย!างน#อยป'ละ 1 เร่ือง 
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8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and 

up-to-date. 
สิ่งที่ต#องพัฒนา  จัดทําแผ!นพับประชาสัมพันธ�หลักสูตรฯ และเผยแพร!ไปยังกลุ!มเป�าหมายท่ี

กว#างขวางมากขึ้น เช!น โรงเรียน วิทยาลัยต!างๆ, กรมปศุสัตว� และภาคเอกชน 
 อาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาให#มีการสอบข#อเขียนในการคัดเลือกผู#สมัครเข#า

ศึกษาต!อ 
 อาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาให#นักศึกษาใหม!มีการจัดทําแผนการเรียนต้ังแต!เข#า
ศึกษาโดยกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน โดยให#นักศึกษาสามารถรายงานความก#าวหน#าถึงหลักสูตรและ
ที่ปรึกษาผ!านทางสื่อออนไลน� เพ่ือสะดวกในการติดตามความก#าวหน#า 

 เพ่ิมกิจกรรมด#านจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพ่ือพัฒนาให#นักศึกษาตระหนักถึงส!วนรวมมากขึ้น 
 เสนอให#คณะฯ ปรับปรุงคอกทดลองเพ่ือให#การทดลองมีความสะดวก ปลอดภัย และ
สัตว�ทดลองมีสวัสดิภาพสัตว�มากขึ้น และมีการปรับปรุง/บํารุงรักษาอุปกรณ�อํานวยความสะดวก 
 

 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, 
etc.) are adequate and updated to support education and research 
สิ่งที่ต#องพัฒนา  หลักสูตรฯ เสนอให#คณะฯ จัดทําห#องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เพื่อรองรับ

การเรียนรู#ยุคใหม! 
 เสนอให#คณะฯ ดังนี้ 

จัดทําฐานข#อมูล และจัดวางหนังสือ และเอกสารวิชาการให#เปTนระบบเพ่ือให#นักศึกษาสืบค#น

ได#อย!างรวดเร็ว  
คณะฯ จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส� และโปรแกรมคอมพิวเตอร�เฉพาะทางสัตวศาสตร� 
 คณะฯ ควรพัฒนาคอกทดลองให#สอดคล#องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว�ในป{จจุบันเช!น เพ่ิม
ระบบอิเลคทรอนิคบันทึก อุณหภูมิ และส่ิงแวดล#อม ในคอกทดลอง และจัดทําปฏิทินการใช#งาน

ห#องปฏิบัติการและฟาร�มทดลองให#ชัดเจน 
คณะฯ ควรมีระบบการบํารุงรักษาและซ!อมแซมอุปกรณ�ที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
คณะฯ ควรมีการวางแผนการใช#ส่ิงสนับสนุน และการผลิตสัตว�ให#สอดคล#องกับการเรียน

การสอน 

คณะฯ ควรมีระบบแสดงการใช#ส่ิงสนับสนุนและสัตว�ทดลองสําหรับการเรียนการสอนและ
การวิจัย ที่เปTนป{จจุบัน และสามารถตรวจสอบได# (Online) 
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 คณะฯ ควรเข#มงวดด#านความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน และวิจัย เช!น 

การเข#า-ออกฟาร�ม และอาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยีนอกเวลาราชการ เพ่ือป�องกันการ
เกิดอุบัติเหตุต!อร!างกาย/ทรัพย�สิน 

หลักสูตรฯ จัดอบรมให#ความรู#ให#กับนักศึกษาเก่ียวกับการใช#ห#องปฏิบัติการและฟาร�ม
ทดลองที่ถูกต#องและปลอดภัย 

 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
สิ่งที่ต#องพัฒนา  สร#างระบบการรับข#อเสนอแนะและข#อมูลย#อนกลับจากผู#มีส!วนได#ส!วนเสียให#
ครอบคลุม ทุกสาขาวิชาเอก 

 ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให#ทันสมัย เช!น นําข#อเสนอจากผู#มีส!วนได#ส!วนเสียมาปรับปรุง
กระบวนการ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ  

ปรับปรุงกระบวนการ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ ให#สามารถตรวจสอบเปTนแบบ 
Backward design 

 ควรมีการทบทวนการประเมินการเรียนการสอนให#สอดคล#องกับ ELO โดยแต!งต้ัง
คณะกรรมการประเมินตามผลลัพธ�การเรียนรู# (CLO) ของแต!ละรายวิชา 
 ต#องมีการบูรณาการงานวิจัยในหลักสูตรฯ เพ่ือนําผลงานวิจัยมาประยุกต�ใช#ในการเรียนการ
สอนให#ทันสมัยมากขึ้น 

 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพของงานบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกต!าง ๆ  ใน
เว็บไซต�ของคณะฯ เช!น สายตรงประธานหลักสูตรฯ 
 หลักสูตรฯ เพ่ิมช!องทางการสื่อสารกับผู#มีส!วนได#ส!วนเสียที่หลากหลาย 

 
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for improvement. 

สิ่งที่ต#องพัฒนา  เพ่ิมร#อยละของการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรฯ กําหนด 
โดยหลักสูตรฯ มีการดูแลนักศึกษาอย!างใกล#ชิด 

 หลักสูตร ฯ ควรมีการสอบถามผู#ที่ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต!อเนื่องทุกป' เปTน
ระยะเวลา 5 ป' 
 หลักสูตรฯ เพ่ิมช!องทางการสื่อสารกับกลุ!มผู#มีส!วนได#ส!วนเสียที่หลากหลาย เช!น ส่ือสังคม
ออนไลน� 


