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1.1  บทสรุปผูบริหาร 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสัตว

ศาสตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตรคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยมีหาวทิยาลัยแมโจ 

เปนหลักสูตรปรับปรุง.พ.ศ. 2561 จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑการ

ประเมนิของ สป.อว.ในองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน และเกณฑคุณภาพ ASEAN University 

Network – Quality Assurance at Programme Leval Version 3.0  ในรอบปการศึกษา 2563 มี

นักศึกษาในหลักสูตรจํานวน 784 คน  ทั้งน้ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 12 คน มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกจํานวน 9 คน คุณวุฒิปริญญาโทจํานวน 3 คน และมีตําแหนงทางวิชาการผูชวย

ศาสตราจารย จํานวน 6 คน  ไดรับงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 

843,012.80 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงนิแผนดิน 207,715.20 บาท และเงนิรายได 635,257.62  

บาท โดยมีผลการประเมินจํานวน 11 Criteria พบวา ในภาพรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนราย 

Criteria แสดงผลดังน้ี 
 

ตารางการประเมนิตนเองของหลักสูตร 

ตัวบงช้ี / Criteria ประเมนิตนเอง 

ตัวบงช้ี 1.1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ที่กําหนดโดย สป.อว. 

ผาน 

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  วธิกีารจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR) ฉบับนี้จึงเปนการ

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร (คณะสัตวศาสตร

และเทคโนโลยี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ประจําปการศึกษา 2563 ในองคประกอบ 1 การ

กํากับมาตรฐาน ภายใตประกาศขอบังคับของกระทรวงศกึษาธกิาร 

ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562 และผลการ

ดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑ ASEAN University Network - Quality 

Assurance (AUN-QA) จํานวน 11 ตัวบงช้ี เพื่อประเมนิตนเองอนัเกิดจากการดําเนนิงานของหลักสูตร 

ประกอบดวยขอมูลดิบตลอดจนวเิคราะหจุดออน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุงและ

แนวปฏบิัตทิี่ด ีเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒทิี่แตงตั้งโดย

มหาวิทยาลัยแมโจซึ่งจะเปนตัวบงชี้ระดับคุณภาพของการบริหารหลักสูตร ที่จะเปนหลักประกัน

ความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดสวนเสยี โดยในปการศกึษา 2563 มคีณะกรรมการอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตร ประกอบดวย 

1. อ.ดร.มงคล ยะไชย ประธาน 

2. อ.ดร.ภาคภูม ิเสาวภาคย รองประธาน 

3. ผศ.น.สพ.ดร.บัญชา พงศพศิาลธรรม กรรมการ 

4. ผศ.ดร.ววิัฒน พัฒนาวงศ กรรมการ 

5. ผศ.น.สพ.ไพโรจน พงศกิดาการ กรรมการ 

6. ผศ.ธนนันท ศุภกจิจานนท กรรมการ 

7. ผศ.ไพโรจน ศลิมั่น กรรมการ 

8. อ.ดร.จํารูญ มณวีรรณ กรรมการ 

9. ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกยีรตศิริ ิ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง กรรมการ 

11. อ.ดร.สุภารักษ คําพุฒ กรรมการ 

12. สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาด ี เลขานุการ 
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1.3  ขอมูลพื้นฐาน 

1.3.1  ภาพรวมของมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยแมโจ เปนสถาบันการศึกษาที่กําเนิดมาจากนโยบายขยายการศึกษาดาน

การเกษตรไปยังสวนภูมิภาค เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2477 ภายใตชื่อ “โรงเรยีนฝกหัดครูประถมกสิ- 

กรรมภาคเหนือ” มีความเช่ียวชาญดานการเกษตรที่มุงเนนใหผูเรยีนมีการฝกปฏิบัติจริง ปจจุบันอยู

ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. 2560 มีการเรียนการสอนทั้งหมด 91 หลักสูตร 

มุงเนนการสงเสริมดานเกษตรอินทรียใหเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย เกษตรกรและสังคม  อันเปน

แนวทางหลักของมหาวิทยาลัยที่จะมุงสู Eco. University 

วสิัยทัศน ปรัชญา พันธกจิ และคานยิม 

วสิัยทัศน : เปนมหาวทิยาลัยชัน้นําที่มีความเปนเลศิทางการเกษตรในระดับนานาชาต ิ

ปรัชญามหาวทิยาลัยแมโจ 

“มุงมั่นพัฒนาบัณฑิตสูความเปนผูอุดมดวยปญญา อดทน สูงาน เปนผูมีคุณธรรมและ

จรยิธรรมเพื่อความเจรญิรุงเรอืงวัฒนาของสังคมไทยที่มกีารเกษตรเปนรากฐาน” 

ปรัชญาการศกึษา 

“จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางปญญาในรูปแบบการเรยีนรูจากการปฏิบัติที่บูรณาการกับ

การทํางานตามอมตะโอวาท งานหนักไมเคยฆาคน มุงใหผูเรียน มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

สามารถพัฒนาทักษะเดิม สรางเสริมทักษะใหม มีวิธีคิดของการเปนผูประกอบการ มีการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักตอสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ยึดมั่นใน

ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของมหาวิทยาลัยแมโจ ที่วา มหาวิทยาลัย

แหงชีวติ” 

พันธกิจ :  

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเปน

ผูประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันตอกระแสการเปล่ียนแปลงโดยเนนทางดานการเกษตร  

วิทยาศาสตรประยุกต ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาเศรษฐกจิ  ชุมชนทองถ่ิน และสังคมของประเทศ 

2. ขยายโอกาสใหผูดอยโอกาสเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและสงเสริมการ

เรยีนรูตลอดชวีติของคนทุกระดับ 

3. สรางและพัฒนานวัตกรรมและองคความรูในสาขาวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ทางการเกษตร และวทิยาศาสตรประยุกตเพื่อการเรยีนรูและถายทอดเทคโนโลยแีกสังคม 

4. ขยายบรกิารวชิาการและความรวมมอืในระดับประเทศและนานาชาติ 

5. พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานการเกษตร เพื่อเปนที่พึ่ง

ของตนเองและสังคม 
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6. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาตแิละอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

7. สรางและพัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ

โปรงใสในการบรหิารงานประเด็นยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยแมโจ 
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1.3.2  ภาพรวมของคณะ 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานภายในระดับคณะ  ซึ่งไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแมโจ ที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยเดิมเปน

ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว  สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งเปนคณะแรกที่ไดจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ พ.ศ. 2518 ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2518 ต้ังอยูเลขที่ 252 หมู 8 ต. หนองหาร อ. สันทราย จ.เชยีงใหม โดยเริ่ม

เปดสอนครัง้แรกในระดับปรญิญาตรีเม่ือป พ.ศ. 2518 ปจจุบันมกีารเรยีนการสอนระดับปรญิญาตรี  

และระดับบัณฑติศกึษา 

วสิัยทัศน : เปนคณะที่มีความเปนเลิศทางดานสัตวศาสตรในระดับชาต ิ

ปรัชญาคณะ : พัฒนาองคความรู เพื่อผลิตนักสัตวศาสตร ที่มทีักษะการเรยีนรูตลอดชวีติ 

มคีุณธรรมและจรยิธรรม 

พันธกจิ 

1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมปีระสทิธภิาพ ในการผลิตบัณฑติที่มีทักษะ ความรู 

ความสามารถ ในวชิาการและวชิาชพีทางดานสัตวศาสตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนา

ทางดานการผลิตสัตว 

2 บูรณาการวิจัยอยางมทีศิทาง เพื่อประโยชนตอการเรยีนการสอน และบรกิารวชิาการ 

พัฒนาใหเปนที่ยอมรับในระดับชาต ิและนานาชาติ 

3 ใหบรกิารวิชาการและความรวมมอืดานการผลิตสัตวแกชุมชน องคกรภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 

4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

5 สรางและพัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และ

ตรวจสอบได 

6 พัฒนางานฟารมสัตว และวิสาหกิจใหไดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน 

การวิจัย บรกิารวิชาการและกอเกดิรายได 

 

1.3.3  ภาพรวมของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร 

ชื่อปรญิญา : วทิยาศาสตรบัณฑติ (สัตวศาสตร) 

หลักสูตรไดรับการพจิารณาเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลัย :  

 ในคราวประชุมครัง้ที่ 5/2561  เม่ือวันที่ 17 เดือน มถิุนายน พ.ศ.2561 
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PLO ของหลักสูตร : 

1 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบวนิัย อดทนสูงาน และมีจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชพีทางดานสัตวศาสตร 

2 อธบิายหลกัการทางดานสัตวศาสตร ระบบมาตรฐาน และกฎระเบยีบที่เก่ียวของกบัปศุสัตวได 

3 ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของในสาขาวิชาเอก 

(สัตวปก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว) เพื่อการผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจ และจัดการ

ผลผลิตไดอยางมปีระสทิธภิาพและปลอดภัย 

4 ประเมนิและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตปศุสัตวได 

5 สามารถใชทักษะภาษาตางประเทศได และถายทอดเทคโนโลยแีละองคความรูทาง

สัตวศาสตรสูเปาหมาย โดยอาศัยชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

จํานวนหนวยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร :  135  หนวยกติ 

รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร : 

หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี4 ป ทางวชิาการ 

ระยะเวลาที่ตองใชในการศกึษาตามหลักสูตร  4  ป 

ภาษาที่ใชในการเรยีนการสอน  : ภาษาไทยและ หรอืภาษาอังกฤษ 

การใหใบปรญิญาแกผูสําเร็จการศกึษา  ใหปรญิญาเพยีงสาขาวชิาเดียว 

ปรัชญาของหลักสูตร 

พัฒนาองคความรูในรูปแบบการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติ เพื่อผลิต

บุคลากรในสาขาวชิาชพีใหมีทักษะใฝรู สูงาน คดิเปน และมคีวามเปนผูนําที่มคีุณธรรมและจรยิธรรม 

โดยวางรากฐานการเรียนใหอยูในกรอบของวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและดานสัตวศาสตรอยาง

ครบถวน โดยมุงเนนทักษะและความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพ เชน สัตวปก โคนมและโคเน้ือ การ

ผลิตสุกร หรืออาหารสัตว ซึ่งเปนเอกลักษณพิเศษ จึงเปนการเพิ่มโอกาสใหบัณฑิตมีความรู

ความสามารถตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน อีกทั้งเนนการสรางใหเกิดจิต

วญิญาณและความรักในการเปนผูประกอบธุรกิจรุนใหม (Entrepreneur) 

วัตถปุระสงคของหลักสูตร 

1) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบยีบวนิัย อดทนสูงาน และมีจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชพีทางดานสัตวศาสตร 

2) อธิบายหลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบมาตรฐาน และกฎระเบยีบที่เกี่ยวของ

กับปศุสัตวได 

3) ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่เก่ียวของตามสาขาวิชาเอก

เพื่อการผลิตปศุสัตวเชงิธุรกจิ และจัดการผลผลติไดอยางมีประสทิธภิาพและปลอดภัย 

4) ประเมนิ และแกไขปญหาที่เกดิขึ้นในกระบวนการผลิตปศุสัตวได 
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5) สามารถใชทักษะภาษาตางประเทศได และสามารถถายทอดเทคโนโลยีและองค

ความรูทางสัตวศาสตรสูเปาหมาย โดยอาศัยชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

อาชีพหลังสําเร็จการศกึษา 

1) ประกอบอาชีพสวนตัว หรือทํางานกับเอกชน ในฟารม โรงงานอาหารสัตวหรือ

บรษิัทตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตว ธุรกจิอาหารและเวชภัณฑสัตว 

2) ทํางานกับหนวยงานของราชการตางๆ ในตําแหนงนักวชิาการ นักสัตวบาล นักวจิัย 

ครูหรอือาจารย เชน โรงเรียน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กรมปศุสัตว กรมสงเสริมการเกษตร 

กรมอาชีวศึกษา กรมประชาสงเคราะห หนวยงานทหาร กรป.กลาง หรือธนาคารที่เกี่ยวกับดาน

สนิเชื่อเพื่อการเกษตร ตลอดจนองคการพัฒนาเอกชนตางๆ เปนตน 

3) สามารถศกึษาตอในระดับปรญิญาโทและเอก ในสาขานี้หรอืสาขาที่เกี่ยวของ 
 

จํานวนหนวยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร : 135 หนวยกติ 

รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร : 

หลักสูตรระดับปรญิญา : ปรญิญาตร ี

ระยะเวลาที่ตองใชในการศกึษาตามหลักสูตร : 4ป 

ภาษาที่ใชในการเรยีนการสอน : ภาษาไทย 

ความรวมมอืกับสถาบันอื่นในการจัดการเรยีนการสอน : 

การใหใบปรญิญาแกผูสําเร็จการศกึษา : ใหปรญิญาสาขาวชิาเดยีว 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาแตละช้ันป ในปการศกึษา 2563 

 ระดับชัน้ป (ปที่รับเขา) 

 ป 1 

(2563) 

ป 2 

(2562) 

ป 3 

(2561) 

ป 4 

(2560) 

ป 5  

(2559) 

ป 6 ขึ้นไป 

(2558 <=) 

รวม 

วท.บ. สัตวศาสตร 

(4 ป เทียบเขาเรยีน) 

       

เอกสัตวปก 16 17 11 1  1 46 

เอกโคนมและโคเนื้อ 31 34 16 1 2 2 86 

เอกการผลติสุกร 26 24 13  1 1 65 

วท.บ. สัตวศาสตร (4 ป)        

สัตวศาสตร 135 132     267 

เอกสัตวปก   43 40 1 1 85 

เอกโคนมและโคเนื้อ   30 35   67 

เอกการผลติสุกร   47 39  1 87  

เอกอาหารสัตว     23 20 5  1 49 
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

(สาขาวิชาที่จบ) 

สถานภาพการวาจาง อายุการ

ทํางาน (ป) 

ทําหนาที่เกี่ยวกบัการเรียนการสอนในหลักสูตร 

1 นายกิตตพิงษ ทิพยะ นักวชิาการสัตวบาล วท.ม. การผลติสัตว พนักงานมหาวทิยาลัย 18 

2 นายครรชิต ชมภูพันธ นักวชิาการสัตวบาล วท.ม. สัตวศาสตร พนักงานมหาวทิยาลัย 15 

3 นายอภิชาต ิหมั่นวชิา นักวชิาการสัตวบาล

ชํานาญการ 

วท.ม. สัตวศาสตร พนักงานมหาวทิยาลัย 12 

4 นายโยธิน นันตา นักวทิยาศาสตร ค.บ. เคม ี พนักงานมหาวทิยาลัย 12 

5 นางอัมพร คําฟองเครอื นักวทิยาศาสตร วท.บ.(ชวีวิทยา

ประยุกต-ชวีวทิยา) 

พนักงานมหาวทิยาลัย 11 

6 นายดวงจันทร จอมจันทร ผูปฏบิัติงาน

วทิยาศาสตร 

มัธยมศกึษาตอนตน พนักงานราชการ 11 

ทําหนาที่เกี่ยวกบัการบรหิารจัดการในหลักสูตร 

1 นางสาวศวิรนิ จักรอศิราพงศ นักวชิาการศกึษา บธ.ม. (การจัดการ

อุตสาหกรรมเกษตร) 

พนักงานมหาวทิยาลัย 13 

 

อาคารสถานที่จัดการเรยีนการสอน 

อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยแมโจ 

หองสมุด 

1) หองสมุดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี

2) สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยแมโจ 

หองปฏบิัตกิาร  

1) หองปฏบิัตกิารวเิคราะหอาหารสัตว 

2) หองปฏบิัตกิารนมและผลติภัณฑนม 

3) หองปฏบิัตกิารเนื้อและผลติภัณฑ 

4) หองปฏบิัตกิารจุลชวีวทิยา 

5) หองปฏบิัตกิารหนวยวจิัยระบบสบืพันธุปศุสัตวและสัตวปา 

สถานที่ฝกภาคปฏบัิต ิ

1) ฟารมสุกร 

2) ฟารมโคนมและโคเนื้อ 

3) ฟารมสัตวปก 

4) ฟารมเอกชน  
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ตารางแสดงงบประมาณท่ีไดรับและใชจริงในการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

ปการศกึษา 

ดานกจิกรรม 

2559 2560 2561 2562 2563 

ไดรับ ใชจรงิ ไดรับ ใชจริง ไดรับ ใชจรงิ ไดรับ ใชจรงิ ไดรับ ใชจริง 

พัฒนานักศกึษา - 558,855 - 741,085 - 731,746.60 - 660,542.01 - 334,184 

พัฒนาอาจารย - 326,270.64 - 240,264.26 - 448,138.80 - 197,363 - 63,584 

พัฒนาบุคลากร - - - - - - - - -  

จั ดกา ร เ รี ยนก า ร

สอน 

- 812,313.20 - 763,531.87 - 767,258.30 - 843,012.80 - 921,845.69 

 

 

 

 

กลุมผูเรยีน : ผูมีสวนไดสวนเสยีของหลักสูตร : นักศกึษา ศษิยเกา ผูประกอบการ (รัฐ, เอกชน และ

รัฐวิสาหกิจ) อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน อาจารยและบุคลากรกษียนอายุ ผูปกครอง นักเรียน/

นักศกึษาที่สนใจเขาศกึษาตอ ผูบรหิารคณะ ผูบรหิารมหาวทิยาลัย ผูใชบัณฑติที่เกี่ยวของกับชุมชนที่

เขามารับบรกิารวชิาการจากหลักสูตร 

กลุมผูสงมอบ : - 

กลุมคูความรวมมอื : สถาบันการศกึษา / องคกรภายนอกที่สอนรวมกัน / สถานที่ฝกสหกจิศกึษา /

สถานที่ฝกงานหลักของนักศกึษาในหลักสูตร  

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

ใชจ้ริง ใชจ้ริง ใชจ้ริง ใชจ้ริง ใชจ้ริง

2559 2560 2561 2562 2563

แผนภมูิแสดงงบประมาณทีใชจ้รงิ ปีการศกึษา 2559-2563

พฒันานกัศกึษา พฒันาอาจารย์ จดัการเรียนการสอน
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สวนที่ 2 

การประเมนิตนเอง 
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รายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร วจัิย และนวัตกรรม (สป.อว.) 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 

---------- 
 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมนิองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตร : วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 

 

การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน  

ขอ เกณฑการประเมนิ ผานเกณฑ/ไมผานเกณฑ 

1 จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร ผานเกณฑ 

2 คุณสมบัตขิองอาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร ผานเกณฑ 

3 คุณสมบัตอิาจารยประจําหลักสูตร ผานเกณฑ 

4 คุณสมบัตขิองอาจารยผูสอน ผานเกณฑ 

5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ผานเกณฑ 

 

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 1  

   เปนไปตามเกณฑ 

   ไมผานเกณฑในขอที่ 

 

 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 แลว 

พบวา มีผลการดําเนนิงานเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร 

 

 

.......................................................... 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภากร ธาราฉาย)  

คณบดคีณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี
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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 (การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังมคีวาม

ชัดเจนและสอดคลองกับวิสัยทศันและพันธกจิของมหาวทิยาลัย) 

หลักสูตรไดกําหนด OBE ของหลักสูตรไววา “ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะใน

การผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ” ใหสอดคลองกับวสิัยทัศนของมหาวิทยาลัยคือ 

“เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีความเปนเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ (อางอิง 1.1.1 ปรัชญา 

วิสัยทัศน พันธกิจ มหาวทิยาลัยแมโจ) โดยมุงมั่นพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีประสทิธิภาพใน

การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู ความ สามารถในวิชาการและวิชาชีพทางดานสัตวศาสตรให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางดานการผลิตสัตว (อางอิง 1.1.2 ปรัชญา วสิัยทัศน พันธ

กิจ อัตลักษณ คณะฯ) และถูกถายทอดใหเปน PLO ของหลักสูตรใหเปนผลลัพธการเรียนรูของ

หลักสูตร (Expected learning outcomes, ELO) ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะไว 5 ขอ ดังนี้ 

(อางองิ 1.1.3 มคอ.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร)  

1) มคีวามรับผดิชอบตอหนาที่ มีระเบยีบวนิัย อดทนสูงาน และมีจรรยาบรรณในการประกอบ

อาชีพทางดานสัตวศาสตร 

2) อธบิายหลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบมาตรฐาน และกฎระเบียบที่เก่ียวของกับปศุสัตว

ได 

3) ประยุกตใชความรูทางวทิยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของในสาขาวชิาเอก (สัตวปก 

การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว) เพื่อการผลิตปศุสัตวเชงิธุรกจิ และจัดการ

ผลผลิตไดอยางมีประสทิธภิาพและปลอดภัย 

4) ประเมนิ และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตปศุสัตวได 

5) สามารถใชทักษะภาษาตางประเทศได และสามารถถายทอดเทคโนโลยแีละองคความรูทาง

สัตวศาสตรสูเปาหมาย โดยอาศัยชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ไดวางรากฐานการเรียนใหอยูในกรอบของวิชาชีพทางวิทยาศาสตร ทางเทคโนโลยีดานการเกษตร

และทางดานสัตวศาสตรอยางครบถวน มีการจัดการเรียนการสอนแบบตอยอดดานวิชาการที่ลกึซึ้ง

มากข้ึนและนําเทคโนโลยดีานการผลิตปศุสัตวสมัยใหมที่ทันสมัย โดยเนนการพัฒนาศักยภาพของ

บัณฑิต ใหมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความถนัดและ

ความสามารถเฉพาะทางวชิาชีพ เชน สัตวปก, โคนมและโคเนื้อ, การผลิตสุกร และอาหารสัตว ที่มี

การฝกปฏิบัตจิรงิทั้งในของฟารมปศุสัตวของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยเีองและฝกงานในฟารม

ของบรษิัทเอกชน ดวยความถนัดเฉพาะทางที่เปนเอกลักษณพเิศษนี้เอง จงึทําใหเปนการสรางโอกาส

เพื่อใหบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร เปนที่ตองการตรงกับความตองการของตลาดแรงงานอยางมาก ไม
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วาจะเปนผูประกอบการเปนรายใหญผลิตเพื่อการสงออก หรือผูประกอบการขนาดกลาง ที่มีกําลัง

การผลิตเพื่อผูบริโภคภายในประเทศ หรือแมกระทั่งการประกอบอาชีพดวยตนเอง ดังที่ผูปกครอง

ตัง้ใจสงบุตรหลานมาเรยีนที่นี ่

 นอกจากน้ี หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยเพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่ มี

ความสามารถในการคิดและปฏิบัติไดอยางมีระบบและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และยังได

ปลูกฝงคุณธรรม จรยิธรรม ใหนักศกึษาสามารถปรับตัวเองใหเขากับองคกร เพื่อนรวมงาน และยัง

คํานงึการอนุรักษสิ่งแวดลอม ปลูกฝงการเกษตรแบบปลอดภัย การผลติสัตวในระบบอนิทรยี ซึ่งเปน

การรับผิดชอบตอแวดลอมและสังคมระดับหน่ึง และมีการพัฒนาดานการปศุสัตวที่ทันสมัยและ

ยั่งยืน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคลากรดานเกษตร (Smart farmer) และความรูเชิง

ธุรกิจ และการตลาดสมัยใหม เพื่อใหมีความพรอมในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ ที่มผีลมาจากการที่ประเทศไทยจะเขาเปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซยีนไดในอนาคต   

นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ยังไดนําวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ตองการผลิตบัณฑิต

ที่มคีวามรูความสามารถในวิชาการ และวชิาชพีโดยเฉพาะการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurs) ที่

ทั นตอกระแสการ เปลี่ ยนแปลง โดย เนนทางด านการ เกษตร  วิ ทยาศาสตร ปร ะยุกต

ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ชุมชนทองถิ่น และสังคมของประเทศ (อางอิง 1.1.4  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยแม

โจ) รวมถึงวิสัยทัศนของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีที่ตองการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู 

ความ สามารถในวิชาการและวิชาชีพทางดานสัตวศาสตรให สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนา

ทางดานการผลิตสัตวมาเปนแกนหลักในการจัดทําเนื้อหาหลักสูตร ฯ เพื่อใหนักศึกษาที่สําเร็จใน

หลักสูตรฯ เปน “นักสัตวศาสตรระดับแนวหนาของประเทศ” (อางอิง 1.1.5  ปรัชญา วิสัยทัศน ของ

คณะฯ)  

โดยหลักสูตรฯ มีกระบวนการในการกําหนด OBE  และ ELO โดยเริ่มจากคณะสัตวศาสตร

และเทคโนโลยี ซึ่งไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําเนื้อหาหลักสูตรฯ ตาม Outcome Based 

Education (อางอิง 1.1.6 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ OBE) โดยมีหนาที่จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาตร ของคณะสัตวศาสตรฯ ซึ่งในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร พ.ศ. 2556 ทางหลักสูตรฯ ไดจัดทําแบบสอบถามคุณลักษณะของ

บัณฑติที่พงึประสงคของผูมสีวนไดสวนเสยีตางๆ อาท ิผูใชบัณฑติทัง้หนวยงานราชการ บรษิัทเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ และสถานศกึษา เพื่อนําขอมูลจากผลสํารวจมาใชเปนขอมูลประกอบในการจัดทํา OBE 

และ ELO (อางอิง 1.1.7 แบบสรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค) ตลอดจนการ

แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรฯ ประกอบดวย
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ผูทรงคุณวุฒิสายวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน เพื่อปรับปรุง

หลักสูตรใหมีความทันสมัย (อางอิง 1.1.8 คําสั่งแตงคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษหลักสูตรฯ-

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและวพิากษหลักสูตรฯ)  

 

ตารางแสดงความเช่ือมโยงของระหวาง PLO ของหลักสูตร วสิัยทัศน และพันธกจิของคณะ

และมหาวทิยาลัย 

 

PLOs ของหลักสูตร 

ระดับคณะ/มหาวทิยาลัย 

Vision Mission 

1) มีความรับผดิชอบตอหนาที่ มีระเบียบ

วินัย อดทนสูงาน และมีจรรยาบรรณใน

การประกอบอาชีพทางดานสัตวศาสตร 

การกาวสูเปนคณะที่มีความเปนเลิศ

ทางดานสัตวศาสตรในระดับชาติ

นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ มีระเบียบวินัย อดทนสู

งาน แลวจะตองมีจรรยาบรรณใน

การประกอบอาชีพทางดานสัตว

ศาสตร 

PLO1  มี ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง

สอดคลองกับ mission ของ

มหาวิทยาลัย PLO1 เชื่อมโยง

ส อ ด ค ล อ ง กั บ  mission 

มหาวิทยาลัยขอ 1 ในการ

ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู

ความสามารถในวชิาการและ

วชิาชีพ 

2) อธิบายหลักการทางดานสัตวศาสตร 

ระบบมาตรฐาน และกฎระเบยีบที่เกี่ยวของ

กับปศุสัตวได 

 

การกาวสูเปนคณะท่ีมคีวามเปนเลิศ

ทางดานสัตวศาสตรในระดับชาติ

นอกจากจะตองสามารถอธิบาย

หลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบ

ม า ต ร ฐ า น  แ ล ว ต อ ง ท ร า บ

กฎระเบยีบที่เกี่ยวของกับปศุสัตวได 

 

PLO2 มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง

สอดคลองกับ mission ของ

ค ณะ ข อที่  1 ใ น ก า รผ ลิ ต

บัณฑิต ท่ี มี ทักษะ  ความรู  

ความ สามารถในวิชาการ

และวิ ชาชีพทางด าน สัตว

ศาสตร และขอที่ 4 ในการมี

ส ว น ช ว ย อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม อย า ง ยั่ ง ยื น 

สํ า ห รั บ ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง

สอดคลองกับ mission ของ

มหาวิทยาลัย PLO1 เชื่อมโยง

ส อ ด ค ล อ ง กั บ  mission 

มหาวิทยาลัยขอ 1 ในการ

ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู

ความสามารถในวชิาการและ

วชิาชีพ 
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3) ประยุกตใชความรูทางวทิยาศาสตรและ

ศาสตรอื่นๆท่ีเกี่ยวของในสาขาวิชาเอก 

(สัตวปก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ 

และอาหารสัตว) เพื่อการผลิตปศุสัตวเชิง

ธุร กิจ  และจัดการผลผลิตไดอย างมี

ประสทิธิภาพและปลอดภัย 

 

การกาวสูเปนคณะท่ีมคีวามเปนเลิศ

ทางดานสัตวศาสตรในระดับชาติ

นอกจากจะตองประยุกตใชความรู

ทางวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่

เกี่ยวของในสาขาวิชาเอก (สัตวปก 

การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ และ

อาหารสัตว) แลว จะตองผลิตปศุ

สัตวเชงิธุรกจิ และจัดการผลผลติได

อยางมีประสิทธภิาพและปลอดภัย 

PLO3  มี ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง

สอดคลองกับ mission ของ

ค ณะ ข อที่  1 ใ น ก า รผ ลิ ต

บัณฑิต ท่ี มี ทักษะ  ความรู  

ความ สามารถในวิชาการ

และวิ ชาชีพทางด าน สัตว

ศาสตร ขอที่ 2 ในการบูรณา

การการวิจัยอยางมีทิศทาง 

พัฒนาใหเปนท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และ

ข อที่  4 ใ นการมี ส วนช วย

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

สํ า ห รั บ ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง

สอดคลองกับ mission ของ

มหาวิทยาลัย PLO1 เชื่อมโยง

ส อ ด ค ล อ ง กั บ  mission 

มหาวิทยาลัยขอ 1 ในการ

ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู

ความสามารถในวชิาการและ

วชิาชีพ 

4) ประเมิน และแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นใน

กระบวนการผลิตปศุสัตวได 

 

การกาวสูเปนคณะท่ีมคีวามเปนเลิศ

ทางดานสัตวศาสตรในระดับชาติ

นอกจากนี้ตองสามารถประเมิน 

แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า ที่ เ กิ ด ข้ึ น ใ น

กระบวนการผลิตปศุสัตวได 

PLO4 มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง

สอดคลองกับ mission ของ

ค ณะ ข อที่  1 ใ น ก า รผ ลิ ต

บัณฑิต ท่ี มี ทักษะ  ความรู  

ความ สามารถในวิชาการ

และวิ ชาชีพทางด าน สัตว

ศาสตร ขอที่ 2 ในการบูรณา

การการวิจัยอยางมีทิศทาง 

พัฒนาใหเปนท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และ

ข อที่  4 ใ นการมี ส วนช วย

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

สํ า ห รั บ ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง

สอดคลองกับ mission ของ
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มหาวิทยาลัย PLO1 เชื่อมโยง

ส อ ด ค ล อ ง กั บ  mission 

มหาวิทยาลัยขอ 1 ในการ

ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู

ความสามารถในวชิาการและ

วชิาชีพ 

5) สามารถใชทักษะภาษาตางประเทศได 

และสามารถถายทอดเทคโนโลยีและองค

ความรูทางสัตวศาสตรสู เปาหมาย โดย

อาศัยชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

 

การกาวสูเปนคณะท่ีมคีวามเปนเลิศ

ทางดานสัตวศาสตรในระดับชาติ

ตลอดจน มีควา ม เ ป น เลิ ศท า ง

การเกษตรในระดับนานาชาติไดนั้น 

ต อ งมี ค วามสา มา รถ ใ ช ทั ก ษะ

ภาษาตางประเทศได และสามารถ

ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรู

ทางสัตวศาสตรสู เปาหมาย โดย

อ า ศั ย ช อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร ที่

เหมาะสม 

PLO5 มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง

สอดคลองกับ mission ของ

คณะ ข อ ท่ี  1  ใ นการผลิ ต

บัณฑิต ท่ี มี ทักษะ  ความรู  

ความ สามารถในวิชาการ

และวิ ชาชีพทางด าน สัตว

ศาสตร ขอท่ี 2 ในการบูรณา

การการวิจัยอยางมีทิศทาง 

พัฒนาใหเปนท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และ

ขอ 1 ในการผลิตบัณฑิตที่มี

ค วามรู ค ว ามสา มารถใน

วชิาการและวชิาชีพ 

ในการกําหนด PLOs ของหลักสูตร ฯ ไว  5 ขอ โดยทั้ง 5 ขอไดถูกออกแบบใหมีความ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะในการมุงเนนที่จะสรางนักสัตวศาสตรระดับแนวหนาของประเทศ  

เชนเดียวกันกับหลักสูตรมีความสอดคลองกับพันธกิจของคณะ โดยมุงเนนการตอบสนองพันธกิจ

ของคณะในเรื่อง การผลิตบัณฑติที่มีคุณธรรม และจรยิธรรม มีความรู ทักษะ และความสามารถใน

วชิาการและวชิาชพี ตลอดจนสามารถในการวจัิยสรางสรรคนวัตกรรมงานวจัิยสมัยใหม  

 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 

transferable) learning outcomes (ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูและ

ทักษะทั่วไป รวมถงึความรูและทักษะเฉพาะทาง) 

หลักสูตรกําหนดผลการเรยีนรูที่คาดหวังไวทัง้หมด 5 ดาน ดังนี้ 

โดยหลักสูตรกําหนดใหมีรายวิชาที่ครอบคลุมความรูและทักษะทั่วไป และในแตละรายวิชาที่

อยูในแผนการเรยีนไดกาหนดทักษะความรูเฉพาะดานสัตวศาสตรตามแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) ในรายละเอยีดของ

หลักสูตร (มคอ.2) และรายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) ซึ่งผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรมี

ความสมดุลกันระหวางความรูและทักษะทั่วไป (generic) เชน ทัศนคติและบุคลิกภาพ ทักษะ
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ความสามารถทั่วไป และความสามารถของการตอยอดความรู และความรูและทักษะเฉพาะทาง 

(specific) เชน ทักษะในสาขาโภชนศาสตรสัตว สรรีวทิยาการสบืพันธุ การผลิตสัตวและการปรับปรุง

พันธุสัตว เปนตน 

ผลการเรยีนรูระดับหลักสูตรและความสอดคลองกับ Bloom’s Taxonomy 

PLOs Outcome statement Specific 

LO 

Generic 

LO 

Level 

1 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบวินัย อดทนสู

งาน และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

ทางดานสัตวศาสตร 

 / A 

2 อธิบ ายหลักการทางด านสัตวศาสตร  ร ะบบ

มาตรฐาน และกฎระเบยีบที่เกี่ยวของกับปศุสัตวได 

/  U 

3 ประยุกตใชความรูทางวทิยาศาสตรและศาสตรอื่นๆ

ที่เกี่ยวของในสาขาวิชาเอก (สัตวปก การผลิตสุกร 

โคนมและโคเนือ้ และอาหารสัตว) เพื่อการผลิตปศ-ุ

สัตว เชิ งธุ รกิจ  และจัดการผลผลิต ไดอย างมี

ประสทิธภิาพและปลอดภัย 

/  A 

4 ประเมิน และแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการ

ผลติปศุสัตวได 

/  E 

5 สามารถใชทักษะภาษาตางประเทศได และสามารถ

ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูทางสัตวศาสตร

สู เ ป าหมาย โดยอาศัยชองทางการสื่ อสารที่

เหมาะสม 

 / A 
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders (ผลการเรียนรูที่คาดหวังสะทอนถงึความตองการของผูมสีวนไดสวนเสยี

อยางชัดเจน) 

จากรายงานการไดมาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงคของผูประกอบการและผูมีสวนได

สวนเสียภายในมหาวิทยาลัย จะเห็นไดวา ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรจะตอบสนองตอ

ความตองการของผูใชบัณฑติในแตละกลุมตามรายละเอยีดในตารางตอไปนี้ 

ความสัมพันธระหวางผลการเรยีนรูระดับหลักสูตรกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสยี 

PLOs Outcome statement University สกอ. ผู

ใชับัณฑติ 

ศษิย

เกา 

นักศกึษา 

1 มคีวามรับผดิชอบตอหนาท่ี มรีะเบยีบ

วินัย อดทนสูงาน และมีจรรยาบรรณ

ในการประกอบอาชีพทางดานสัตว

ศาสตร 

F F F M M 

2 อธิบายหลักการทางดานสัตวศาสตร 

ระบบมาตรฐาน และกฎระเบียบที่

เก่ียวของกับปศุสัตวได 

F F F F F 

3 ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตร

และศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อการ

ผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจ และจัดการ

ผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย 

F F F F F 

4 ประเมิน และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการผลิตปศุสัตวได 

M M F F P 

5 สามารถใชทักษะภาษาตางประเทศได 

และสามารถถายทอดเทคโนโลยีและ

อ ง ค ค ว า ม รู ท า ง สั ต ว ศ า ส ต ร สู

เปาหมาย โดยอาศัยชองทางการ

สื่อสารท่ีเหมาะสม 

M F F M P 
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ความสัมพันธระหวางผลการเรยีนรูระดับหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรยีนรู 5 ดานของ

มหาวทิยาลัย 

PLOs คุณธรรม

และ

จรยิธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะในการวเิคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

PLO1 X X X       X      

PLO2    X X           

PLO3      X  X X  X X    

PLO4       X X X   X    

PLO5             X X X 

 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียหลักสูตร ป พ.ศ. 2561 

เพื่อใชสําหรับปการศึกษา 2563 โดยหลักสูตรมีการเตรียมแบบประเมินเพื่อใชในการสํารวจความ

คิดเห็น และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียโดยพิจารณาจากผูใชบัณฑิต ศิษยเกา นักศึกษา

ปจจุบัน และอาจารย เพื่อนําไปปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร โดยที่ผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑติ

ของหลักสูตร กําหนดจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย 4 กลุม โดย 2 กลุมแรก คอื กลุมที่กําหนดนโยบาย 

(ผูบริหาร) และคณาจารย/บุคลากรของภาควิชา สัตวศาสตร และ 2 กลุมผูใชบัณฑิตและศิษยเกา 

โดยมผีลการประเมิน ดังน้ี 
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ตารางแสดงความพึงพอใจของ stakeholders ที่มตีอหลักสูตร  

Stakeholders ระดับความพึงพอใจในแตละปที่ทําการ

สํารวจ (คาเฉลี่ย) 

 2559 2560 2561 2562 2563 

ดานคุณธรรม จรยิธรรม      

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.97 3.88 4.11 4.48 4.37 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 

 -คารอยละของคะแนน 79.4 77.6 82.2 89.6 87.4 

ดานความรู      

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.75 3.67 3.74 4.11 3.77 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 

 -คารอยละของคะแนน 75 73.4 74.8 82.2 75.4 

ดานทักษะทางปญญา      

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.66 3.71 3.61 3.99 3.76 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 

 -คารอยละของคะแนน 73.2 74.2 72.2 79.8 75.2 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

     

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.80 3.85 3.86 4.43 4.17 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 

 -คารอยละของคะแนน 76 77.0 77.2 88.6 83.4 

ดานการวเิคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.69 3.87 3.78 4.08 3.80 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 

 -คารอยละของคะแนน 73.8 77.4 75.6 81.6 76.0 

จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมนิ 48 30 85 63 42 

คะแนนที่ได (ผลรวมคาคะแนนทุกดาน หารดวย 

จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมนิ) 

3.84 3.80 3.82 4.22 3.98 

ระดับความพึงพอใจ * มาก มาก มาก มาก มาก 
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PLOs มีคาเฉลี่ยรวม ป 2563 มีคาเทากับ 3.61 ดังนี้  

PLOs คา PLOs 

2562 

คา PLOs 

2563 

1. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบวินัย อดทนสูงาน และมี

จรรยาบรรณในการประกอบอาชพีทางดานสัตวศาสตร  

4.60 4.21 

2. อธิบายหลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบมาตรฐาน และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับปศุสัตวได 

4.45 3.64 

3. ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่เก่ียวของใน

สาขาวิชาเอก (สัตวปก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ และอาหาร

สัตว) เพื่อการผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจ และจัดการผลผลิตไดอยางมี

ประสทิธภิาพและปลอดภัย 

4.29 3.50 

4. ประเมนิและแกไขปญหาที่เกดิขึ้นในกระบวนการผลิตปศุสัตวได 4.29 3.43 

5. สามารถใชทักษะภาษาตางประเทศได และถายทอดเทคโนโลยแีละ

องคความรูทางสัตวศาสตรสูเปาหมาย โดยอาศัยชองทางการสื่อสาร

ที่เหมาะสม 

4.26 

 

3.29 

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.21 3.61 

ระดับความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีตอหลักสูตร ในปการศึกษา 2563 มีคาที่ ลดลง 

จากป 2562 เนื่องจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามหรือบัณทิตที่ไดรับการประเมินลดลงดวย 

เนื่องจากสถานการณเฝาระวังโรคระบาดโควิด-19 ทําการประสานงานในการตอบรับประเมิน

แบบสอบถามจากผูประกอบการหรอืผูใชบัณฑตินอยกวาปกอน โดยคาป 2563 ยังอยูที่ระดับความ

พึงพอใจเทากับ มาก (แตคาคะแนนลดลง) โดยคาเฉลี่ยรวมลดลงดวย และคาระดับความพึงพอใจ

ในแตละดานลดลง ทั้ง 5 ดาน โดยเฉพาะดานความรู มีคาลดลงมากที่สุด ดังนั้น หลักสูตรฯควรให

ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ มี

ประสทิธภิาพยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในการจัดการเรยีนการสอนชวงที่มโีรคระบาดโควดิ-19 ซึ่งมีอุปสรรค

ในการเรยีนการสอนเปนอยางมาก ตองนําการเรยีนแบบออนไลน (New Normal) มาใชเปนปแรก ซึ่ง

ทั้งผูเรียนและผูสอนพบกับอุปสรรคมากมาย ตองเรียนรูสิ่งใหมๆ อยางไรก็ตาม เห็นไดชัดวา การ

จัดการเรยีนการสอนที่ใหนักศกึษาไดรับความรูมากและมปีระสทิธภิาพที่สุด คอืการเรยีนในชัน้เรยีน 
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Criterion 2 : Programme Specification 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 

(ขอกําหนดของหลักสูตรมคีวามครอบคลุมและทันสมัย) 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร ไดปรับปรุง/พัฒนาขึ้นมาใหมใหทันสมัย

เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑติที่มีความสามารถในการคิดและปฏิบัติไดอยางมีระบบและมีศักยภาพใน

การพัฒนาตนเอง และยังไดปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหนักศึกษาสามารถปรับตัวเองใหเขากับ

องคกร เพื่อนรวมงาน และยังคํานึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม ปลูกฝงการเกษตรแบบปลอดภัย การ

ผลิตสัตวในระบบอินทรยี ซึ่งเปนการรับผิดชอบตอแวดลอมและสังคมระดับหน่ึง และมีการพัฒนา

ดานการปศุสัตวที่ทันสมัยและยั่งยืน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคลากรดานเกษตร 

(Smart farmer) และความรูเชิงธุรกิจ และการตลาดสมัยใหม เพื่อใหมีความพรอมในการปรับตัวเขา

กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ที่มผีลมาจากการที่ประเทศไทยจะเขาเปนสวนหนึ่งของประชาคม

อาเซยีนไดในอนาคต (อางองิ 2.1.1 หลักสูตรมคีวามครอบคลุมและทันสมัย) 

ทัง้น้ี หลักสูตรไดจัดทํารายการตรวจสอบ (Check list) ความพรอมของเอกสารของหลักสูตร

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  เพื่อใหการปรับปรุงหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

พ.ศ. 2558 (อางองิ 2.1.2 รายการตรวจสอบ (Check list) –ของหลักสูตร) 

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

(รายละเอยีดของวิชามคีวามครอบคลุมและทันสมัย) 

หลักสูตรอาศัยขอมูลจากแหลงตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลความพึงพอใจของผูมสีวนได

สวนเสียของหลักสูตร (Stakeholders satisfaction) และผลจากการวิเคราะหขอมูลในชองทางตาง ๆ 

พบวามีความตองการใหมีการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการทางธุรกิจเพิ่มเติม โดยมี

การยายรายวิชา สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว จากวิชาเอกเลือก/เลือกเสรีมาเปนวิชาแกน และ

เปดวิชาเอกเลือกใหม 1 วิชาในภาคเรียนที่ 2/2563 คือวิชา สศ 484 การสรางธุรกิจและการเปน

ผูประกอบการดานปศุสัตว โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาใหครอบคลุมเนื้อหาในดาน

ธุรกิจสําหรับนักสัตวศาสตร เพื่อใหนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรทุกคนไดมีความรูในดานธุรกิจ ซึ่งมี

ความจําเปนอยางมากในสถานการณปจจุบันสําหรับการประกอบอาชพีในดานสัตวศาสตร  

การปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตรใหมีความเหมาะสมตอการผลิตบัณฑิตตาม

สถานการณปจจุบันจึงนํามาสูการกําหนดเปาประสงคของหลักสูตร (program learning outcomes) 

คือ “ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะในการผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ”โดยมี

ขอกําหนดของรายวิชาที่เปดสอนของหลักสูตรทุกรายวิชา เชน รหัสและช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายผลการเรียนรูที่คาดหวัง แผนการสอนและการประเมินผล เปนตน 

ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่ง
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จัดทํา online กอนเปดภาคการศกึษา 1 สัปดาห และแจกใหแกผูเรยีนในวันแรกของการเรียน (อางองิ  

2.2.1 มคอ 3-4 ภาคเรยีนที่ 1-2-63) 

 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 

to the stakeholders (ผูมีสวนไดสวนเสยีสามารถเขาถงึและรับรูขอกําหนดของหลักสูตร

และรายละเอยีดของวชิา) 

หลักสูตรไดวางแนวทางสําหรับการรับนักศึกษาใหมในป 2563 โดยในป 2562-2563

มหาวทิยาลัยไดปรับเปลี่ยนชวงเวลาการเปดภาคการศึกษา จงึทําใหไมไดเขารวมในระบบแอดมิดช่ัน 

(ระบบกลางของสมาคมอธิการบดแีหงประเทศไทย หรือ สอท.) (อางอิง 2.3.1 ปฏิทินการศึกษา) ซึ่ง

จะมีผลทําใหทางคณะไมไดนักศึกษาจากระบบแอดมิดชั่น โดยอาจารยประจําหลักสูตรได เพิ่ม

วิธีการประชาสัมพันธหลักสูตรและแจงวันเวลารับสมัครไปยังโรงเรียนตางๆ ประชาสัมพันธในงานที่

มหาวทิยาลัยจัดการประชาสัมพันธในสื่อออนไลน ไดแก  

เว็บไซด และเพจเฟซบุคของคณะเพิ่มเตมิจากของมหาวทิยาลัย  
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จัดกจิกรรม Road Show  เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร และการรับนักศกึษาเชงิรุก  

- กจิกรรมที่ 1 Road show ประชาสัมพันธหลักสูตร (ครัง้ที่ 1) ภายใตโครงการประชาสัมพันธ

หลักสูตรเชิงรุก ในวันที่ 8 พฤศจกิายน 2563 ณ ศูนยประชุมและแสดงสนิคานานาชาต ิจ.เชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  กิจกรรมที่  1 Road show ประชาสัมพันธหลักสูตร  (ครั้ งที่  2)  ภายใต โครงการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563  ณ โรงเรยีนฝางชนูปถัมภ อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชาสัมพันธหลักสูตรดวยแผนพับประชาสัมพันธ โดยการสงเอกสารไปยังโรงเรียน

และวิทยาลัยตางๆ (อางอิง 2.3.2 การประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียน) นอกจากน้ี มีการเพิ่ม

โควตาตางๆ เชนโควตาเรยีนดขีองสถาบัน โควตาบุตรเกษตรกร โควตาศาสตรพระราชา และ ไดเริ่ม

นําระบบ clearing house มาใช ทําใหไดยอดนักศึกษาใกลเคียงกับที่ประมาณการไว ทําใหไดนักศึกษา

หลักสูตร 4 ปเกนิเปาที่ต้ังไว 

สวนหลักสูตร 4 ปเทียบเขาเรียน หลักสูตรไดเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรไปวิทยาลัย

เกษตรทั่วประเทศ และแจงกําหนดการวันรับสมัครนักศกึษาใหม (อางอิง 2.3.3 การประชาสัมพันธ

หลักสูตรไปยังวิทยาเกษตร) และประกาศรับสมัครเพิ่มเติมในรอบตอไปในสาขาที่ไมไดจํานวน

นักศึกษาตามแผนการรับ แตจํานวนนักศึกษาใหมของสาขาการผลิตสุกรและสัตวปกไมไดตาม
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แผนการรับเนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมีโครงการความรวมมือทวิภาคกีับบริษัทเอกชน

ในสาขาสุกรและสัตวปก ซึ่งทําสัญญาตัง้แตระดับหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชพี (ปวช.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรทําใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม สามารถเขาถึงขอมูลของหลักสูตร เชน 

เนื้อหาหลักสูตร และรายละเอยีดการประชาสัมพันธไดโดยใชการทําแบบประเมนิและประชาสัมพันธ

ตดิตอสื่อสาร ขาวสารตางๆ หลายชองทางไดแก Facebook คณะ, live คณะสายตรงคณบดี, อาจารย

นิเทศสหกิจ, กลองรับฟงความคิดเห็น, เว็บไซดคณะ, เครือขายศิษยเกาและโทรศัพท เปนตน (อางอิง 

2.3.4 แบบฟอรมการกําหนดกลุมผูมสีวนไดสวนเสียของคณะ) 

 

Criterion 3 Programme Structure and Content 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes (การออกแบบหลักสูตรมคีวามสอดคลองกับผลการเรียนรูที่

คาดหวัง) 

หลกัสูตรไดกําหนดโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตรใหมีสัดสวนที่เหมาะสมของหมวดวิชา

ตางๆ โดยคํานึงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งประกอบดวย รายวิชาที่อยูในหมวดศึกษาทั่วไป 

จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาที่อยูในหมวดเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

และรายวิชาที่อยูในหมวดเลอืกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต รวมไปถึงรายวิชาบูรณาการ ไดแก สัมมนา 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 หลักสูตรไดกําหนดผลการ

เรียนรูที่คาดหวังที่ชัดเจนมากข้ึน (อางอิง 3.1.1 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร) โดยเนน

การศกึษาในแตละวชิาเอก ดังนี้ 
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วชิาเอกสัตวปก 

เนนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการฟารมสัตวปก  การผลิตสัตวปกชนิดตาง ๆ  เพื่อให

นักศกึษาสามารถใชความรูในการทําฟารมสัตวปกได 

วชิาเอกการผลติสุกร 

 เนนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการฟารมสุกร เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชความรูในการทํา

ฟารมเลีย้งสุกรได 

วชิาเอกโคนมและโคเน้ือ 

เนนการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตโคและกระบือ การจัดการฟารมโคนมและโคเนื้อ เพื่อให

นักศกึษาสามารถใชความรูในการทําฟารมโคนมและโคเนื้อ แพะ และแกะได 

วชิาเอกอาหารสัตว 

เนนการศกึษาเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว เพื่อใหมีความรูทัง้ในดานการผลิต

อาหารสัตว และการผลิตสัตว 

หลักสูตรฯ ไดวางรากฐานการเรียนใหอยูในกรอบของวิชาชีพทางวิทยาศาสตร ทาง

เทคโนโลยดีานการเกษตรและทางดานสัตวศาสตรอยางครบถวน มีการจัดการเรยีนการสอนแบบตอ

ยอดดานวิชาการที่ลึกซึ้งมากขึ้นและนําเทคโนโลยดีานการผลิตปศุสัตวสมัยใหมที่ทันสมัย โดยเนน

การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ใหมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดานแตกตางจากมหาวิทยาลัย

อื่นๆ ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพ เชน สัตวปก, โคนมและโคเนื้อ, การผลิต

สุกร และอาหารสัตว ที่มีการฝกปฏิบัติจริงทั้งในของฟารมปศุสัตวของคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยเีองและฝกงานในฟารมของบรษิัทเอกชน ดวยความถนัดเฉพาะทางที่เปนเอกลักษณพิเศษ

นี้เอง จึงทําใหเปนการสรางโอกาสเพื่อใหบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร เปนที่ตองการตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงานอยางมาก ไมวาจะเปนผูประกอบการเปนรายใหญผลิตเพื่อการสงออก 

หรือผูประกอบการขนาดกลาง ที่มีกําลังการผลิตเพื่อผูบริโภคภายในประเทศ หรือแมกระทั่งการ

ประกอบอาชพีดวยตนเอง 

การผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  มีกําหนดการเปดสอนในภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2556 และ

ถึงรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2560 และจะเริ่มใชหลักสูตรปรับปรุงในป

การศึกษา 2561 โดยการออกแบบหลักสูตรอยูบนพื้นฐานของปรัชญา เพื่อพัฒนาองคความรูใน

รูปแบบการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัตเิพื่อผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชพีใหมีทักษะใฝรู สู

งาน คิดเปน และมีความเปนผูนําที่มีคุณธรรมและจรยิธรรม ไดวางรากฐานการเรียนใหอยูในกรอบ

ของวิชาชีพทางดานสัตวศาสตรอยางครบถวนเหมือนมหาวิทยาลัยอื่น  แตในสวนที่แตกตางจาก

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ คือ ความถนัดและความสามารถเฉพาะทางวชิาชีพในแตสาขา เชน สัตวปก, โค

นมและโคเนื้อ, การผลิตสุกร หรอือาหารสัตว ซึ่งเปนเอกลักษณพเิศษเปนการเพิ่มโอกาสใหบัณฑิตมี
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ความรูความสามารถตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน ในรอบการการดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ไดนําแนวทางของการศึกษาที่ มุงเนนดานผลลัพธ (Outcome base 

education; OBE) มาเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งน้ี  (อางอิง 3.1.2 รายงาน OBE และ

ขอเสนอแนะปรับปรุงหลักสูตร) ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรมีระบบและกลไกที่สอดคลองตามเกณฑ

การปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (อางอิง 3.1.3 แนวทางในการปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร) 

นั่นคือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อดําเนินการยกรางหลักสูตรในการ

ปรับปรุงหลักสูตรในทันตอการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณในปจจุบัน คณะกรรมการวิพากษ

หลักสูตรเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของรางหลักสูตรปรับปรุง รวมถึงมีการประชาพิจารณ

รวมกับอาจารยและบุคลากรในคณะถงึรางหลักสูตรฯ ปรับปรุง  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดมีการดําเนนิการในการนําระบบและ

กลไกของการปรับปรุงหลักสูตรตามกําหนดระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรไดรับ

การเห็นชอบจากที่ประชุม โดยอาจารยประจําหลักสูตรมีการดําเนินการตามขั้นตอน และออกแบบ

หลักสูตรและสาระรายวชิาของหลักสูตรใหมีความเหมาะสม มกีารปรับปรุงหลักสูตรกําหนดแนวทาง

ในการปรับปรุงหลักสูตร และทําการปรับปรุงหลักสูตรโดยอาศัยขอมูลจากแหลงตาง ๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ขอมูลความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร (Stakeholders satisfaction) โดย

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําเนื้อหาหลักสูตรตาม 

Outcome Based Education (อางอิง 3.1.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ OBE) ซึ่งไดดําเนินการ

ออกแบบสอบถามในดานความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร เพื่อทําการสํารวจ

ขอมูลที่จําเปนตอการปรับปรุงหลักสูตรในดานตาง ๆ สงไปตามผูใชบัณฑิตทัง้ในภาครัฐและเอกชน 

รวมถึงศิษยเกาที่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับปศุสัตวดวยตนเองคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ OBE 

พรอมทั้งนําแบบสอบถามดังกลาวสัมภาษณกับสถานประกอบการในการนิเทศสหกิจศึกษาของ

นักศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาสัตวศาสตร  

ผลจากการวเิคราะหขอมูลในชองทางตาง ๆ พบวามีความตองการใหมีการผลิตบัณฑิตที่มี

ความสามารถในการจัดการทางธุรกิจเพิ่มเติม จึงนํามาสูการกําหนดเปาประสงคของหลักสูตร 

(program learning outcomes) คือ “ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะในการผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจ

อยางมีจรรยาบรรณ” โดยมีการยายบางรายวิชา และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให

ครอบคลุมเน้ือหาในดานธุรกิจสําหรับนักสัตวศาสตร เพื่อใหนักศกึษาที่เรยีนในหลักสูตรทุกคนไดมี

ความรูในดานธุรกิจ ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในสถานการณปจจุบันสําหรับการประกอบอาชีพใน

ดานสัตวศาสตร นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตรใหมีความเหมาะสมตอ

การผลิตบัณฑติตามสถานการณปจจุบัน โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง

แสดงไวในเอกสารอางองิ (อางองิ 3.1.5 ตารางการปรับปรุงหลักสูตรใหม) 
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ขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับปรุงหลักสูตร โดยปการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรไดมีการทบทวนการออกแบบ

หลักสูตรฯ โดยผานชองทางตาง ๆ เชน การสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย, การแสดง

ความเห็นในการประชุมหลักสูตร เพื่อเปดโอกาสในแสดงความคดิเห็น ไดมีขอเสนอแนะในการแกไข

รายวิชาตาง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาใหเรียนในวิชาที่จําเปนตอการ

เรยีนการสอน 

 

ความสัมพันธระหวางรายวชิากับผลการเรยีนรูระดับหลักสูตร 

กลุมวชิาแกน PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

สศ 200 โภชนศาสตรสัตวเบื้องตน  U U    

สศ 210 กายวภิาคและสรรีวทิยาของสัตวเลี้ยง  U U    

สศ 241 การผลิตสัตวปก  U U    

สศ 242 การผลติโคและกระบอื  U U    

สศ 243 การผลิตสุกร  U U    

สศ 290 การปฏบิัตงิานฟารม  U U    

สศ 320 การวางแผนการทดลองและการ

วเิคราะหขอมูลงานวิจัยทางสัตวศาสตร 
 U U    

สศ 330 การปรับปรุงพันธุสัตว   U U Ap   

สศ 370 ยาและการใชยาในสัตว  U U Ap   

สศ 451 การจัดการฟารมปศุสัตวอยางชาญฉลาด  U U Ap   
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สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว   U U Ap   

สศ 490 สัมมนา U U Ap  Ap 

สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร  U   Ap 

กลุมวชิาเอกบังคับ      

สศ 497 สหกจิศึกษา Ap  Ap An Ap 

สศ 498 การเรยีนรูอสิระ Ap  Ap An Ap 

สศ 499 การศกึษา หรอื ฝกงาน หรอื ฝกอบรม

ตางประเทศ 

Ap  Ap An Ap 

วชิาเอกสัตวปก      

สศ 301 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวปก  U Ap An   

สศ 340 การเลี้ยงสัตวปกเฉพาะอยาง  U Ap Ap   

สศ 351 การจัดการฟารมสัตวปก Ap Ap An   

สศ 354 โรงเรอืนและอุปกรณสัตวปก  U Ap Ap   

สศ 356 การฟกไขและการจัดการโรงฟก  U Ap An   

สศ 371 โรคและสุขาภิบาลสัตวปก  U Ap An   

สศ 390 การปฏบิัติงานฟารมสัตวปก  U Ap Ap   

สศ 460 เทคโนโลยเีนื้อสัตวและผลติภัณฑ  U Ap Ap   

วชิาเอกโคนมและโคเน้ือ      

กลุมวชิาแกน PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

สศ 302 โภชนศาสตรและการใหอาหารโค   U U Ap   

สศ 308 พชือาหารสัตวและการจัดการอาหาร

หยาบ 

 U Ap An   

สศ 310 การสบืพันธุและผสมเทียมในสัตวเลี้ยง  U Ap Ap   

สศ 352 การจัดการฟารมโคนมและโคเนื้อ Ap Ap An   

สศ 360 นมและผลิตภัณฑนม  U Ap Ap   

สศ 372 โรคและการสุขาภิบาลโค-กระบอื  U Ap An   

สศ 391 การปฏบิัตงิานฟารมโคนมและโคเนื้อ  U Ap Ap   

สศ 460 เทคโนโลยเีนื้อสัตวและผลติภัณฑ  U Ap Ap   

วชิาเอกการผลติสุกร      

สศ 303 อาหารและการใหอาหารสุกร  U Ap Ap   

สศ 310 การสบืพันธุและผสมเทียมในสัตวเลี้ยง  U Ap Ap   
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สศ 311 การเจรญิเตบิโตของสัตว  U Ap Ap   

สศ 353 การจัดการฟารมสุกร Ap Ap Ap   

สศ 355 โรงเรอืนและอุปกรณการเลี้ยงสุกร  U Ap Ap   

สศ 373 โรคและสุขาภบิาลสุกร  U Ap Ap   

สศ 392 การปฏบิัติงานฟารมสุกร  U Ap Ap   

สศ 460 เทคโนโลยเีนื้อสัตวและผลติภัณฑสัตว  U Ap Ap   

วชิาเอกอาหารสัตว      

สศ 300 ปฏบิัตกิารโภชนศาสตรสัตว  U Ap Ap   

สศ 304 การผลติอาหารสัตวและเทคโนโลยกีาร

ผลติ 

 U Ap Ap   

สศ 305 อาหารและการใหอาหารสัตวกระเพาะ

เดี่ยว 

 U Ap An   

สศ 306 อาหารและการใหอาหารสัตวกระเพาะ

รวม  

 U Ap An   

สศ 307 อาหารสัตวน้ําและการเพาะเลีย้ง  U Ap Ap   

สศ 308 พชือาหารสัตวและการจัดการอาหาร

หยาบ 

 U Ap An   

สศ 311 การเจรญิเตบิโตของสัตว  U Ap Ap   

สศ 400 สารเสรมิในอาหารสัตว   U Ap Ap   

กลุมวชิาเอกเลอืก      

สศ 401 ไขมันในอาหารสัตว  U Ap Ap   

สศ 402 ไวตามินและแรธาตุในอาหารสัตว  U Ap Ap   

สศ 403 เครื่องมือวทิยาศาสตรช้ันสูงเพื่อการ

วเิคราะหอาหารสัตว 

 U Ap Ap   

สศ 410 กายวภิาคและสรรีวทิยาของสัตวปก   U Ap Ap   

สศ 411 สัญญาณของสุกรสําหรับการบรหิาร

จัดการ 

 U Ap Ap   

สศ 420 คอมพวิเตอรเพื่อการปศุสัตว   U Ap Ap   

สศ 440 การเลี้ยงสัตวปกสวยงาม  U Ap Ap   

สศ 441 การเลี้ยงและการอนุรักษไกพื้นเมอืงไทย

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 U Ap Ap   
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Bloom’s Taxonomy : R= Remembering U= Understanding 

Ap= Applying An= Analyzing    E= Evaluating     C= Creating 

ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูในแตละปการศกึษา 

ชัน้ปที รายละเอยีด 

1 อธบิายความรูทางวทิยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการผลิตปศุสัตวเชงิธุรกิจได 

2 อธบิายหลักการทางดานสัตวศาสตร มคีวามรับผดิชอบตอหนาที่ มรีะเบยีบวนิัย 

อดทนสูงาน 

3 มจีรรยาบรรณในการประกอบอาชีพทางดานสัตวศาสตร อธบิายระบบมาตรฐาน

และกฎระเบยีบที่เกี่ยวของกับปศุสัตวได ประยุกตใชความรูทางวทิยาศาสตรและ

ศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อการผลติปศุสัตวเชงิธุรกิจ และจัดการผลผลติไดอยางมี

ประสทิธภิาพและปลอดภัย 

4 ประเมนิและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลติปศุสัตวได สามารถใชทักษะ

ภาษาตางประเทศได และสามารถถายทอดเทคโนโลยแีละองคความรูทางสัตว

ศาสตรสูเปาหมาย โดยอาศัยชองทางการส่ือสารที่เหมาะสม 

 

 

สศ 446 การผลติสัตวในระบบอนิทรยี Ap Ap An   

สศ 450 การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมปศุสัตว Ap Ap Ap An  

สศ 461 เทคโนโลยไีขและเน้ือสัตวปก  U Ap Ap   

สศ 462 การผลิตน้ํานมคุณภาพดี  U Ap Ap   

สศ 463 การผลติเนื้อคุณภาพสูง   U Ap Ap   

สศ 481 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟารมปศุ

สัตว  

Ap Ap Ap   

สศ 482 การประกวดและตัดสนิปศุสัตว  U Ap Ap   

สศ 484 การสรางธุรกิจและการเปน

ผูประกอบการดานปศุสัตว 

Ap Ap An   

กลุมวชิาอื่นๆ      

สศ 491 การฝกงาน Ap Ap Ap   

สศ 492 ปญหาพเิศษ Ap Ap Ap An Ap 

สศ 493 การศึกษาหัวขอสนใจ Ap Ap Ap An Ap 
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ความสัมพันธระหวาง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน (ตามมาตรฐานคุณวุฒขิอง

แตละสาขาวชิา) 

PLOs 

ทักษะดาน

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ทักษะดาน

ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพัน

ธระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

ทักษะใน

การ

วเิคราะหเชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1) มคีวามรับผดิชอบตอหนาที่ มี

ระเบยีบวนิัย อดทนสูงาน และมี

จรรยาบรรณในการประกอบ

อาชพีทางดานสัตวศาสตร 

               

2) อธิบายหลักการทางดานสัตว

ศาสตร ระบบมาตรฐาน และ

กฎระเบยีบที่เกี่ยวของกับปศุสัตว

ได 

               

3) ประยุกตใชความรูทาง

วทิยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่

เก่ียวของเพื่อการผลติปศุสัตวเชิง

ธุรกิจ และจัดการผลผลติไดอยาง

มปีระสทิธภิาพและปลอดภัย 

               

4) ประเมิน และแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น

ในกระบวนการผลิตปศุสัตวได 
               

5) สามารถใชทักษะ

ภาษาตางประเทศได และ

สามารถถายทอดเทคโนโลยแีละ

องคความรูทางสัตวศาสตรสู

เปาหมาย โดยอาศัยชองทางการ

สื่อสารท่ีเหมาะสม 
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3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes 

is clear (มกีารกําหนดสัดสวนที่เหมาะสม ระหวางรายวชิาตาง ๆ ในหลักสูตรเพื่อให

บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 

หลักสูตรไดกําหนดใหแตละรายวชิามสีวนรวมในการทําใหบรรลุผลการเรยีนรูที่คาดหวังใน

ดานตางๆ โดยแสดงไวในแผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานการเรยีนรูจากหลักสูตร

สูรายวิชา (Curriculum Mapping) โดยระบุความรับผดิชอบหลักและรองไวอยางชัดเจนซึ่งปรากฏอยู

ในเลม มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน และการประเมนิผล กระบวนการวชิาตางๆ 

มีสวนรวมตอการบรรลุผลการเรยีนรูที่คาดหวังดังตารางที่ 8 โดยที่ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs) 

ทัง้ 5 ดาน (อางองิ 3.2.1 รายงานการออกแบบหลักสูตรดวยแนวคดิ OBE) (อางองิ 3.2.2 Curriculum 

Mapping) 

 

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

(หลักสูตรมกีารจัดเรียงรายวชิาอยางเปนระบบ มกีารบูรณาการและทันตอยุคสมัย) 

หลักสูตรฯ มุงเนนการผลิตบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการผลิตสัตวและมีทักษะ

ในการเปนผูจัดการฟารมที่มีมาตรฐาน มีความรูความเขาใจในนิเวศวิทยา ที่อยูอาศัยของสัตว 

หลักการควบคุมส่ิงแวดลอม ใหสัตวเจริญเติบโต มีสุขภาพดีและไมเกิดโรค มีความรูเกี่ยวกับการ

ควบคุมและปองกันโรค เพื่อปองกันไมใหสัตวติดเชื้อและเกิดโรคระบาด มีความเขาใจดานชวีวิทยา

ของสัตว พันธุกรรม และการสืบพันธุสัตวเพื่อการเพาะขยายพันธุสัตวใหไดตรงตามเปาหมาย มี

ความรูเกี่ยวกับสรีรวิทยาและชีวเคมี เพื่อใหเกิดการใชอาหารสัตวที่มีประสิทธิภาพ เสริมสรางให

สัตวเจริญเติบโตแข็งแรงมีสุขภาพดี และใหผลผลิตสูง รวมทั้งมีการจัดการของเสียที่เกิดจากการ

เล้ียงสัตวอยางมีประสิทธิภาพ โดยความมุงเนนการผลิตบุคคลากรดังกลาวขางตนนี้ ไดนา

สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่นํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยมีคนเปน

ศูนยกลางของการพัฒนา และมีการสรางสมดุลการพัฒนาเพื่อใหทันกับสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคมที่ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรม เปนแหลงผลิตอาหาร

ของโลก เพื่อเพิ่มรายไดสาหรับการพัฒนาประเทศโดยการสงออกผลิตภัณฑทางการเกษตร จึงมี

ความตองการกําลังคนที่มีความรูความเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตทางการเกษตร 

รวมถงึดานปศุสัตว  

ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงกําหนดโครงสรางของรายวิชาที่ชัดเจน และตามแผนที่กําหนดไว  

แบงเปนรายวชิาที่อยูในหมวดศกึษาทั่วไป หมวดเฉพาะดาน และหมวดเลือกเสร ีรวมไปถึงรายวิชา

บูรณาการ ไดแก สัมมนา ปญหาพเิศษ การศกึษาคนควาดวยตนเอง และมแีผนการศกึษาที่มกีารบูร

ณาการของเนื้อหารายวิชาตางๆ ดังแสดงในรายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ. 2) (อางองิ 3.3.1 มคอ. 

2 แผนการศึกษา) 
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นอกจากนี้หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 มกีารจัดเรยีงรายวิชาอยางเปนระบบ โดยคํานงึถึง

รายวชิาในแตละวิชาเอกที่มีจุดเดน มคีวามสําคญัมาเปนรายวิชาเอกเลือก/เลือกเสร ีเปดสอนในภาค

เรยีนที่ 1-2 ปการศกึษา 2563 ดังนี้ (อางองิ 3.3.2 มคอ. 2 รายละเอยีดวชิา) 

  วชิา สศ 451 การจัดการฟารมปศุสัตวดวยเทคโนโลยทีี่กาวหนา 

   วชิา สศ 494 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร 

  วชิา สศ 353 การจัดการอาหารสัตว 

  วชิา สศ 401 ไขมันในอาหารสัตว 

  วชิา สศ 446 การผลติสัตวในระบบอนิทรยี 

   วชิา สศ 481 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟารมปศุสัตว 

   วชิา สศ 484 การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการดานปศุสัตว 

 

Criterion 4 : Teaching and Learning Approach 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders (ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมกีารเผยแพรใหผูมสีวนไดสวนเสยี

สามารถไดรับรู)  

คณะฯ ส่ือสาร เผยแพรใหผูมีสวนไดสวนเสยีทราบหลายชองทาง ไดแก เว็ปไซตคณะ การ

ติดตอประสานงานผูประกอบการที่เปนแหลงฝกงานสหกิจของนักศึกษา การพบนักศึกษาของ

อาจารยประจําชั้นป อาจารยที่ปรกึษา และชมรมศิษยเกา มีการประชาสัมพันธคูมือการศกึษาใหกับ

นักศึกษาใหม นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังจัดโครงการอบรม AUN-QA เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ

การศึกษา หลักสูตรของคณะ ที่การประชาสัมพันธแนะแนวหลักสูตรใหนักเรียนช้ันมัธยมปลายตาง 

ๆ ไดรับทราบเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ มีการเผยแพรหลักสูตรใหผูมีสวนไดสวนเสียได

รับทราบ มีการดําเนินการในกลุมอาจารย นักศึกษาปจจุบัน ผูบริหาร คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยี กลุมอาจารยพี่เลี้ยงแหลงฝกในบางรายวิชาปฏิบัติ (อางอิง 4.1.1 ชองทางการเผยแพร

หลักสูตร) 

 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of 

the expected learning outcomes (กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับการ

บรรลุผลสําเร็จตามผลการเรียนรูทีค่าดหวัง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเปนไปตามมาตรฐาน

ผลการเรยีนรูของ TQF โดยจัดการเรียนการสอนใหผูเรยีนเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณจาก

กรณศีึกษารวมกัน การมอบหมายงานใหผูเรยีนศกึษาคนควาทํารายงาน และนําเสนอ การอภิปราย 
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รวมทัง้การจัดทํานวัตกรรมหรือโครงงาน ซึ่งใชผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนตัวกําหนดกิจกรรมและ

การเรยีนรู (อางองิ 4.2.1 ตารางรายวชิาที่มกีิจกรรมสงเสรมิการเรยีนรู) 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนักศกึษา 

1. บัณฑิตที่มีทักษะเปนเลิศ เกง

งาน เกงคน เกงคดิ เกงวชิาการ 

โดยมคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา  

ตัวบงช้ี 

นักศึกษามีทักษะและความถนัดเฉพาะสาขาใน 4 

สาขา ไดแก สัตวปก, การผลิตสุกร, โคนมและโคเนื้อ และ

อาหารสัตว 

กลยุทธ 

1. เพิ่มการฝกปฏิบัติจริงในกิจกรรมหรือเนื้อหารายวิชา 

เนนความถนัดเฉพาะสาขาในรูปแบบความรวมมือกับ

สถานประกอบการที่มคีวามทันสมัย (Smart Farm) 

2. สงเสริมกิจกรรมที่เนนการคิด วิเคราะห และการใช

สารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลและทางวิชาชีพสัตว

ศาสตร 

3. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร

แ ล ะ ทั ก ษ ะ ท า ง ด า น ภ า ษ า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ ช น

ภาษาอังกฤษ และภาษาจนี เปนตน 

4. การส่ือสารประชาสัมพันธกิจกรรมนักศึกษาใหมี

ประสทิธภิาพ 

5. สงเสริมความรู เ ชิงธุรกิจปศุสัตว ทักษะดานการ

ประกอบกจิการธุรกิจ และการสรางผูประกอบการรุน

ใหม 

6. สงเสริมกิจกรรมที่สร างความสัมพันธระหวา ง

นักศกึษาและอาจารย  

7. บูรณาการดานกิจกรรมนักศกึษาอยางเปนรูปธรรม 

8. จัดเสวนาการวางแผนจัดทําโครงการ /กิจกรรม

นักศึกษาอยางเปนระบบ และทบทวนจํานวนชมรม

นักศกึษา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนักศกึษา 

9. สนับสนุนใหนักศึกษาแตละสาขาวิชาเอกทํากิจกรรม

รวมกัน และสงเสริมกิจกรรมที่ทําใหนักศึกษามี

ความคดิสรางสรรคและกลาแสดงออก 

10. การ จัดทําฐานขอมูลการ เข าร วมกิจกรรมของ

นักศกึษา และเพื่อการจัดกลุมนักศกึษา เพื่อเชื่อมโยง

สูระบบ Tutorialฃ 

11. นําระบบ Competency มาใชในการพัฒนาสมรรถนะ

นักศกึษา 

12. มุงสรางบัณฑติใหมีความเขมแข็งทางวิชาการและวิจัย

เฉพาะทางตามความถนัดในแตละสาขาวชิาเอก 

2. ดานภาวะผูนํา ตัวบงช้ี 

นักศกึษามคีวามเปนผูนําและมกีระบวนการคดิอยาง

เปนระบบ 

กลยุทธ 

1. สงเสรมิใหนักศกึษารูหลักในการบรหิารจัดการเชน 5

ส 5W1H เพื่อใหเกดิกระบวนการคดิอยางเปนระบบ 

2. สรางชมรมใหเปนเวทีในการสงเสรมิทักษะดานการ

สื่อสาร การแสดงออก และการเขียน 

3. นักศกึษารูจักหลักคดิ หลักทฤษฎ ีและหลักปฏบิัติ 

4. นําแนวคดิการจัดการความรูมาใชในการสราง

บรรยากาศทางวชิาการภายในมหาวทิยาลัย 

5. สงเสรมิใหนักศกึษาไดฝกทักษะและมีประสบการณ

กับชุมชน 

6. การบรหิารองคความรูที่นักศกึษาตองรู เกง 

สหสาขาวทิยาการ มีการตอยอดความรู 

7. สนับสนุนใหนักศกึษามกีระบวนการคดิและถายทอด 

มคีวามเปนเลิศ และมวีนิัย 

8. สนับสนุนใหนักศกึษามกีระบวนการตดิและถายทอด 

มคีวามเปนเลิศ และมวีนิัย 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนักศกึษา 

9. สรางกิจกรรมกึ่งวชิาการ เพื่อเสรมิสรางภาวะความ

เปนผูนํา 

3. ความสามารถดาน

ภาษาตางประเทศ 

ตัวบงช้ี 

นักศกึษาสามารถสื่อสารและมทีักษะดาน

ภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ 

1. สงเสริมทักษะดานภาษาเพื่อรองรับการเปดเสรี

ทางการศกึษา 

2. พัฒนากจิกรรมนอกหองเรียนดานภาษาใหมากขึ้นและ

สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

3. เชื่อมโยงภาษากับงานวชิาการใหเปนหนึ่งเดยีวกัน 

4. จัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาศูนยภาษา 

4. ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ตัวบงช้ี 

นักศกึษาสามารถสื่อสารและพัฒนาการใชเทคโนโลยี

ในการเรยีน 

กลยุทธ 

1. พัฒนาฐานขอมูลและการสื่อสารใหมีประสทิธภิาพ 

2. พัฒนาโปรแกรมใหเปน Interactive 

3. การสรางแรงจูงใจใหกับศิษยเกาเขามามีสวนรวมใน

การใหขอมูลในระบบฐานขอมูล 
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning (กจิกรรมการเรียนการ

สอนกระตุนใหเกดิการเรยีนรูตลอดชีวติ) 

หลักสูตรฯ มกีารกําหนดกลยุทธสงเสรมิการเรยีนรูตลอดชีวติ โดยพจิารณาจากรายวชิาของ

หลักสูตรที่ประกอบไปดวยรายวิชาที่มีช่ัวโมงปฏิบัติการ รายวิชาที่สงเสริมดานทักษะทั่วไปที่จําเปน

ในชีวิตประจําวัน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนอาจารยผูสอนในบางรายวิชาไดกําหนดใหมีการ

เรยีนรูในสวนของภาคปฏบิัตกิาร และการเรยีนรูดวยตัวเอง  

หลักสูตรไดออกแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ ELOs ทั้ง 5 ขอ โดยมีการจัด

เรียงลําดับการเรียนการสอนจากรายวิชาพื้นฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะ ซึ่งรายวิชาในหลักสูตร

ประกอบดวย ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ การฝกงาน สหกิจศึกษา และงานวิจัยทางดานสัตวศาสตร ทํา

ใหการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลาย โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีการออกแบบ 

วางแผนระบุถึงวิธีจัดการเรียนการสอนและแจงใหนักศึกษาทราบกอนเริ่มการเรียนการสอนของ

รายวิชา (มคอ.3) ผูสอนมุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรยีนการสอน และในแตละรายวิชา

ในหลักสูตรคณาจารยจะสอดแทรกในสวนของคุณธรรมจริยธรรมลงไปดวย ซึ่งกลยุทธในการ

จัดการเรยีนการสอนจะแตกตางกันออกไปตามหมวดหมูของรายวิชา ดังน้ี 

ภาคทฤษฏ ีจะใชกลยุทธในจัดการเรยีนการสอน ยกตัวอยาง เชน  

- การบรรยายหนาชั้นเรยีน โดยใหนักศกึษามสีวนรวม มีการถาม-ตอบ เพื่อทบทวนความ

เขาใจ  

- การยกตัวอยางกรณศีกึษา (case study)  

- การตัง้โจทยปญหาแบบงาย ๆ เพื่อใหนักศกึษาลองฝกแกปญหา  

- การใหฝกใหนักศกึษาคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับหัวขอการเรยีนรู จากอนิเตอรเน็ต หรอื

แหลงขอมูลตาง ๆ  

- การจัดโครงการเพื่อเสรมิความเขาใจ และทักษะการเรยีนภาคทฤษฏี 

- สงเสรมิใหนักศกึษาไดเผยแพรความรู หรอืตอบคําถามตามหลักวิชาการสูสังคม

ออนไลน เพื่อเปนการชวยเหลอืสังคม โดยผานการกลั่นกรองจากอาจารยประจําวิชาแลว  

ในชวงสถานการณโควดิ-19 ในระบบการเรยีนภาคทฤษฎแีบบออนไลน โดยใชโปรแกรม Ms 

Teams หรอืโปรแกรมอื่นๆ รวมถึงส่ือโซเชยีลมีเดีย ในการเรยีนการสอน ปการศกึษา 2563 นี้ 
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ภาคปฏบิัต ิจะใชกลยุทธในจัดการเรยีนการสอน ยกตัวอยาง เชน  

- การเช่ือมโยงความรูจากภาคทฤษฏีสูการปฏิบัติ โดยมุงเนนใหนักศกึษาไดนําเอาองค

ความรูจากการเรยีนในชัน้เรยีนสูภาคปฏบิัติ   
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การเรยีนรูทีเ่ช่ือมโยงภาคทฤษฏสีูภาคปฏบิัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การลงมือปฏบิัติจรงิในหองปฏิบัติการ ฟารมคณะฯ การทดลองหรอืการฝกปฏบิัติ

กจิกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึนโดยเช่ือมโยงกับหลักทฤษฏีที่เรยีนในภาคทฤษฏี  

 

รายวชิาสศ 497 สหกจิศกึษา มวีัตถุประสงคเพื่อการเรยีนการสอน ดังนี้ 

1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับการฝกอบรม เรียนรูวัฒนธรรมการทํางานตามสาขาวิชาชีพ การ

ทํางานรวมกับผูอื่น การพัฒนาความรับผิดชอบ การสรางความมั่นใจในการประกอบ วิชาชีพกอน

การไปปฏิบัตงิานสหกจิศกึษาในสถานประกอบการ  

 2. เพื่อใหนักศึกษาไดรับการฝกอบรม เรียนรูวัฒนธรรมการทํางานตามสาขาวิชาชีพ การ

ทํางานรวมกับผูอื่น การพัฒนาความรับผิดชอบ การสรางความมั่นใจในการประกอบ วิชาชีพกอน

การไปปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ ในสวนของการเรยีนรูอสิระ รวมทัง้การฝกงานตางประเทศ 
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รายวชิา สศ 498 เรยีนรูอสิระ มแีนวทางในการจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 

- การกระตุนใหนักศกึษาคิดวเิคราะห นําความรูภาคทฤษฎีมาประยุกตใชเพื่อทําใหงานวิจัย

ทางดานสัตวศาสตรสําเร็จลุลวงได  

- เนนใหนักศึกษารูจักสืบคนขอมูล เลือกวิธีการนําเสนอ และนําเสนอผลงานของตนเองใน

รูปแบบการนําเสนอตาง ๆ 

(อางองิ 4.2.2 เอกสารอางองิ สศ 498) 

 

รายวชิาที่ใช Active Learning 

สศ 210 กายวภิาคและสรรีวทิยาของ

สัตวเลี้ยง 

-นักศกึษาอธบิายหลักการทางดานสัตวศาสตรระบบ

มาตรฐานและกฎระเบียบทเีกี่ยวของกับปศุสัตว  ได   

-นักศกึษาประยุกต  ใช  ความรูทางวทิยาศาสตร 

 เพื่อการผลติปศุสัตว  เชงิธุรกจิและจัดการผลผลิตไดอยางมี

ประสทิธภิาพและปลอดภัย 

สศ 320 เทคนคิการวางแผนทดลอง

และการวเิคราะหงานวจิัยทางสัตว 

-นักศกึษาบอกหลักการการวางแผนการทดลองท่ีนาเช่ือถอื

สําหรับงานวจัิยทางสัตวศาสตรและวชิาชพีการสัตวบาลได 

แสดงวธิกีารเลอืกและขัน้ตอนการประมาณคาของตัวสถิติ

และตัวสถิตทดสอบสําหรับการทดสอบสมมตฐิานตลอดจน

สรุปผลและแปลผลแตละประเภทได 

-ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรบัการวางแผนและวิ

เคราะหขอมูลทางสถิตขิองแตละงานวิจัยทางสัตวศาสตรได 

สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว -อธบิายหลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบมาตรฐาน และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับปศุสัตวได 

-ประยุกตใชความรูทางวทิยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่

เกี่ยวของในสาขาวิชาเอก (สัตวปก การผลิตสุกร โค 

นมและโคเนื้อ และอาหารสัตว) เพื่อการผลิตปศุสัตวเชงิ

ธุรกิจและจัดการผลผลติไดอยางมีประสทิธภิาพและ

ปลอดภัย 

สศ 372 โรคและการสุขาภิบาลโค-

กระบอื 

-อธบิายหลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบมาตรฐาน และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับปศุสัตวได 
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-ประเมนิและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลติปศุ

สัตวได 

สศ 421 การใชคอมพวิเตอรทาง

โภชนศาสตรสัตว 

-อธบิายหลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบมาตรฐาน และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับปศุสัตวได 

-ประยุกตใชความรูทางวทิยาศาสตรและศาสตรอื่นๆ ที่

เกี่ยวของในสาขาวิชาเอก (สัตวปก การผลิตสุกร โคนม 

และโคเนื้อ และอาหารสัตว) เพื่อการผลิตปศุสัตวเชงิธุรกจิ

และจัดการผลผลติไดอยางมปีระสทิธภิาพและปลอดภัย 

-ประเมินและแกไขปญหาที่เกดิขึ้นในกระบวนการผลิตสัตว

ปก สุกร โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตวได 

สศ 371โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก -อธบิายหลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบมาตรฐานและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับปศุสัตวได 

-ประเมินและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลติปศุ

สัตวได 

 

 

Criterion 5 : Student Assessment 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes (การประเมินผูเรียนมกีารวางแนวทางที่สามารถชวยให

เกดิการพัฒนาตามผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูที่คาดหวงั) 

(1) การประเมนิการรับเขานักศกึษาใหม 

หลักสูตรฯ ไดกําหนดเกณฑในการประเมินคุณสมบัติของนักศึกษาใหมที่จะเขาศึกษาตอใน

ระดับปรญิญาตร ีหลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 4 ปเทยีบเขาเรยีนไว (มคอ.2) ดังน้ี 

คุณสมบัตขิองนักศกึษาใหมหลักสูตร 4 ป 

1. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร – คณิตศาสตร/

ทุกกลุมสาระการเรียนรู  หรือเทียบเทา ผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรอื สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงทาง

การเกษตร โดยตองมีเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 ขณะจบการศึกษา และพิจารณากําหนดรายวิชา

พื้นฐานที่นักศึกษาตองศกึษาเพิ่มเติมจากผลการศึกษาจากสถาบันเดิม  หรอื ผานการคัดเลือกตาม

หลักเกณฑของมหาวทิยาลัย 
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2. เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีตาม

ระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของโดยอนุโลมคุณสมบัติของนักศึกษาใหม 

        คุณสมบัติของนักศกึษาใหมหลักสูตร 4 ปเทยีบเขาเรยีน   

1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชัน้สูงสาขาสัตวศาสตร หรอืผานการคัดเลือก

ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย การรับเขาศึกษาตลอดจนวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ที่เปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยแมโจวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และระเบียบอื่นๆของมหาวิทยาลัยที่

เกี่ยวของโดยอนุโลมโดยกําหนดประเภทการรับนักศกึษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดมีการกําหนดเกณฑในการรับ

นักศกึษาใหมเพื่อใหเปนไปตาม PLO ของหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรฯ มรีะบบกลไกการรับนักศกึษาตามกระบวนการการรับและคัดเลือกนักศกึษา โดย

ปการศึกษา 2563 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ทําการดําเนินการทบทวนแผนจํานวนรับ

นักศึกษา (อางอิง 5.1.1 ยืนยันแผนการรับนักศึกษา) พรอมทั้งกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วธิกีารคัดเลอืก/สอบคัดเลือก และพจิารณาคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกและสอบสัมภาษณนักเรยีน/

นักศกึษาเขาศกึษาตอในระดับปรญิญาตร ีหลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 4 ปเทยีบเขาเรยีน  หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร รวมกับทางมหาวิทยาลัยในการเปดรับสมัครนักศึกษา

ใหมเพื่อเขาศกึษาตอในระดับปรญิญาตร ีตามปฏทิินการรับสมัครนักศกึษาใหม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดกําหนดกระบวนการรับนักศกึษา ตามคุณสมบัติของผู

เขาศกึษา และหลักสูตรมีการคัดเลือกนักศึกษาจากโควตารับตรงโดยพจิารณาแผนการเรียนซึ่งตอง

เปนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป หรือจบปวส.

ดานสัตวศาสตรสําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปเทียบเขาเรียน ซึ่งจะพิจารณาจาก Portfolio และ

ลําดับเกรดที่สูงสุดของโรงเรยีนในแตละจังหวัดและภูมิภาค และพจิารณาจากผลคะแนนอื่นๆในกลุม

วิชาวิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ  โดยการรับสมัครในปการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรฯ

ไดรับนักศึกษา หลักสูตร 4 ป เปนไปตามแผน โดยเกินจากจํานวนรับ ตั้งแตการสมัครรอบรับตรง 

ครัง้ท่ี 1 แลว 

จากการดําเนนิงานที่ผานมาในป 2563 มีการปรับชองทางการรับนักศกึษาแบบ T-CAS 

โดยมหาวิทยาลัยนําระบบ clearing house มาใชดวย เพื่อลดปญหานักศึกษารับตรงจายเงิน

คาลงทะเบียนลวงหนา แตไมมาเรียนเมื่อถึงเวลาเปดภาคการศึกษา ซึ่งจะทําใหไดยอดนักศึกษา

ใกลเคียงกับยอดจริงที่ประกาศผล  และไดมีการประชาสัมพันธหลักสูตร โดยเขารวมโครงการ

พัฒนาการประชาสัมพันธหลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก  โดยจัดทําโรดโชวตามภูมิภาคตางๆ 

รวมกับสํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ ออกบูธประชาสัมพันธกับทางโรงเรยีน อกีทัง้ จัดสงแผนพับ

และ แผนซีดีแนะนําคณะฯ ไปยังวิทยาลัยเกษตรฯ ตางๆ กอนการสมัครรอบรับตรง  พรอมแจงวัน
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เวลาสมัครโควตารับตรงไปยังโรงเรียนตางๆ และวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศ ที่มีศิษยเกาและศิษย

ปจจุบันของคณะดวย (อางองิ 5.1.2 การประชาสัมพันธ) 

 

(2) การประเมินระหวางการศกึษา 

อาจารยผูสอนมีการประเมินผลการเรยีนรูของนักศกึษาโดยประเมินตามสภาพจรงิ เชน 

ขอสอบแบบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่ไดรับมอบหมาย เปนตน (อางอิง สศ 5.1.3 ตัวอยาง

การใหคะแนน) โดยหลังจากสิ้นภาคการศึกษาอาจารยผูสอนจะประเมินออกมาเปนผลคะแนนหรือ

เกรดใหนักศกึษา (อางองิ สศ 5.1.4 ผลคะแนน1-2-63) 

มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพรอมทางการเรียนใหแกนักศึกษา เชน โปรแกรมการ

สอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษา (อางอิง สศ 5.1.5 ผลการสอบวัดระดับความรู

ภาษาอังกฤษ) และโปรแกรมการสอบวัดระดับเทคโนโลยสีารสนเทศของนักศกึษา (อางองิ สศ 5.1.6  

ผลการสอบวัดระดับความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยใหนักศึกษาตั้งแตช้ันปที่ 1 ทําความสอบวัด

ความรูพื้นฐานเพื่อวัดศักยภาพของนักศกึษาใหผานกอนสําเร็จการศกึษา 

 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 

(การประเมินผูเรียน รวมถึงชวงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกําหนดเกณฑ

ประเมิน การกระจายนํ้าหนักการประเมนิ ไปจนถึงเกณฑการใหคะแนนและการตัดเกรด 

มคีวามชัดเจนและสื่อสารใหผูเรียนรับทราบ) 

อาจารยผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการใหคะแนนในช่ัวโมงแรกที่เขาสอน 

รับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามการสงผลคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ที่นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา และนําเขาที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ  เพื่อ

พจิารณาผลคะแนนของนักศึกษา กอนสงใหกับคณะกรรมการประจําคณะฯ พจิารณาเห็นชอบ และ

สงใหกับสํานักบรหิารและพัฒนาวชิาการดําเนนิการประกาศใหนักศกึษาไดรับทราบตอไป 

หลังจากสิ้นภาคการศึกษาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาสรุปผลคะแนน

ภาพรวมของทุกรายวิชา (อางอิง 5.2.1 สรุปผลคะแนนรายวิชาภาคเรียนที่ 1-2/2563) สําหรับ

รายวิชาที่คางสงผลคะแนน เนื่องจากตรวจไมเสร็จ นักศึกษาตอกลุมมีจํานวนมาก หรอืนักศึกษายัง

นําเสนองานหรือทํารายงานไมเสร็จสมบูรณ ใหทําบันทึกขอความและรายงานชี้แจงเหตุผลตอที่

ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะฯและสํานักบริหารและพัฒนา

วชิาการดวย 
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รูปภาพหลักเกณฑการใหคะแนนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจวาดวยการศึกษาข้ัน

ปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ขอ 12 วาดวยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาโดยกําหนด

ความหมาย 

ตารางแสดงอักษรอื่นเพื่อเปนสัญลักษณแสดงผลการศึกษา 

 

 

โดยหลังจากเสร็จสิ้นแตละภาคเรยีนแลว อาจารยผูสอนจะประเมินออกมาเปนผลคะแนนใน

แตละรายวิชาและมีการตรวจสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา ทั้ง 5 ดาน ในรายวิชาของตนเองวา

เปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตรฯหรอืไม เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของรายวชิา มคอ. 5 

และนําสงเพื่อพิจารณาเห็นชอบในที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ  และอาจารย

ผูรับผดิชอบหลักสูตรจะตรวจสอบรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาที่อาจารยผูสอนรายวิชาที่

เปดสอนในแตละภาคการศกึษา ไดดําเนนิการรายงานผลการดําเนนิการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 

5-6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน (อางองิ 5.2.2 รายงานสงมคอ.5) 
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5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment (เกณฑการใหคะแนนและ

แผนการใหคะแนนถูกใชในการประเมนิเพ่ือยนืยันความเท่ียงตรง ความเช่ือมั่นและความ

โปรงใสในการประเมนิผูเรียน) 

หลักสูตรฯ ไดกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู มคอ.3 และ มคอ.4 

และติดตามความกาวหนาในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ. 4 ของอาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา ผาน

อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรฯเปนเรื่องสืบเนื่องทุกรอบการประชุม โดยกอนเปดภาคการศกึษาจะมี

การกําหนดรายวิชาที่จะเปดสอนในภาคการศึกษาตอไป  อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรจะแจงในที่

ประชุมใหรองคณบดีฝายวิชาการหรือประธานหลักสูตร ทําบันทึกขอความติดตาม เพื่อใหอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชาที่จะเปดสอนในภาคการศึกษาตอไปจัดทํารายละเอียดของรายวิชาพรอมแจง

กําหนดเวลาจัดสงใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดสง มคอ. 3 ดําเนินการโหลดลงระบบของ

สําหรับบริหารและพัฒนาวิชาการและสงไฟลที่งานบริการการศึกษา (อางอิง 5.3.1 ตย.การเปด

รายวิชาและรายการ มคอ.3-4) (อางอิง 5.3.2 แจงเปดรายวชิา) ทั้งนี้ หลักสูตรฯ จะทําหนังสือแจง

ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดสงเอกสารกอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน โดยมอบหมายใหงาน

บริการการศึกษาจัดทํา Check list ตรวจสอบการจัดสงการรวบรวมและแจงความกาวหนาในการ

ดําเนินการในที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและประธานอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรฯ ซึ่ง

เปนกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะฯ จะแจงในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯตอไป  

เพื่อควบคุมใหการบรหิารหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

หลักสูตรไดมีการประชุมเพื่อวเิคราะหปจจัยที่สงผลตอการวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรยีนการสอน ในปการศกึษา 2563 นี้ดวย โดยมีการวางแผนระบบผูสอนสําหรับรายวชิาที่จะ

เปดสอนใหเหมาะสมและเรยีบรอย จัดเตรยีมอาจารยผูสอนสําหรับรายวิชาที่อาจารยจะเกษยีณอายุ

และลาศึกษาตอลวงหนา และวางระบบพี่เลี้ยงในรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงอาจารยผูสอน โดยมี

อาจารยผูสอนใหมเขาไปรวมสอนอยูในรายวิชานั้นๆ เพื่อจะไดทราบจุดมุงหมายและวัตถุประสงค

ของรายวชิา ลักษณะและการดําเนนิการในรายวิชา รวมทัง้แนวทางและแผนการสอนในรายวิชาดวย 

(อางองิ 5.3.3 การประชุมภาระการสอน) 

หลักสูตรฯ ไดดําเนินการประเมนิผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหงชาตทิุกรายวชิาที่หลักสูตรเปดการเรยีนการสอน ตลอดปการศึกษา 2563 โดยมีระบบและกลไก

เพื่อสื่อสารระเบยีบ วธิกีารประเมนิผลของผูเรยีน ระยะเวลาที่จะทําการประเมินผล ระดับข้ันการให

คะแนน กระจายนํ้าหนักและการตัดเกรดกับผูเรยีน  

อาจารยผูสอนจะประเมินออกมาเปนผลคะแนนในแตละรายวิชาและมกีารตรวจสอบผลการ

เรยีนรูของนักศึกษา ทั้ง 5 ดาน ในรายวิชาของตนเองวาเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตรฯหรือไม 
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เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ. 5 และนําสงเพื่อพิจารณาเห็นชอบในที่

ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรฯ กอนสงใหกับคณะกรรมการประจําคณะฯ พจิารณาเห็นชอบ และ

สงใหกับสํานักบรหิารและพัฒนาวชิาการ เพื่อดําเนนิการตามขั้นตอนและประกาศผลใหกับนักศกึษา

ทราบผานทาง www.reg.mju.ac.th ตอไป 

อาจารยประจําหลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธภิาพการเรยีน

การสอนของรายวชิาในหลักสูตรฯ แตละปการศึกษา (อางองิ 5.3.4 รายงานการประชุมการประเมิน

การเรียนการสอน) เพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย

สอน และหลักสูตรฯมีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิโดยหลักสูตรฯ มีการกําหนดใหอาจารยผูรับผดิชอบรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษานัน้ 

จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศกึษาที่เปดสอน  

การวเิคราะหรายวชิาที่มผีลการเรยีนไมปกต ิ

รหัส ช่ือวชิา 
ภาค

การศกึษา 
ความผดิปกต ิ การตรวจสอบ 

เหตท่ีุทาํให

ผดิปกต ิ
มาตรการแกไข 

สศ 497 สหกจิ

ศกึษา 

1/2563 นศ.ตดิ OP มาก  

เกรดออกลาชา 

ตรวจสอบจาก

สรุปผลคะแนน

ประจําภาคเรยีนใน

ที่ประชุมอาจารย

ผูรบัผดิชอบ

หลักสูตร 

นศ.ยังไมไดนําเสนอผล

การปฏิบัตงิานสหกจิ

ศกึษา 

ใหนักศกึษา

นําเสนอผล

การปฏิบตงิาน 

และเรงการ

พจิารณาผล

คะแนนใหเร็ว

กวาเดมิในรอบป

การศกึษาตอไป 

สศ 242 

การผลติโคนม

และโคเนื้อ 

2/2563 นศ.ตดิ F จํานวน

มาก 

 

ตรวจสอบจาก

สรุปผลคะแนน

ประจําภาคเรยีนใน

ที่ประชุมอาจารย

ผูรบัผดิชอบ

หลักสูตร 

เนื่องจากนกัศกึษาตอ

กลุมมจีํานวนมาก 

นักศกึษาสวนมากเปน

นักศกึษาใหมชัน้ปที่ 1 

แจงใหอาจารย

ผูสอนพจิารณาวาง

แผนการสอนและ

การใหคะแนน ป

การศกึษาตอไป 

จากการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งไดมีการพจิารณารายวชิาที่มีผลการเรยีนไมปกต ิ

ที่ประชุมไดมีมตใิหพิจารณารายวิชาที่มีผลคะแนนผิดปกติเกิน 25% สําหรับภาคเรยีนที่ 1-2/2563 

เปนตนไป เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่เกดิขึ้น และวางแผนสําหรับปการศกึษาตอไป 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

(มีการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการประเมินผูเรียนที่เหมาะสมแกเวลาและชวย

พัฒนาการเรียนรู) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีระบบและกลไกในการติดตามความกาวหนาในการจัดทํา 

มคอ. 5-6 ของอาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา จากระบบของสํานักบรหิารและพัฒนาวชิาการ โดยได

ดําเนินการติดตามและจัดทํา check list ตรวจสอบรายวิชาคางสง เพื่อรายงานในที่ประชุมอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกรอบการประชุม และเมื่อดําเนินการติดตามแลว จะนําผลการดําเนินงาน

ดังกลาว เสนอผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะตอไป (อางอิง 5.4.1 การแจงจัดสงผลคะแนน) โดยรูปแบบในการกํากับ ตดิตามและตรวจสอบ 

มคอ. 5 และ 6 มีระบบและกลไกลักษณะเชนเดียวกับระบบในการกํากับและติดตาม มคอ.3 และ 4 

คือ มีการแจงถึงอาจารยผูสอนถึงกําหนดการในการจัดสง มคอ.5 และ 6 พรอมทั้งมีการแจงถึง

แบบฟอรมที่ใชในการจัดทํา ซึ่งออกแบบโดยสํานักพัฒนาและบริหารการศึกษา หลังจากนั้น

หลักสูตรไดมอบหมายให งานบริการการศึกษาติดตามการจัดสง มคอ.5 และ 6 โดยมีการรายงาน

ความคบืหนาเปนระยะในทุกรอบของการประชุมหลักสูตร หากมรีายวชิาที่ไมดําเนินการในการจัดสง

ทางหลักสูตรจะทําการแจงตอกรรมการคณะใหไดรับทราบและจัดการตอไป  

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยไดดําเนนิการจัดทําระบบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนการสอนของแตละรายวิชาทุกภาคการศึกษาดวย นอกจากการประเมินผลจากการเรียนการ

สอนของอาจารยผูสอนดวยตนเองในช้ันเรียน หลักสูตรพิจารณาผลความพึงพอใจของนักศกึษาตอ

การจัดการเรยีนการสอนของอาจารยผูสอนของคณะฯ ในภาพรวม สําหรับรายวิชาที่เปดสอนภาค

เรียนที่ 1-2/2563 จํานวน 85 วิชา โดยมีคาคะแนนอยูในระดับมาก โดยภาคเรียนที่ 1/2563 มีคา

เทากับ 4.41 โดยขอที่ไดคะแนนมากที่สุดเทากับ 4.42  ในหัวขอดังนี้ 

1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่

กําหนดไว 

2. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งใน และนอก

หองเรยีน 

3. สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและนําความรูมาวิเคราะห สังเคราะหอยางมีเหตุผล 

หรอืสงเสรมิใหผูเรยีนวจิารณอยางสรางสรรค (พัฒนาทักษะดานปญญา) 

4. ความพงึพอใจตอขนาดและสภาพแวดลอม เชน แสงสวาง อุณหภูมขิองหองบรรยาย และ

เสยีงรบกวน เปนตน 

5. ความพึงพอใจตอเครื่องมือ/อุปกรณ และโสตทัศนูปกรณในหองปฏิบัติการ (ที่มีการ

จัดการเรยีนการสอน) 
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6. ความพึงพอใจตอความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตํารา สื่อสิ่งพิมพ 

ฐานขอมูลทางวชิาการ และสื่อสนับสนุนการเรยีนรูตางๆ ในสํานักหอสมุด (หองสมุดกลาง) 

7. อาจารยตรงตอเวลา เขาและเลกิสอนตามกําหนด 

และภาคเรยีนที่ 2/2563 มีคาเทากับ 4.42 (อางองิ 5.4.2 แบบประเมนิความพงึพอใจตอการ

จัดการเรยีนการสอน) โดยขอที่ไดคะแนนมากที่สุดเทากับ 4.43  ในหัวขอดังนี้ 

1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่

กําหนดไว 

2. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งใน และนอก

หองเรยีน 

3. อาจารยตรงตอเวลา เขาและเลกิสอนตามกําหนด 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรไดสํารวจขอคดิเห็นและขอเสนอแนะตางๆของนักศกึษา โดยไดเวยีน

แจงในหลักสูตรใหรับทราบดวย (อางองิ 5.4.3 ขอเสนอแนะในการจัดการเรยีนการสอน) 

หลักสูตรฯมีการติดตามและตรวจสอบผลการประเมินเพื่อรายงานในที่ประชุมอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ รวมทั้งเปรียบเทียบผลการประเมินของป

การศกึษา 2563 กับปกอนดวย (อางองิ 5.4.4 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจ 2562-2563)  

โดยพบวาผลการประเมินในปนี้มีคาต่ํากวาป 2562 ทั้ง 2 ภาคเรียน ที่ประชุมพิจารณาแลววา 

อาจจะเปนผลจากการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ แบบเขาชั้นเรียน และแบบเรียนออนไลน 

เน่ืองจากในปการศึกษา 2563 อยูในสถานการณเฝาระวังโรคระบาดโควิด-19 ทําใหจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบปกติไมได ดังน้ัน เพื่อใหการจัดการเรยีนการสอนดําเนนิอยูตอไป มหาวทิยาลัยจึง

มีนโยบายเพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน ซึ่งในปการศึกษา 2563 เปนปแรกทําใหมี

ขอบกพรองหลายอยางและความไมสะดวก ทั้งอาจารยและนักศึกษายังไมคุนชินและตองเรียนรู

ระบบการเรียนการสอนออนไลนใหมๆไปดวยกัน แตการจัดการเรียนการสอนก็ผานไปดวยความ

เรยีบรอยและลงตัวจนถงึสิ้นปการศกึษา 2563 
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5.5 Students have ready access to appeal procedure 

(ผูเรียนรับรูถงึสทิธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ) 

คณะมีการชองทางการติดตามขอรองเรียนของหลักสูตร ผานทางกลองความคิดเห็นของ

หลักสูตร ระบบงานทะเบียนออนไลน ทุกรอบการประชุมคณะกรรมการคณะฯ หากพบขอรองเรยีน

จะแจงกลับยังหลักสูตรฯ เพื่อดําเนนิการตอไป  

อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตรไดพจิารณาเรื่องการจัดการขอรองเรยีนหลักสูตรเพิ่มเตมิ จาก

การรับขอรองเรียนของคณะ (อางอิง 5.5.1 ชองทางรองเรียนหลักสูตร) โดยเพิ่มชองทางรับขอ

รองเรียนของหลักสูตรจากอาจารยและนักศึกษา จากตูรับขอรองเรียนที่ชั้น 3 และ 4 อาคารเรียน

ศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี 

โดยหากพบขอรองเรยีนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการตามข้ันตอน) รับฟงคํา

ชี้แจงจากอาจารยผูสอนและนักศกึษา และนํากลับมาพิจารณาในที่ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางแกไข

ปญหาตอไป กอนนําแจงในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (อางอิง 5.5.2 การพิจารณาขอ

รองเรยีนคณะฯ) 

 

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 (การบรหิารจัดการบุคลากรสายวชิาการ (การสบืทอดตําแหนง 

เลื่อนตําแหนง การปรับวิธกีารจัดสรรบุคลากรเขาสูตําแหนง การสิ้นสุดตําแหนง และ

แผนการเกษยีณ) ตอบสนองตอความตองการดานการศกึษา การวจิัย และการบรกิาร

วชิาการ) 

ในปการศึกษา 2563 มีคณาจารยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรฯ ทั้งหมด 20 คน แบงออกตาม

ตําแหนงทางวิชาการดังตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรฯ ทั้งนี้มีอาจารย

ทั้งหมดในหลักสูตรฯ จบปริญญาเอกรอยละ 100 ซึ่งอาจารยทุกทานในหลักสูตรฯ มีความรูทางการ

วิจัย มีตําแหนงทางวิชาการรอยละ 46.67 (อางอิง 6.1.1 ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการของ

หลักสูตร) https://erp.mju.ac.th/qaRpt1.aspx และมีอาจารยที่ไดรับกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 

2 คน คอื ผศ.ดร.จํารูญ มณวีรรณ และ ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก (อางองิ 6.1.2 แบนเนอร) 

ในระหวางปการศึกษา 2559 – 2563 ไมมีอาจารยทานใดลาออก แตมีอาจารยเกษียณอายุ

จํานวน 2 คน และภายในอีก 5 ป จะมีคณาจารยเกษียณอายุ จํานวน 3 คน และประธานอาจารย

ผูรับผดิชอบหลักสูตรฯ ไดรวมเปนคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลังของคณะฯ 
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เพื่อพิจารณากําหนดกรอบตําแหนงทดแทนคณาจารยที่เกษียณอายุ (อางอิง 6.1.3  คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร) 

 คณาจารยไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดานบรหิาร (หลักสูตร) (อางองิ 6.1.4  คําสั่งอาจารย

ผูรับผดิชอบหลักสูตรฯ) และอาจารยแตละทานไดรับมอบหมายภาระงานสอนในรายวชิาที่เหมาะสม

กับความรูความสามารถความเชี่ยวชาญ และประสบการณ (อางองิ 6.1.5 รายงานการประชุม) 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวชิาในรอบ 5 ป  

ตําแหนงวชิาการ 

2559 2560 2561 2562 2563 

คง

อยู 

ออก คงอยู ออก คง

อยู 

ออก คงอยู ออก คงอยู ออก 

อาจารย 6 - 9 - 9 - 8 1 8 - 

ผูชวยศาสตราจารย 6 1 8 - 5 - 10 - 12 - 

รองศาสตราจารย 2 1 1 1 1 - 1 - - 1 

รวม 14 2 18 1 18 - 20 1 20 1 

 

ตารางแสดงบุคลากรสายวชิาการของหลักสูตร (ขอมูล ณ วันสิ้นปการศกึษา 2563) 

วุฒกิารศกึษา อ. ผศ. รศ. ศ. อ.

พเิศษ 

รวม 

ปรญิญาตร ี 1 - - - - 1 

ปรญิญาโท 2 3 - - - 4 

ปรญิญาเอก 7 7 1 - - 15 

สูงกวาปรญิญาเอก - - - - - - 

รวม 9 10 1 - - 20 

อายุคนเฉลี่ย 41.42 50.68 60 - - - 

อายุงานเฉลี่ย 7.25 21.38 34 - - - 

 

รายชื่ออาจารยที่จะเกษยีณอายุราชการ อกี 5 ป (2564-2568) 

ลําดับ ชื่อ-สกุลผูที่จะเกษยีณอายรุาชการ 2564 2565 2566 2567 2568 

1 ผศ.น.สพ.ดร.บัญชา  พงศพศิาลธรรม      

2 ผศ.น.สพ.ไพโรจน พงศกดิาการ      

3 ผศ.ดร.จํารูญ  มณวีรรณ      
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ในสิ้นปการศึกษา 2563 มีบุคลากรสายวิชาการคงอยูทั้งสิ้น 20 คน เนื่องจากมีอาจารย

เกษียณอายุ จํานวน 1 คน คือ รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ (เกษียณอายุในวันที่ 

30 กันยายน 2563) 

 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve 

the quality of education, research and service (มกีารเปรยีบเทยีบอัตราสวน

บุคลากรสายวชิาการตอจํานวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑมาตรฐาน และตดิตาม

ตรวจสอบขอมูลเพ่ือพัฒนาคณุภาพดานการศกึษา การวจัิย และการบริการวชิาการ) 

 

รายงานสรุปสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําหลักสูตรฯ ประจําปการศึกษา 

2563 ของมหาวิทยาลัยที่ลิงค https://erp.mju.ac.th/ftesRpt1.aspx (อางอิง 6.2.1 รายงานสรุป

สัดสวนFTES  และคาFTE 2563) ในภาพรวมเทากับ 25.4 ซึ่งเกินคาที่กําหนดไวคอื 1:20 และพบวา

ในปการศึกษา 2563 มีคาภาระงานเต็มเวลา (FTE) เกินเกณฑคามาตรฐานที่กําหนดไว คือ 1  ทั้งนี้ 

หลักสูตรไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาภาระงานสอนของอาจารยในทุกรอบปและทบทวนภาระงาน

สอนอีกครั้งกอนเปดทุกภาคการศกึษา (อางอิง 6.2.2 ภาระงานสอนระดับปรญิญาตร ี2563) และ

ติดตามการทํางานวิจัยของอาจารยในทุกรอบปการศึกษา เพื่อใหมีคาภาระงานเปนไปตามสัดสวนที่

กําหนด  

งานวจัิย 

ตารางตัวชี้วัดทางดานการวจิัย 

ตัวช้ีวัดดานการวิจัย ผล 

2559 

ผล 

2560 

ผล 

2561 

ผล 

2562 

ผล 

2563 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ

อาจารยประจํา 

116,490.91 235,804 192,784 785,371 81,381 

รอยละของอาจารยใหมท่ีไดรับทุนวิจัย ตอ

อาจารยใหมทั้งหมด 

0  

-ไมมีตัวชี้วัดดังกลาวในแผน- 
 

รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่มี

งานวิจัยตอจํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา 

22.73 27.27 71.58 20 26.32 

ระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

5 6 6 5 ไมมใีน

แผน 
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ตัวช้ีวัดดานการวิจัย ผล 

2559 

ผล 

2560 

ผล 

2561 

ผล 

2562 

ผล 

2563 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพรในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

95.45 

(21/22*100) 

54.55 26.32 65 29.47 

รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชนแกหนวยงานภายนอกอยาง

เปนรูปธรรมและมีการรับรองการใชประโยชน 

13.63 9.09 20.00 30 20 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่เสนอ

ขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ           อนุ

สิทธิบัตร  

0 0 

 

1 0 2 

จํานวนโครงการวิจัยที่บูรณการกับหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2 3 6 7 1 

 

ตารางตัวชี้วัดทางดานการวจิัย  ประจําปงบประมาณ ป พ.ศ. 2563  

ตัวช้ีวัดดานการวิจัย แผน 2563 ผล  2563 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรรสรรคตออาจารยประจํา 175,000 81,381 

รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่มีงานวิจัยตอจํานวนอาจารยและนักวิจัย

ประจํา 

20 26.32 

ระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  - - 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

40 29.47 

รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนแกหนวยงานภายนอก

อยางเปนรูปธรรมและมีการรับรองการใชประโยชน 

20 30 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่เสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 

1 2 

จํานวนโครงการวิจัยที่บูรณการกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 1 

จากผลการวิเคราะหตัวชี้วัดดานการวิจัย ของป 2563 คณะกรรมการวิจัยและบริการ

วชิาการ ไดทําการวเิคราะหผลไดดังนี้  
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- เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยประจํา แผนไดกําหนดไว 

175,000 ผลไปที่ 81,381 ไมบรรลุผล แสดงใหเห็นวาแหลงทุนวจิัยนอย   

- รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในวารสาร

ระดับชาติหรอืนานาชาติ ไดกําหนดไว 40 ผลไปที่ 29.47 ไมบรรลุผล แสดงใหเห็น

วา นักวจัิยยังตีพมิพหรอืเผยแพรนอยไป 

- จํานวนโครงการวจิัยที่บูรณการกับหนวยงายภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย แผน

ไดกําหนดไว  4 ผลไปที่ 1 ไมบรรลุผล แสดงใหเห็นวาไมมีโครงการวิจัยที่บูรณการ

กับหนวยงานภายในและภายนอกเลย หรอืมีนอยมาก  

- คณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัยฯ ควรนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ 

เพื่อพจิารณาและปรับปรุงแผนหรอืพัฒนาการใหบรกิารวิชาการสังคมในครัง้ตอไป 

(อางองิ 6.2.3 ฐานขอมูลงานวจิัย ISI 59-63) 

      ตารางผลงานวจิัยที่ไดรับการตพิีมพเผยแพรและไดรับการอางองิ 

ปงบประมาณ 

ผลงานวจิัยที่ไดรับการตพีมิพเผยแพร 

รวม 

(เรื่อง) 
ระดับชาติ 

(เรื่อง) 

ระดับนานาชาต ิ

(เรื่อง) 

ประชุมวชิาการ

ระดับชาติ  

(เรื่อง) 

ประชุมวชิาการระดับ

นานาชาต ิ

(เรื่อง) 

2559 - - 12 13 25 

2560 - - 15 16 25 

2561 - - 12 13 25 

2562 - - 19 11 30 

2563 - - 3 8 11 
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6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

(เกณฑในการสรรหาและการคัดเลอืกบุคลากรสายวชิาการซึ่งประกอบดวย

จรรยาบรรณ ความรับผดิชอบตอเสรภีาพทางวชิาการ การจัดสรรบุคลากรเขาสู

ตําแหนง การเลื่อนตําแหนงบุคลากรถูกกําหนดและประกาศใหทราบทั่วกัน) 

(1) การสรรหาบุคลากร 

การรับสมัครอาจารยและคัดเลือกอาจารย ดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑของ

มหาวิทยาลัย โดยคณะกําหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารยเพื่อใหแตละสาขาวิชาดําเนินการ โดย

เริ่มจากแตละหลักสูตรดําเนินการประชุมหลักสูตรฯ เพื่อกําหนดคุณสมบัติของอาจารย ไดแก 

คุณวุฒิและสาขาวิชา ใหสอดคลองกับความตองการของหลักสูตรและสงไปยังฝายบรหิารของคณะ

เพื่อดําเนินการเสนอกองแผนงานมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรกาลังอัตราและเงินสําหรับการจาง

พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหนงอาจารย มาใหคณะฯ นอกจากนี้การสรรหาอาจารย และบุคลากร

อัตราทดแทน (กรณลีาออก เกษยีณอายุ) และบุคลากรอัตราใหม (กรณวีางแผนในระยะยาว) เปนไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งกองการเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการประกาศรับ

สมัคร และมคีณบดรีวมเปนคณะกรรมการสรรหา โดยใชหลักเกณฑในการสรรหาเปนไปตามเกณฑ

ของมหาวทิยาลัย 

(2) การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย และมีการ

พิจารณาความดคีวามชอบตามหลักความสามารถทางวชิาการ และปรมิาณภาระงานเปนหลัก โดย

มีกระบวนการใหสาขาวิชาเสนอช่ือผูสมควรไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหนงมายังคณะและคณะนํา

เรื่องเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพจิารณารวมกับสาขาวชิาอื่นๆ 

มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงาน โดยมีหัวหนาสาขาวิชาเปนผูบริหารสาขาวิชา 

อาจารยประจําหลักสูตรเปนผูบริหารจัดหารหลักสูตรและมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความ

รับผดิชอบของอาจารยในสาขาวชิาโดยการประชุมแบงภาระงานเปนรายภาคการศึกษาและอาจารย

ในสาขาเขารวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทางานตามพันธกิจของคณะ มีการมอบหมายวิชาสอน

ใหแกอาจารยทุกคนในสาขาวิชาตามเหมาะสมกับความรูความสามารถ ประสบการณ และความ

เชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล 

(อางองิ 6.3.1 การรับอาจารยและการประเมินผลการปฎบิัตงิาน)  
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6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

(มกีารวนิจิฉัยและประเมนิความสามารถของบุคลากรสายวชิาการ) 

คณะฯใชระบบการประเมินบุคลากรของมหาวทิยาลัย ซึ่งจะประเมินจากเกณฑภาระงานที่

กําหนดไวตามเกณฑของทางมหาวิทยาลัย  และคณะฯมีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองภาระ

งานของสายวิชาการ โดยดําเนินการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานตามภาระงานเบื้องตนตาม

แบบฟอรมของมหาวิทยาลัย และไดสงผลการประเมินใหคณบดีประเมินเปนลําดับ พรอมทั้งสงผล

การประเมนิและขอเสนอแนะกลับเปนรายบุคคลดวย  

ในปงบประมาณ 2563 คณะสัตวศาสตรฯ มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรแยก

ตามประเภทการจางของบุคลากร  ดังน้ี 

- ขาราชการ/ลูกจางประจํา มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ครั้ง/ป คอื  รอบ 1 

ตุลาคม-31 มนีาคม  และรอบ 1 เมษายน -30 กันยายน 

- พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มีการประเมินการ

ปฏบิัติงาน  จํานวน 1 ครัง้/1 คอื รอบ 1 ตุลาคมของป – 30 กันยายน ของปถัดไป 

- พนักงานราชการ มีการประเมนิการปฏิบัติงาน  จํานวน 1 ครัง้/1 คอื รอบ 1 ตุลาคมของป 

– 30 กันยายน ของปถัดไป 

ทัง้น้ี ในแบบขอตกลงภาระงาน (TOR)  รายงานภาระงานตามขอตกลง  และแบบประเมินผล

การปฏิบัตริาชการของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผูบรหิารของคณะ

เปนผูพจิารณาผลการประเมิน  พรอมทัง้นําผลการประเมินในสวนไมเปนตามมาตรฐานตามตําแหนง

งานที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว มาปรับปรุงและวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรตามตําแหนงงานที่

รับผดิชอบ  และจากผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2563  คณะฯ ไดใหความสําคัญดานการ

ประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกสวนงาน จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานข้ึน 

(อางองิ 6.4.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ)   เพื่อดําเนนิกลั่นกรองภาระงานของบุคลากร  พจิารณา

สมรรถะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกตองของผลการปฏิบัติงานตาม

ขอกําหนด แจงผลการประเมนิใหผูรบัการประเมินรับทราบ และพจิารณาผลการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

และสวนผลการประเมินที่จําเปนในการปฏิบัติงานผลการประเมินในสวนไมเปนตามมาตรฐาน

ตามตําแหนงงานที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว มาปรับปรุงและวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม

ตําแหนงงานที่รับผิดชอบ  โดยคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (อางอิง 6.4.2  

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ)   ไดกําหนดใหบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 

Development Plan: IDP) โดยสายวชิาการใหมีการวเิคราะหความเชี่ยวชาญของตนเอง เพื่อวางแผน/



57 

 

เปาหมายที่พัฒนาตนเอง และการกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น   และกําหนดใหบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการใหมีการวเิคราะหสมรรถนะประจําตําแหนงงาน  และนําหัวขอสมรรถนะที่มีการประเมินไดต่ํา

กวาคามาตรฐานไปศกึษารายละเอียด เพื่อนําไปจัดโครงการ/สงเสรมิใหบุคลากรในการพัฒนาสมรรถนะ

ในดานนัน้ ๆ  

นอกจากน้ี คณะฯ มีการกําหนดเกณฑการประเมินเพิ่มเติม เชน การขอทุนวิจัยภายนอก 

การสอบผานภาษาอังกฤษ เปนตน (อางอิง 6.4.3 ประกาศกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑประเมินสาย

วิชาการ) และมีการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษาเปนผูประเมินเมื่อสิ้นสุดภาค

การศกึษา ผานทางระบบประเมนิของมหาวทิยาลัย (อางองิ 6.4.4  ผลการประเมนิประสทิธภิาพการ

สอนโดยนักศกึษา)  

 

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

are implemented to fulfil them (ความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาตนเองของ

บุคลากรสายวชิาการถูกวนิจิฉัยและนําไปจัดกจิกรรมเพ่ือตอบสนองตอความตองการ

ของบุคลากร) 

หลักสูตรใชแผนบรหิารทัพยากรบุคคลของคณะเพื่อพัฒนาบุคลากรทัง้สายวิชาการและสาย

สนับสนุน โดยคณะมีงบประมาณสนับสนุนใหบุคลากรไปอบรมและพัฒนาตนเอง อาจารยประจํา

หลักสูตร ไดรับการงบประมาณพัฒนาบุคลากรตลอดปการศกึษาเปนจํานวนเงนิเฉลี่ย 15,000 บาท

ตอคน นอกจากนี้คณะไดจัดใหมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรหลายดาน เชน กิจกรรม KM เพื่อ

พัฒนาการเรียน การสอนสงเสริม และสนับสนุนใหอาจารยเขารวมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการ

สอนที่ทางมหาวิทยาลัยไดจัดข้ึน รวมทั้งสนับสนุนใหอาจารยประจําไดนําความรูจากการเขารวม

ประชุมทางวิชาการ การบริการวิชาการ การฝกอบรมและดูงาน มาประยุกตใชในการเรียนการสอน

และการวจิัย (อางองิ 6.5.1 ประกาศเรื่องการสนับสนุนผลงานวจิัยตพีมิพเผยแพร) 

บุคลากรทุกคนไดจัดทําแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) เปนประจําทุกป โดยไดระบุหัวขอความตองการ

ในการพัฒนาตนเองอยางชัดเจน (อางองิ 6.5.2  IDP บุคลากร) 

 คณาจารยมกีารพัฒนาตนเอง ดานวจิัย การเรยีนการสอน ดังนี้ 

  เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563 อาจารยเขารวมกิจกรรมการอบรมขอตําแหนงทางวิชาการ ใน

หัวขอ การผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เพื่อเปนการ

ชี้แนะแนวทางใหกับคณาจารยในการผลิตผลงานดานงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อนําไปสู

การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยการน้ีไดรับเกียรตจิากคณะผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ

สภาวชิาการ เปนวทิยากรใหความรู  

 อาจารยเขารวมอบรมผูประเมินฯAUN และมีรายชื่อเปนผูประเมินอยางเปนทางการของ 

ทปอ 
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วันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการจัดการความรู 

(KM) หัวขอ “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน” โดยใชโปรแกรม Microsoft team , 

zoom , OBS (Open Broadcaster Software) ใหแกอาจารยและบุคลากรคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยี สําหรับการเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนการสอนในระบบออนไลน โดยมี อาจารย 

ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ผูชวยคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแมโจ เปน

วทิยากรบรรยายใหความรู  

วันที่ 27 กรกฏาคม 2563 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดการประชุมเพื่อพัฒนา

งานวิจัย ครัง้ที่ 2 เรื่อง "เทคนคิและวิธีการเขียนโครงการวิจัยใหไดทุน" โดยมีอาจารยและนักศึกษา

ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรที่สนใจภายนอกเขารวมฯ เพื่อใหทราบถึงเทคนิค

และวิธีการเขียนโครงการวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ผศ.ดร.ประทีป พชืทองหลาง คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนวิทยากรบรรยายให

ความรู  

วันพฤหัสบดีที่ 27 สงิหาคม 2563 สํานักบรหิารฯ จัดโครงการสัมมนาในหัวขอ "ทักษะการ

เขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ" โดยไดรับเกียรติจาก รอง

ศาสตราจารย ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รักษาการคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัย

นครพนม เปนวทิยากร 

ระหวางวันที่ 11-12 กันยายน 2563 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทบทวน

แผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2563 และรางแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ 2564 โดยบุคลากรของคณะฯไดรวมระดมความคดิเห็น เรื่อง ทศิทางการบรหิารคณะฯ

ในอนาคต และมีสวนรวมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรของคณะฯ โดยมีคณะผูบริหารของคณะ

สัตวศาสตรฯ รวมนําเสนอแผนดานการผลิตบัณฑิต/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา, แผนดานการวิจัย/

บริการวิชาการ, แผนดานการบริหารจัดการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ณ ปางชางแมแตง 

(Maetaman Elephant Camp) อําเภอแมแตง จังหวัดเชยีงใหม 

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. คณาจารยของคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีทุกทาน ไดรวมประชุมเพื่อหารอืเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ทิศทางการ

พัฒนาหลักสูตร การสรางหลักสูตรระยะสัน้ และปญหาการเรยีนการสอนของคณะ  

ในระหวางวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีกรมปศุสัตว และ

วิสาหกิจชุมชนกลุมอนุรักษและพัฒนาไกพื้นเมืองสวยงามเชียงใหม รวมกันจัดโครงการอบรม

กรรมการตัดสินตามอุดมทัศนียไกพื้นเมืองไทยสวยงาม ประกวดไกพื้นเมืองสวยงามตามอุดมทัศนีย 

เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนใหผูเลี้ยงไกดํารงรักษาไวซึ่งความหลากหลายในดานแหลงพันธุกรรมหรอื

สายพันธุ และลดความเส่ียงตอการสูญหายของแหลงพันธุกรรม  
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วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดกิจกรรมสัมมนา/

บรรยายพิเศษใหความรูทางดานประกันคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ เกณฑ AUN QA หัวขอ “การ

จัดทําแผนการสอน และเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรยีนรู” โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ปาริ

ชาติ บัวเจริญ เปนวิทยากรบรรยายใหความรู และมีบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีเขารวมจํานวน 20 คน ณ หองประชุม 2201-

2 อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 อาจารย ดร.อานนท ปะเสระกัง รองคณบดีฯฝายวิชาการ

และ นักวิชาการศึกษา เขารวมการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทําแผนกลยุทธการสื่อสารองคกร 

MJUCC Networking Focus Group โดยมี อาจารย ดร.สุดเขต สกุลทอง ผูชวยอธกิารบดมีหาวทิยาลัย

แมโจ เปนประธาน ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและ

คณะทํางาน ใหดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนของกลุมที่ 2 

ประกอบดวย ผูบรหิารและคณะทํางานเครือขายจาก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง

น้ํา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะผลิตกรรมการเกษตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ- แพรเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวทิยาลัยแมโจ-ชุมพร และทีมงานฝายสื่อสารองคกร 

เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สํานักบริหารฯ จัดโครงการอบรมในหัวขอ "โครงการสงเสรมิ

งานวิจัยเพื่อมุงสูธุรกิจ Startup" เพื่อเปนการใหขอมูลในการนํางานวิจัย หรือการพัฒนางานวิจัย 

รวมไปถึงหัวขอโปรเจคของนักศึกษา พัฒนาสูการเปน StartUp โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร. เกษม

ศักดิ์ อุทัยชนะใหเกยีรติบรรยายใหความรูในหัวขอดังกลาว  

    (อางองิ 6.5.3 การเขารวมการฝกอบรมของบุคลากรสายวชิาการ) 

 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service (การบริหารผลการ

ปฏบิัตงิานรวมถงึการใหรางวัลและการยอมรับถูกนํามาใชเพ่ือกระตุนและสนับสนุนการ

เรียนการสอน การวจิัยและการบรกิารวชิาการ) 

คณะฯ มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ผานสื่อออนไลน 

www.as.mju.ac.th, Line, Facebook ดังนี้ 

- บุคลากรคณะฯ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน คอื 

ผศ.ดร.จํารูญ มณวีรรณ และ ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก (อางองิ 6.6.1 รูปแบนเนอร) 

- ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง ไดรับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยในการนําเสนอแบบบรรยาย 

เรื่อง ผลของการเสรมิผงแกนตะวันตอจลนศาสตรการผลติแกสและความสามารถในการ

ยอยไดในหลอดทดลอง และ ผลของการเสริมผงเปลือกสมตอจลนศาสตรการผลิตแกส 
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และความสามารถในการ ยอยไดโดยใชเทคนิคการผลิตแกสในหลอดทดลอง   (อางอิง 

6.6.2 รูปแบนเนอร อ.สุบรรณ) 

- ผศ.ดร. บัวเรียม มณีวรรณ ไดรับเกียรติบัตรรางวัลระดับชมเชย การนําเสนอแบบ

โปสเตอร “ผลของกากไพลในอาหารอินทรีย ตอผลผลิตไข และคุณภาพไข” (อางอิง 

6.6.3 รูปแบนเนอร อ.บัวเรยีม) 

- คณะฯ ไดจัดทําระบบเสนอรายชื่อบุคลากรดีเดน โดยวันที่ 15 มีนาคม 2564 ไดจัดการ

คัดเลือกเพื่อเสนอชื่อขาราชการ , ลูกจางประจํา, พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน

ราชการดีเดน ประจําป 2563 ณ บริเวณหนาหองสํานักงานคณบดี อาคารศูนยสัตว

ศาสตรและเทคโนโลย ี(อางองิ  6.6.4 รายช่ือบุคลากรที่ไดรับการยกยอง) 
 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement (มกีารตรวจสอบ ประเมนิและ

เปรยีบเทยีบประเภทและจํานวนงานวิจัยกับเกณฑมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับเพื่อการ

พัฒนา) 

อาจารยในสาขาสัตวศาสตรทําวิจัยในหัวขอตามความสนใจและความถนัดของตนเอง 

โดยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีนําขอมูลการดําเนินงานและการตีพมิพผลงานวจิัยในแตละปมา

ใชพิจารณาในการเลื่อนเงินเดือน (อางอิง 6.7.1 ตารางแสดงการไดรับงบประมาณสนับสนุน 

(ยอนหลัง 5 ป) 
 

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 

(มกีารดําเนินการวางแผนแตงตั้งบุคลากรสายสนับสนุน (หองสมุด หองปฏบิัตกิาร สิ่ง

อํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยสีารสนเทศและงานบรกิารนักศกึษาเพ่ือตอบสนอง

ความตองการทางการศกึษา งานวิจัย และการบรกิารวชิาการ) 

คณะฯ มีการแตงตั้ งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (อางอิง 7.1 .1 คําสั่ งแตงตั้ ง

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร) เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง

สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ป ในการจัดทํา

แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร คณะมีการวิเคราะหขอมูลซึ่งประกอบไปดวยสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะกลุมงานการบรหิารของบุคลากรสายสนับสนุน และมีการสํารวจขอมูล IDP ของบุคลากร

ของคณะ และนําผลจากการวเิคราะหและความตองการในการพัฒนาตนเองของแตละบุคคลมาเปน

แนวทางในการจัดทําแผน (อางอิง 7.1.2 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป) และมีการ

แตงตั้งบุคลากรสายสนับสนุนรับผิดชอบในหนาที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการศึกษา, หองปฏิบัติการ, 
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งานฟารม, หองสมุด, กิจกรรมนักศึกษา และบุคลากรสวนกลางที่สนับสนุนทางดานเครื่องมือ

อุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศไวบริการ (อางอิง 7.1.3 ตารางการอบรมของเจาหนาที่สาย

สนับสนุน) 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร (ยอนหลัง 5 ป)  

 

 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุน 

ปการศกึษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

 

รวม 

(คน) 

 

รวม 

(คน) 

 

รวม 

(คน) 

 

รวม 

(คน) 

ระดับการศกึษาสงูสุดของ

บุคลากร 

ต่ํา

กวา 

ป.ตรี 

ป.

ตรี 

ป.

โท 

ป.

เอก 

รวม 

(คน) 

1. บุคลากรหองสมุด 

1.1   ฝายบรกิารสารสนเทศ 

      สํานักหอสมุด 

1.2  หองสมุดคณะฯ 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

2. บุคลากรหองปฏบิัตกิารที่ 

หลักสูตรใชในการเรยีนการสอน 

     2.1 หองปฏิบัติการคณะ 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

3. บุคลากรดานงานฟารมของ

คณะ 

3 3 3 3 - - 3 - 3 

4. บุคลากรดานธุรการ 

     4.1 ธุรการคณะ       

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

5.   บุคลากรที่ใหบรกิารแก

นักศกึษา 

    5.1 ฝายบัณฑติศกึษา (เฉพาะ

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา) 

    5.2 สํานักบรหิารและพัฒนา

วชิาการ 

5.3 คณะฯ 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

1 

รวม 10 11 11 9 1 5 3 - 8 
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โดยบุคลากรของคณะฯ ที่สนับสนุนการดําเนินงานดานการเรียนการสอนมีหนาที่ความ

รับผดิชอบ   ดังนี้ 

1. ผูปฏิบัติงานของหลักสูตร ทําหนาที่จัดเตรียมขอมูลของหลักสูตร และดําเนินกิจกรรมตางๆ

เพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 

2. บุคลากรหองปฏิบัติการ ทําหนาที่จัดเตรียมความพรอมของหองเพื่อรองรับการเรียนการ

สอน และการวจิัย  

3. บุคลากรดานงานฟารม ทําหนาที่ดูแลทางดานฟารม ซึ่งประกอบดวยฟารมสัตวปก ฟารมโค

นมโคเนื้อ ฟารมสุกร เพื่อใหมีความพรอมสําหรับนักศกึษาเขาปฏิบัติภายในฟารม และเปน

การศกึษาภายนอกหองเรยีน 

4. บุคลากรดานหองสมุด ทําหนาเตรียมความพรอมทางดานหนังสือ ตํารา งานวจิัย และอื่นๆ 

เพื่อใหนักศกึษาไดคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากหองเรยีน 

5. บุคลากรดานกิจกรรมนักศึกษา ทําหนาที่ดูแลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรม

ตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของนักศกึษา 5 ดาน พรอมทั้งใหคําปรกึษา

แกนักศกึษาในเรื่องอื่นๆ  

6. บุคลากรสวนกลางที่สนับสนุนทางดานเครื่องมืออุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี

จํานวนเพียงพอและสามารถรองรับกับจํานวนนักศึกษาของคณะฯ เพื่อใหนักศึกษาไดสืบ

คนหาความรูเพิ่มเติมจากหองเรยีน เชน คอมพิวเตอร สัญญาณอินเตอรเน็ตแบบไรสาย E-

learning 

 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 

are determined and communicated (มกีารกําหนดและการแจงขอมูลการสรรหา

บุคลากร และเกณฑการคัดเลอืกในการแตงตัง้ การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้น

บุคลากรสายสนับสนุน) 

คณะฯ ดําเนินการภายใตกระบวนการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกระบวนการสรรหาบุคลากร

โดยกําหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผูสมัครตามคูมือมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามแนว Competency 

(อางอิง 7.2.1 คูมือมาตรฐานกําหนดตําแหนง) และกําหนดใหบุคลากรผูสมัครตั้งแตวุฒิปรญิญาตรี

ขึ้นไป ตองมีผลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณาดวย และใน

กระบวนการสรรหายังมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิคณะกรรมการออกขอสอบ

ที่ออกขอสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูเฉพาะตําแหนง รวมถึงคณะกรรมการ

สอบสัมภาษณ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ความชํานาญ และมีความเหมาะสมกับ

ตําแหนงที่รับสมัครอยางแทจริงมาบรรจุในตําแหนงดังกลาว โดยหลักเกณฑและวธิกีารเกี่ยวกับการ

สรรหานั้น เปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลัยแมโจ เรื่อง การบรรจุ
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และแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (อางอิง 7.2.2 คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลฯ) นอกจากการดําเนนิการสรรหาบุคลากรดวยวธิปีกติขางตนแลว ในสวนของมหาวทิยาลัยยัง

มีการสรรหามีการใชระบบคุณธรรม (merit system) ที่เนนความรูความสามารถในดานคุณสมบัติ

และประสบการณในการทํางาน เชน โครงการบริหารคนดีคนเกง ที่ใหลูกจางช่ัวคราวและพนักงาน

ราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแมโจที่มีคุณวุฒิและดํารงตําแหนงในระดับปริญญาตรี และมี

อายุงาน 7 ปข้ึนไป ไดมาดําเนนิการสอบแขงขันเพื่อมาบรรจุเปนพนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน 

ซึ่งถือวาเปนการเปดโอกาสใหลูกจางชั่วคราวและพนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยแมโจที่

ปฏิบัติงานใหมหาวทิยาลัยไดมีโอกาสบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิงบประมาณ นอกจากน้ียัง

สนับสนุนใหมีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับคาจางจากเงินรายได ที่สังกัดสวนงานตางๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยไดเขาสูกระบวนการประเมินความรูความสามารถเพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวทิยาลัยเงนิงบประมาณ (อางองิ 7.2.3 การประเมนิพนักงานรายไดเขาสูพนักงานมหาวทิยาลัย) 

ซึ่งทั้งสองโครงการน้ี เปนการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยที่ยังไมไดรับ

การบรรจุ 

การเลื่อนตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ และหลักสูตรมีการสนับสนุนและ

สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนมี career path อยางเหมาะสม ตามมติคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลมหาวิทยาลัยแมโจ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ได

เห็นชอบใหกําหนดกรอบประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และเห็นชอบกรอบประเภทเชี่ยวชาญ

เฉพาะ ระดับชํานาญการ ดวยผลงานใหกับทุกตําแหนงโดยไมจํากัดจํานวน ทั้งนี้ ยกเวนตําแหนง

ประเภทวชิาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ โดยตองขอประเมินคางานตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

ของมหาวิทยาลัย และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ 

ที่มหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดให ซึ่งตองรอการพิจารณาโครงสรางหนวยงานของมหาวิทยาลัยใน

กํากับกอนจงึจะเสนอประเมินคางานตอมหาวิทยาลัยตอไปได (อางอิง 7.2.4 การใหดํารงตําแหนงที่

สูงข้ึน) 

ในรอบ 5 ปที่ผานมาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ไดรับความเห็นชอบในการเสนอขอ

กําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น คือ นางรจนา อุดมรักษ และ นายอภิชาติ หม่ันวิชา (อางอิง 7.2.5 คําสั่ง

แตงต้ังพนักงานมหาวทิยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน)    

 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

(มกีารวนิจิฉัยและประเมนิความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน) 

มหาวิทยาลัยแมโจ ไดมีการจัดทําสมรรถนะ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการ

กําหนดสมรรถนะมาตรฐานของตําแหนง และคณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยแมโจ เปน

ผูรับผิดชอบในการดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกลาว ไดรวมกับบุคลากรสายวิชาการ และ
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกกลุมงาน (อางอิง 7.3.1 คําสั่งคณะกรรมการจัดการความรู) โดย

ใชกระบวนการจัดการความรูในการกําหนดหัวขอสมรรถนะที่จําเปนสําหรับบุคลากรทุกประเภท 

และหัวขอสมรรถนะหรือความสามารถที่จําเปนและสอดคลองกับภารกิจที่บุคลากรแตละประเภท 

ในแตละระดับตําแหนงปฏิบัติงานอยู รวมถึงกําหนดรายละเอยีดของสมรรถนะประจํากลุมงาน ใหมี

รายละเอียดที่ครบถวน ถูกตอง โดยเริ่มตั้งแตการกําหนดชื่อ คํานิยาม กําหนดการจัดระดับ และ

กําหนดพฤตกิรรมในแตละระดับ (อางองิ 7.3.2  สมรรถนะบุคลากร) 

คณะกรรมการดําเนินการกําหนดสมรรถนะมาตรฐานของตําแหนง (อางอิง 7.3.3 คําสั่ง

คณะกรรมการฯ)  และคณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยแมโจ ในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2552 เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2552 ไดนําเสนอการกําหนดสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะผูบริหาร และสมรรถนะกลุมงาน จํานวน 11 กลุมงาน ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

ใหความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบตามเสนอ (อางอิง 7.3.4 แจงมติสภา) 

มหาวทิยาลัยจงึไดจัดโครงการประเมนิสมรรถนะของบุคลากรประจําป 2552 ขึ้นเปนครัง้แรก เพื่อใช

เปนเครื่องมือในการวัดความรูความสามารถของบุคลากร ตอมาไดมีการกําหนดสมรรถนะประจํา

กลุมงานลูกจางประจําขึ้นมา เปนกลุมงานที่ 12 ตอมาคณะกรรมการดําเนินการกําหนดสมรรถนะ

มาตรฐานของตําแหนงและคณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยแมโจ ไดรวมกับบุคลากรกลุม

ลูกจางประจําทุกกลุมงาน กําหนดสมรรถนะประจํากลุมงานลูกจางประจําข้ึนมา และคณะกรรมการ

ฯ ดังกลาว ไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยแมโจ ในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2554 มีมติเห็นชอบในการเพิ่ม

สมรรถนะกลุมงานลูกจางประจํา จํานวน 3 กลุม ไดแก กลุมงานบรกิารพื้นฐาน กลุมงานสนับสนุน 

และกลุมงานชาง พรอมกับปรับปรุง เพิ่มเติมตําแหนงในบางตําแหนง และปจจุบันสมรรถนะที่

มหาวิทยาลัยแมโจ (อางอิง 7.3.5 เพิ่มกลุมงาน) ใชในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสาย

สนับสนุนของมหาวิทยาลัย จะใชหัวขอ รายละเอียด และเกณฑคามาตรฐาน ของแตละตําแหนง ใน

การประเมนิตามคูมอืสมรรถนะมหาวทิยาลัยแมโจ ฉบับปรับปรุง มถิุนายน 2554  

ในปงบประมาณ 2563 คณะสัตวศาสตรฯ มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรแยก

ตามประเภทการจางของบุคลากร  ดังน้ี 

- ขาราชการ/ลูกจางประจํา มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ครั้ง/ป คอื  รอบ 1 

ตุลาคม-31 มนีาคม  และรอบ 1 เมษายน -30 กันยายน 

- พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มีการประเมินการ

ปฏบิัติงาน  จํานวน 1 ครัง้/1 คอื รอบ 1 ตุลาคมของป – 30 กันยายน ของปถัดไป 

- พนักงานราชการ มีการประเมนิการปฏิบัติงาน  จํานวน 1 ครัง้/1 คอื รอบ 1 ตุลาคมของป 

– 30 กันยายน ของปถัดไป 
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ทั้งนี้ในแบบขอตกลงภาระงาน (TOR)  รายงานภาระงานตามขอตกลง  และแบบประเมินผล

การปฏิบัตริาชการของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผูบรหิารของคณะ

เปนผูพจิารณาผลการประเมิน  พรอมทัง้นําผลการประเมินในสวนไมเปนตามมาตรฐานตามตําแหนง

งานที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว มาปรับปรุงและวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรตามตําแหนงงานที่

รับผดิชอบ  และจากผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2563  คณะฯ ไดใหความสําคัญดานการ

ประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกสวนงาน จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานข้ึน 

(อางองิ 7.3.6 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ)   เพื่อดําเนนิกลั่นกรองภาระงานของบุคลากร  พจิารณา

สมรรถะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกตองของผลการปฏิบัติงานตาม

ขอกําหนด แจงผลการประเมนิใหผูรบัการประเมินรับทราบ และพจิารณาผลการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยแมโจ ไดมีการนําสมรรถนะตามคูมือสมรรถนะฯ ดังกลาว มาใชในการ

วัดและประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน มาเปนระยะเวลากวา 9 ป และปจจุบัน

มหาวิทยาลัย เห็นวาสมรรถนะดังกลาวควรมีการปรับปรุง เพื่อเปนการสงเสริม และพัฒนาใหการ

ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ใหสอดคลองกับ

สภาวการณในปจจุบันมากขึ้น มหาวิทยาลัย จึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนด

สมรรถนะมาตรฐานของตําแหนง ดําเนนิการปรับปรุงสมรรถนะ มหาวทิยาลัยแมโจ อกีครัง้หน่ึง และ

ปจจุบันอยูระหวางการดําเนนิการ 

 

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

implemented to fulfil them (มกีารวินิจฉัยความตองการการฝกอบรมและพัฒนา

ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และดําเนินกจิกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการนั้น) 

คณะฯ มีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง และมีความกาวหนาตาม

เสนทางการทํางานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวในแผนความตองการพัฒนาตนเองทั้งการเพิ่มพูน

ความรู การศึกษาในระดับที่สูงขั้น และความตองการในการขอตําแหนงที่สูงขึ้น โดยมีการจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาตนเองตามตําแหนงหนาที่ ความตองการ และความชํานาญในอัตรา

ปงบประมาณ 15,000 บาท/คน (อางอิง 7.4.1 กลยุทธทางการเงิน)  ตามนโยบายการบริหาร

งบประมาณของหนวยงาน ทั้งนี้ คณะ ฯ มีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมโครงการและ

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพของบุคลากรแตละสายงานทัง้ภายใน

และภายนอกคณะ (อางองิ 7.4.2 การเขารวมอบรมตาง ๆ ของบุคลากร) 
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นอกจากนี้ คณะฯยังไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสมรรถนะของบุคลากรที่จําเปนตอการ

ขับเคลื่อนพันธกิจตาง ๆ ใหครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ เชน โครงการอบรมมาตรฐานฟารม 

โครงการเสรมิสรางศักยภาพของบุคลากร  โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและถายทอดองคความรู เปน

ตน นอกจากนี้ยังไดสงเสริมใหมีการทําวิจัยและ/หรือการสรางสรรคผลงานทางวิชาการอยาง

ตอเน่ือง สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ ดวยการใหงบประมาณ

สนับสนุนการทําวจัิยจากงบประมาณเงนิรายไดของคณะฯ และเงนิสนับสนุนการเผยแพรผลงานวจิัย

โดยเฉพาะทุนนักวจิัยหนาใหม  ทุนละไมเกิน  50,000  พรอมทัง้สนับสนุนบุคลากรใหมคีวามรวมมือ

กับภาครัฐและภาคเอกชนในดานวจิัยและการบรกิารวชิาการ 

มกีารตดิตามผลดานการแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan:IDP) 

ที่บุคลากรไดกําหนดไวเปนไปตามนั้นหรือไม โดยประเมินจากผลการพัฒนาตนเองที่เขารวมเพิ่มพูน

ความรูดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และประเมินจากผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากรปงบประมาณ 2563 พรอมนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรคณะฯ และนําขอเสนอแนะจากที่ประชุมดังกลาวมาใชวางแผนในการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรในปตอไป 

ในระดับมหาวิทยาลัย ไดดําเนินจัดอบรมใหกับบุคลากรในภาพรวมตามวิสัยทัศนของ

มหาวทิยาลัย เชน การอบรมหลักสูตรกาวใหม ทัง้ประเภทวชิาการ และประเภทสนับสนุน การอบรม

เกี่ยวกับการโครงการชุดหลักสูตรการอบรมสําหรับบุคลากรใหม โครงการผูบริหารพบบุคลากร 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูอํานวยการในสํานักงาน

อธกิารบด ีโครงการเสวนาผูบรหิาร CEO Forum เปนตน ขณะเดียวกัน มีการอบรมฯ เฉพาะดาน เชน 

ดานพัสดุ ดานการเงนิ ดานบรหิารงานทั่วไป ดานนิตกิร ดานบริหารงานบุคคล ซึ่งแตละหนวยงาน

เปนผูดําเนนิการจัดสงบุคลากรตามตําแหนงงาน เขารับการอบรมฯ เปนประจําอยางตอเนื่อง 

 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

(มกีารบริหารผลการปฏบิัตงิานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณคา การยอมรับ 

เพ่ือกระตุนและสนับสนุนการเรียนการสอน การวจิัย และการบรกิารวชิาการ) 

คณะฯ มีการยกยองบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี ดีเดน ในดานการเรียนการสอน การ

วิจัย และการใหบริการวิชาการในทุกป ปละหนึ่งครั้ง และในป 2563 คณะฯ ไดจัดทําระบบการ

คัดเลือกบุคลากรดเีดนประจําป 2563 ผานการเสนอชื่อ เพื่อใหบุคลากรของคณะฯ รวมกันคัดเลือก
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ขาราชการดเีดน พนักงานมหาวทิยาลัยสายวิชาการดเีดน พนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุนดีเดน 

ลูกจางประจําดีเดน พนักงานราชการดีเดน ลูกจางสวนงานดีเดน และลูกจางจางเหมาดเีดน ทั้งนี้ได

นําเสนอเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯเรียบรอยแลว โดยไดสรุปผลการ

คัดเลือกเสร็จสิ้นกระบวนการแลวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 และไดนําเสนอเขาพิจารณาในที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2564 

เรียบรอยแลว และคณะฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดน ประจําป

งบประมาณ 2564 ใหทราบผานทางเว็บไซตคณะฯ และกําหนดวันมอบเกียรติบัตร ใหกับบุคลากร

ดีเดน (อางอิง 7.5.1 ผลการคัดเลือกบุคลากรดเีดน)  โดยกําหนดวันมอบเกยีรติบัตร ใหกับบุคลากร

ดีเดนในงานรดนํ้าดําหัวอาจารยอาวุโส ในวันที่ 9 เมษายน 2564  (อางอิง 7.5.2 ขาวประชาสัมพันธ

ในเว็บไซตคณะฯ) 

นอกจากน้ี คณะฯ มีการประกาศแสดงความยินดี และยกยอง ผูบรหิารหรือบุคลากรที่มีผล

การปฏิบัติงานดี ในดานการบริหารและเรียนการสอน งานวิจัย ผานชองทางการสื่อสาร : 

www.as.mju.ac.th, จดหมายอเิลคทรอนกิส(erp), Line คณะฯ, Facebook ของคณะฯ ดังนี้ 

  -  ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย ไดรับการแตงตั้งเปนผูบรหิารคณะฯ และคณบดีคณะสัตว

ศาสตรและเทคโนโลย ี(อางองิ 7.5.3 ประกาศและหนังสอืเวยีน erp) 

- บุคลากรคณะฯ ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน คอื 

ผศ.ดร.จํารูญ มณวีรรณ และ ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก (อางองิ 7.5.4 รูปแบนเนอร) 

- ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง ไดรับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยในการนําเสนอแบบบรรยาย 

เรื่อง ผลของการเสริมผงแกนตะวันตอจลนศาสตรการผลิตแกสและความสามารถใน

การยอยไดในหลอดทดลอง และ ผลของการเสรมิผงเปลอืกสมตอจลนศาสตรการผลิต

แกส และความสามารถในการ ยอยไดโดยใชเทคนิคการผลิตแกสในหลอดทดลอง   

(อางองิ 7.5.5 รูปแบนเนอร อ.สุบรรณ) 

- ผศ.ดร. บัวเรียม มณีวรรณ ไดรับเกียรติบัตรรางวัลระดับชมเชย การนําเสนอแบบ

โปสเตอร “ผลของกากไพลในอาหารอินทรีย ตอผลผลิตไข และคุณภาพไข” (อางอิง 

7.5.6 รูปแบนเนอร อ.บัวเรยีม) 

สําหรับผูที่ปรับเลื่อนข้ันสําหรับผูบริหารหรือตําแหนงทางวิชาการ ทางมหาวิทยาลัยจะ

พจิารณาเพิ่มเงนิประจําตําแหนงให นับตัง้แตวันที่ไดรับการอนุมัตเิห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยดวย 
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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 (มกีารกําหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการ

รับนักศกึษาเขาเรียนและเกณฑการรับนักศกึษาเขาศกึษาในหลักสูตรอยางชัดเจนและ

เปนปจจุบัน) 

หลักสูตรฯ ไดมีการกําหนดแผนการรับนักศกึษา โดยแบงจัดแบงออกเปน 2 รูปแบบดังนี้ 

สําหรับผูสมัครคัดเลอืกที่สําเร็จการศกึษาในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพื่อ

เขาศกึษาตอในระดับปรญิญาตร ี(หลักสูตรเทียบเรยีน 2 ป)  

สาขาวิชา (เอก) แผนจํานวนรับเขา (คน) 

สาขาวิชาสัตวศาสตร (สัตวปก) 20 

สาขาวิชาสัตวศาสตร (โคนมและโคเนื้อ) 25 

สาขาวิชาสัตวศาสตร (การผลิตสุกร) 20 

สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) เพื่อเขาศกึษาตอในระดับปรญิญาตร ี 

 

สาขาวิชา แผนจํานวนรับเขา (คน) 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 125 

โดยมีการกําหนดคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง 

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นอกจากนี้หลักสูตรไดมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะคอื ตอง

เปนผูสําเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลายในแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-คณติศาสตร และมเีกรด

เฉลี่ยสะสมไม ตํ่ากวา 2.50 หรือสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูงในสาขาที่เกี่ยวของทางดานสัตวศาสตร โดยชองทางการรับสมัคร

คัดเลือกเขาศกึษาตอผานชองทางตาง ๆ ไดแก 
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จํานวนนักศึกษาใหม ปการศกึษา 2562 และ 2563 

หลักสูตร 4 ป 

ประเภทการรับเขา แผนรับ 

ป 2561 

(คน) (%) 

ผลจํานวน

นักศกึษาป 

2562 (คน) 

แผนรับ 

ป 2562 

(คน) (%) 

ผลจํานวน

นักศกึษาป 

2563 (คน) 

รวมทั้งสิ้น 125 (100%) 147 125 (100%) 139 

TCAS2 (ระบบกลาง) 20% 15 20% 39 

รับตรง(คัดเลอืก TCAS1)   

 

80% 

55  

 

80% 

หรอืตามที่ม.

เห็นชอบ  

60 

โควตาจัดสรร  

77 

13 

โควตาสถานศกึษา(MOU) 22 

โควตาบุตรหลานเกษตรกร 4 

โครงการพเิศษ:    

ชาวไทยภูเขา   1 

ผูมีอุปการะคุณ     

บุตรศิษยเกา     

โครงการเรยีนดี     

จากการวิเคราะหกระบวนการในการรับนักศึกษาพบวาหลักสูตรมีแนวทางในการรับ

นักศึกษาในป 2563 โดยดําเนินการรับนักศึกษาตามคุณสมบัติของผูเขาศึกษา และมีแผนการรับ

นักศกึษาในป 2563 หลักสูตร 4 ปจากแตละชองทางดังตารางดานบน ซึ่งพบวาจํานวนนักศกึษาที่มา

ตามชองทางตาง ๆ ในปการศกึษา 2563 ไดนักศกึษาตามเปาหมายที่กําหนด  

ทั้งนี้หลักสูตรไดมีการประชาสัมพันธถึงขอมูลในการรับสมัครคัดเลือกเขาศึกษาโดยผาน

ชองทางตาง ๆ ไดแก เว็บไซดของมหาวิทยาลัย แผนพับประชาสัมพันธแกโรงเรียนตาง ๆ ตัวแทน

ศิษยเกาในหนวยงานตาง ๆ และการออก Road Show รวมกับทางมหาวิทยาลัย ในรูปแบบตางๆ 

ดังนี้ (อางองิ 8.1.1 การประสัมพันธหลักสูตร) 

- สงเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรใหแกโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยทีั่วประเทศ ประมาณ 250 แหง 

- คณบดีคณะสัตวศาสตรฯ ไดแนะแนวการศกึษาตอระดับปริญญาตร ีและประชาสัมพันธ

หลักสูตร สาขาวชิาสัตวศาสตร ของคณะฯ ใหแกนักศกึษาระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) 

1 และ 2 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ไดเขา

หารือและพูดคุยกับคณาจารย โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา เรื่องแนวทางในการจัดทําความรวมมอืดานวชิาการกับโรงเรยีนฯ (MOU) ดวย 
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- จัดกจิกรรม Road Show ประชาสัมพันธหลักสูตรเชงิรุก โดยออกบูธนทิรรศการรวมกับคณะ

อื่นๆ ในงานมหกรรม Wisdom V Education Expo ณ ศูนยแสดงสนิคานานาชาต ิจังหวัดเชยีงใหม 

- เขารวมจัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก โดยจัดบูธแนะนํา

หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาตอระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ 

อ.ฝาง จ.เชียงใหม ซึ่งบรรยากาศในบูธประชาสัมพันธคณะฯ ไดนําสัตวเลี้ยงแฟนซ ีไกตอ-ไกตัง้ และ

เตานมเทยีมไปรวมสรางแสดงนทิรรศการ ภายในงาน ใหนักเรยีนไดเรยีนรูจากการสัมผัสไดจรงิ และ

มรีุนพี่สาขาสัตวศาสตรที่เปนศษิยเกาของโรงเรียนฯ รวมถายทอดประสบการณ และแนะแนวนอง ๆ 

ที่เขามาเยี่ยมชมบูธของคณะฯ  

ทั้งนี้จากการวิเคราะหกระบวนการในการรับนักศึกษาพบวาหลักสูตรมีแนวทางในการรับ

นักศกึษาในป 2563  โดยดําเนินการรับนักศกึษาตามคุณสมบัตขิองผูเขาศกึษา (อางองิ 8.1.2 ยนืยัน

แผนสํานักบรหิารฯ) และมแีผนการรับนักศกึษาในป 2563 หลักสูตร 4 ปจากแตละชองทางดังตาราง

ดานบน ซึ่งพบวาจํานวนนักศกึษาที่มาตามชองทางตาง ๆ ในปการศกึษา 2563 ไดตามเปาที่กําหนด  

นอกจากนี้ มีการเพิ่มโควตาตางๆเชนโควตาเรยีนดีของสถาบัน โควตาบุตรเกษตรกร โควตา

ศาสตรพระราชา และในปการศึกษา 2563 ไดใชระบบ clearing- house เพื่อลดปญหานักศกึษารับ

ตรงจายเงินคาลงทะเบียนลวงหนา แตไมมาเรียนเมื่อถึงเวลาเปดภาคการศึกษา ทําใหไดยอด

นักศกึษาใกลเคียงกับที่ประมาณการไว ทําใหไดนักศึกษาหลักสูตร 4 ปเกินเปาที่ตั้งไว (อางอิง 8.1.3     

การประชาสัมพันธหลักสูตรฯ) และมีการเพิ่มโควตาตาง ๆ เชน โควตาเรียนดีของสถาบัน โควตา

บุตรเกษตรกร การประกาศรายชื่อนักศึกษารับตรงรอบสองเพิ่มเติมหากนักศึกษายังไมเต็มแผนที่

วางไว ทําใหไดยอดนักศึกษาใกลเคียงกับที่ประมาณการไว ทําใหไดนักศึกษาหลักสูตร 4 ปเกินเปา

ที่ตัง้ไว 

สวนหลักสูตร 4 ปเทียบเขาเรียน หลักสูตรไดเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรไปวิทยาลัย

เกษตรทั่วประเทศ และแจงกําหนดการวันรับสมัครนักศึกษาใหม (อางอิง 8.1.4 การประชาสัมพันธ

รับสมัคร) และประกาศรับสมัครเพิ่มเตมิในรอบตอไปในสาขาที่ไมไดจํานวนนักศกึษาตามแผนการรับ 

แตจํานวนนักศึกษาใหมของสาขาการผลิตสุกรและสัตวปกไมไดตามแผนการรับเนื่องจากวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยมีีโครงการความรวมมือทวิภาคกีับบริษัทเอกชนในสาขาการผลิตสุกรและสัตว

ปก ซึ่งทําสัญญาตั้งแตระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. (อางอิง 8.1.5 ขอมูลการ

รับสมัครและยนืยันสทิธิ์ทุกรอบการสมัคร ป 2563) 
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8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated (มกีารกําหนดและการประเมนิกระบวนการและเกณฑในการคัดเลอืก

นักศกึษา) 

หลักสูตรมีวิธีการและเกณฑในการคัดเลือกนักศึกษา โดยอาศัยการดําเนินการพิจารณา

ผานการประชุมหลักสูตร โดยเมื่อหลักสูตรฯ สํานักบรหิารและพัฒนาวชิาการไดสงขอมูลของผูสมัคร 

หากเปนขอมูลนักศึกษาที่สมัครในหลักสูตร 4 ป เทียบเรียน ทางหลักสูตรจะสงตอขอมูลใหกับ

อาจารยในแตละสาขาไดดําเนินการคัดกรองผูสมัครในเบื้องตนและรวมพิจารณาในการคัดเลือก

ผูสมัครคัดเลือกตามวาระของการประชุมหลักสูตร โดยมีการพิจารณาในเบื้องตนจาก คุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร และพิจารณาจากผลการศึกษาของผูสมัคร โดยข้ันตอนใน

การพจิารณาใชระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาหโดยประมาณ 

 

ตารางจํานวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนจริงในแตละชั้นป (ขอมูล ณ สิ้นสุดการลงทะเบียนภาค

เรียนที่ 2 ของแตละปการศกึษา) 

 

ปการศึกษาท่ีรับเขา  

จํานวนนักศกึษา ที่ลงทะเบยีนจรงิ 

<=2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

สัตวศาสตร วชิาเอกสัตวปก 

เทียบเขาเรยีน 

    11 17 16 44 

สัตวศาสตร วชิาเอกสัตวปก 

ปกติ 

 1 1 40 43   85 

สัตวศาสตร วชิาเอกโคนม

และโคเนื้อ เทียบเขาเรยีน 

 2 2 1 16 34 30 85 

สัตวศาสตร วชิาเอกโคนม

และโคเนื้อ  ปกต ิ

   35 30   65 

สัตวศาสตร วชิาเอกการ

ผลิตสุกร เทียบเขาเรยีน 

  1  12 24 22 59 

สัตวศาสตร วชิาเอกการ

ผลิตสุกร ปกต ิ

1   39 47   87 

อาหารสัตว  

ปกติ 

  4 20 22   46 

4ป ป 1-2      130 127 257 

รวมทัง้ส้ิน 1 3 8 135 181 205 195 728 
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ในปการศกึษา 2563 มีระบบการรับนักศกึษาใหมผานชองทางหลัก 3 ชองทาง ไดแก 

1) ระบบรับตรง ของมหาวทิยาลัยแมโจ (TCAS1) 

2) ระบบ T-CAS2 (ระบบกลางของสมาคมอธิการบดแีหงประเทศไทย หรอื สอท.) 

3) ระบบโควตาจัดสรร, สถานศกึษา, บุตรหลานเกษตรกร และชาวไทยภูเขา (รับตรง

โครงการพเิศษของมหาวทิยาลัยแมโจ) 

โดยมกีารเพิ่มจํานวนนักศกึษาในชองทางระบบรับตรง และรับตรงโครงการพเิศษ โดยเฉพาะ

โควตาเรียนดีจากโรงเรียนในโครงการ MOU โควตาบุตรเกษตรกร โดยการเพิ่มการประชาสัมพันธ

หลักสูตรไปตามโรงเรยีนตางๆในเขตภาคเหนอื และวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยทีั่วประเทศ ซึ่งทํา

ใหมีจํานวนนักศึกษาเขาศึกษาตอตามเปาหมายที่วางไว และทําใหนักศึกษาที่เปนบุตรเกษตรกรผู

เล้ียงปศุสัตวไดมีโอกาสเขาศึกษาตอผานระบบรับตรงโครงการพิเศษเพิ่มมากขึ้นสามารถคัดเลือก

นักเรยีนที่มผีลการเรยีนดโีดยสถานศกึษาเปนผูกลั่นกรอง ทําใหไดนักศกึษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นดวย  

ทั้งนี้ หลักสูตรมีการคัดเลือกนักศกึษาจากโควตารับตรงโดยพิจารณาแผนการเรียนซึ่งตอง

เปนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป หรือจบปวส.

ดานสัตวศาสตรสําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปเทียบเขาเรียน ซึ่งจะพิจารณาจาก Portfolio และ

ลําดับเกรดที่สูงสุดของโรงเรยีนในแตละจังหวัดและภูมิภาค และพจิารณาจากผลคะแนนอื่นๆในกลุม

วิชาวิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ  โดยการรับสมัครในปการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรฯ

ไดรับนักศึกษา หลักสูตร 4 ป เปนไปตามแผน โดยเกินจากจํานวนรับ ตั้งแตการสมัครรอบรับตรง 

ครัง้ท่ี 1 แลว 

ในปการศกึษา 2563 ไดมรีะบบการรับนักศกึษาใหมดังนี้ 

หลักสูตร 4 ป  

 1. ระบบรับตรงของมหาวทิยาลัยแมโจ 

 นักศกึษาตองมีผลการเรียนเฉลี่ยเมื่อสมัครเขาศึกษาตอในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัง้แต 2.50 ข้ึนไป  

 2. ระบบ T-CAS (ระบบกลางของสมาคมอธิการบดแีหงประเทศไทย หรอื สอท.)  

 หลักสูตรฯไดเขารวมโครงการตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด โดยมวีธิกีารคัดเลอืกนักศกึษาโดย

พจิารณาจาก Portfolio และลําดับเกรดที่สูงสุดของโรงเรยีนในแตละจังหวัดและภูมภิาค 

 3. ระบบโควตาจัดสรร, สถานศึกษา, บุตรหลานเกษตรกร และชาวไทยภูเขา (รับตรง

โครงการพเิศษของมหาวทิยาลัยแมโจ) 

 การเขาศึกษาตอในประเภทนี้ จะมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวเชน มี

ความสามารถพิเศษ, โครงการศาสตรพระราชา, โครงการความรวมมือพิเศษกับโรงเรียน วิทยาลัย 

หนวยงานราชการหรอืเอกชน, เปนบุตรเกษตรกร บุคลากร หรอืศิษยเกา เปนตน  
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หลักสูตร 4 ปเทยีบเขาเรียน 

1. ระบบรับตรงของมหาวทิยาลัยแมโจ 

นักศกึษาตองมีผลการเรยีนเฉลี่ยเมื่อสมัครเขาศกึษาตอในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี

ตัง้แต 2.50 ข้ึนไป  

2. ระบบโควตาจัดสรร, สถานศึกษา, บุตรหลานเกษตรกร และชาวไทยภูเขา (รับตรง

โครงการพเิศษของมหาวทิยาลัยแมโจ) 

นักศกึษาเขาศกึษาตอในประเภทนี้ จะมคีุณสมบัตเิฉพาะตามที่มหาวทิยาลัยกําหนดไวเชน มี

ความสามารถพเิศษ, โครงการบุตรเกษตรกร, โครงการความรวมมอืพเิศษกับโรงเรยีน วทิยาลัย 

หนวยงานราชการหรอืเอกชน, เปนบุตรบุคลากร หรอืศิษยเกา เปนตน  

จากการดําเนนิงานที่ผานมาในป 2563 มกีารปรับชองทางการรับนักศกึษาแบบ T-CAS โดย

มหาวิทยาลัยนําระบบ clearing house มาใชด วย เพื่ อลดปญหานักศึกษารับตรงจาย เงิน

คาลงทะเบียนลวงหนา แตไมมาเรียนเมื่อถึงเวลาเปดภาคการศึกษา ซึ่งจะทําใหไดยอดนักศึกษา

ใกลเคยีงกับยอดจริงที่ประกาศผล  และเพื่อเตรยีมการตอเนื่องสําหรับปการศึกษา 2563 คณะไดมี

การประชาสัมพันธหลักสูตร โดยเขารวมโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธหลักสูตรและการรับ

นักศกึษาเชงิรุกรวมกับสํานักบรหิารและพัฒนาวชิาการ คณะฯมีการวางแผนออกโรดโชวบูธประชา

สัมพันธกับทางโรงเรียนตางๆในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง ไดแก ศูนยแสดงสินคา

นานาชาติ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ เปนตน อีกทั้ง จัดสงแผนพับ+VDO แนะนําคณะฯ ไปยังวิทยาลัย

เกษตรฯ ตางๆ กอนการสมัครรอบรับตรง  พรอมแจงวันเวลาสมัครโควตารับตรงไปยังโรงเรยีนตางๆ 

และวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศ ที่มีศิษยเกาและศิษยปจจุบันของคณะดวย (อางอิง 8.2.1  การ

ประชาสัมพันธเชงิรุก 62-63)  
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8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload (มรีะบบในการตดิตามความกาวหนา ผลการศึกษาและ

ภาระการเรยีนของนักศกึษาท่ีเพยีงพอ) 

หลักสูตรมีระบบการติดตามความกาวหนาในการเรียนหรือผลการเรียนของนักศึกษาโดยมี

การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่เขาใหมและมีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทดแทน

อาจารยที่ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ เพื่อทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาทั้งทางดานวิชาการ 

แนวทางวางแผนการเรียน การใชชวีิตในมหาวิทยาลัย และตดิตามการเรยีนของนักศกึษาผานระบบ

ทะเบียนกลาง นอกจากนี้หลักสูตรยังจัดกิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกช้ันป 

(อางอิง 8.3.1 อาจารยที่ปรึกษา) โดยมีการทําสมุดประจําตัวนักศกึษาทุกคนซึ่งมีขอมูลสวนตัว การ

เรยีน การขอทุน ปญหาและการใหคําปรกึษา และประวัติงานวินัย และกําหนดวันเวลาที่แนนอนใน

การเขาพบอาจารยที่ปรกึษา (ทุกวันพุธบายสองสัปดาหที่ 2 ของทุกเดอืน) มีการแจงการนัดหมายไว

ในปฏิทินติดไวบรเิวณทางขึ้นตึก จดหมายเวียน เฟซบุค และไลน มีการทําจดหมายตอบรับการเขา

รวมกิจกรรมจากอาจารยที่ปรกึษาแตละทาน แจงสถานที่เขาพบ และจัดอาจารยที่เขาพบแทนเม่ือ

อาจารยที่ปรึกษาไมวาง ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาจะมีการวิเคราะหขอมูลนักศึกษาแตละคน และมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางอาจารยแตละทานในกิจกรรม KM หรอื coffee hour ของคณะเพื่อรวมกัน

เสนอการจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือหรือสงเสริมนักศึกษาใหแกหลักสูตรไปประชุมเพื่อวางแผน

ดําเนินการ สวนนักศึกษาปสามมีการเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาใหตรงกับสาขาที่นักศึกษาเรียน ซึ่ง

อาจารยที่ปรึกษาใหมจะไดรับทราบขอมูลนักศึกษาจากสมุดประจําตัวจากอาจารยที่ปรึกษาเดิม 

(อางองิ 8.3.2 ตารางกิจกรรมหลักสูตร ประจําปการศกึษา 2563) 

นอกจากกิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษาแลว บางครั้งยังพบปญหานักศึกษาไมไดเขารวม

กิจกรรมตามกําหนด ทางหลักสูตรจึงไดมีการสํารวจและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มีผล

การเรียนต่ํา เรียนตกแผน(ติด F หรือเกรดต่ําทําใหลงวิชาหลักไมได) และตกคาง (ติด F รายวิชาที่

เปนตอเนื่อง, เกรดรหัส สศ ไมถึง 2.00, ติดคางรายวิชาสัมมนา และปญหาพิเศษ)  และมีการนัด

นักศึกษากลุมน้ีเขาพบเพื่อวางแผนการเรียน (อางอิง 8.3.3 รายงานการประชุมการติดตาม

นักศกึษา) 

อาจารยประจําหลักสูตรไดเรียกพบนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา และเรียนตกแผนเพื่อชวย

วางแผนการเรียน ทั้งการเลือกลงวิชาที่เปนรายวิชาตอเนื่องกอน การลงรายวิชาเลือกรวมกับ

รายวชิาหลักเพื่อชวยดึงเกรดขึ้น การจัดกิจกรรมติวในรายวิชาที่ติด F เชน ในปการศึกษาที่ผานมา

หลักสูตรไดจัดกิจกรรมติววิชาชีวเคมีใหนักศึกษาช้ันปที่ 1 หลักสูตรเทียบเขาเรียน และรายวิชาเคมี

ใหนักศกึษาชัน้ปที่ 1 หลักสูตร 4 ป 
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สวนนักศึกษาที่ตกคางหรือมีแนวโนมตกคาง ทางอาจารยประจําหลักสูตรไดใหคําแนะนํา

เรื่องการวางแผนการลงทะเบียนเรยีน การลงเรียนซ้ําในรายวิชาที่ไดเกรด D เพื่อให GPA เพิ่มสูงขึ้น 

และชวยใหคําแนะนําเรื่องการทําสัมมนาและปญหาพเิศษ  

หลักสูตรมีชองทางใหนักศึกษาไดรองเรียนโดยการใชกลองรับความคิดเห็นติดต้ังบริเวณ

หนาลิฟทในชัน้สอง สาม และสี่ของอาคารสัตวศาสตร และนักศึกษาสามารถรองเรยีนผานทางเวป

ไซดคณะโดยใชสายตรงคณบดี  ซึ่งเรื่องรองเรียนทั้งจากสองชองทางจะถูกนําเขาที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะซึ่งหากเปนเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรจะถูกนํามาพิจารณาในที่ประชุม

กรรมการหลักสูตร นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีการจัดทําแบบฟอรมคํารองสําหรับนักศึกษาเพื่อ

นําเขาพิจารณาในที่ประชุมกรรมการหลักสูตรดวย ในปที่ผานมามีขอรองเรียนและขอเสนอแนะจาก

นักศกึษา (อางองิ 8.3.4 รับรองเรยีนและแสดงความคดิเห็น) ไดแก เขาไปยนืยันอาจารยที่ปรึกษาใน

ระบบคาดวาจะจบไมได, อยากใหปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตใหเร็วขึ้น และอยากใหปรับปรุง

ระบบงานทะเบียน เปนตน 

ทั้งนี้ หลักสูตรไดมีการพิจารณาผลการประเมินความพงึพอใจของนักศกึษาชั้นปสุดทายที่มี

ตอหลักสูตร (อางอิง 8.3.5 แบบประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาชัน้ปสุดทายตอหลักสูตร) โดย

หลักสูตรไดนําผลการประเมินมาพิจารณาและเปรียบเทียบเพื่อดูแนวโนมระหวางป 2561-2563 

เพื่อที่จะไดพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนใหมปีระสทิธภิาพยิ่งข้ึนตอไป 

ความพึงพอใจของนักศกึษาตอหลักสูตร (ปการศกึษา) 2561 2562 2563 

นักศกึษาสาขาวชิาสัตวศาสตรพอใจในหลักสูตร  (คาคะแนนเฉลี่ย) 3.72 3.81 3.83 

แนวโนมความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรในป 2561-2563 มีแนวโนมที่ดีขึ้น โดย

นักศกึษามีความพงึพอใจมากขึ้นในทุกๆป ในการดําเนินงานของหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรยีน

การสอน การแกไขปญหาตางๆ และการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนของคณะฯ ใน

ภาพรวมสําหรับรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2563 โดยมีคาคะแนนอยูในระดับมาก เทากับ 

3.83 โดยนักศกึษาชัน้ปสุดทายมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรบรหิารจัดการหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหมปรับปรุงใหมคีวามสอดคลองกันมากขึน้ 

2. อุปกรณบางอยางในหองปฏบิัตกิาร และที่ฟารม ควรมกีารเปลี่ยนใหมเนื่องจากบางอยาง

เกาชํารุดเกนิไปแลว ทําใหไมสะดวกในการทํางาน 

3. ควรปรับปรุงระบบอนิเตอรเน็ตในสวนของฟารม 

4. การออกฝกสหกจิ ควรจัดใหมกีารออกฝกในภาคเรยีนที่2 เนื่องจากยังมีบางวชิาที่ยังไมได

เรยีนแลวไดนําไปใชในการฝกสหกจิแลวไมมพีื้นฐานในดานนัน้เลย 

นอกจากน้ีหลักสูตรยังไดเก็บแบบประเมินความพึงพอใจจากนักศกึษาช้ันปแรก ชั้นปที่2-3 

และบัณฑติใหมที่มีตอหลักสูตร เพิ่มเตมิโดยมผีลการประเมนิดังน้ี 

ความพงึพอใจของนักศกึษาชัน้ปแรกที่มีตอหลักสูตร มคีาเทากับ 4.00 (ไมมขีอเสนอแนะ) 
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ความพงึพอใจของบัณฑติใหมที่มตีอหลักสูตร มีคาเทากับ 3.74 โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

- เนนการลงมือปฏิบัตใิหเยอะขึ้น ฝกความอดทนและความกดดันของเด็ก 

- เนนย้ําภาษาอังกฤษ การใชโปรแกรม Microsoft office เพราะในการทํางานไดใชจรงิ 

- การฝกงานในสวนงานทดลองตางๆ ถาเปลี่ยนเปนการทําสิ่งอื่นที่สอดคลองกับ

ประสบการณที่ไดรับจะดมีาก เพราะในการทําการทดลองกับบรษิัทสวนใหญคอืไมไดรับการตอบรับ

ที่ด ีทําแบบมขีอจํากัด ควรปรับปรุงเรื่องนี้เรงดวนนาจะเหมาะสมที่สุด 

-เปลี่ยนแปลงการลงทะเบยีนเรยีนโดยที่ไมตองแยงกัน และไมมีใครตองตกแผนเพราะเหตุนี้

อกี (ภาพรวมมหาวทิยาลัย รวมถึงวิชาพื้นฐานตางๆ) 

-เสรมิทักษะดานภาษาอังกฤษ 

 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 

student support services are available to improve learning and employability 

(มกีารจัดใหคําแนะนําทางวชิาการ กจิกรรมเสริมหลักสูตร การแขงขันของนักศกึษา และ

บริการสนับ สนุนนักศึกษาดานตางๆ เพื่อปรับปรุงการเรยีนและความรู ทักษะและ

ความสามารถในการทํางาน) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการเรียน และใหคําแนะนําทางดานการเรียน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการประชุมนิสิตทัง้สาขา และรายงานไวใน มคอ.7 และมีการประชุมรวม

ระหวางอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตรฯ ครัง้ตอไป 

มีระบบอาจารยที่ปรึกษา ในระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบผล

การศกึษาและสภาพปญหาในระหวางการเรยีน และมกีารใหคําปรกึษาแกนักศกึษาที่มีผลการเรียนมี

ปญหา รวมถึงการใหคําแนะนําแนวทางแกไข (อางอิง 8.4.1 รายงานการพบอาจารยที่ปรกึษา) และ

คณะไดจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 

และ 2 ทุกภาคการศึกษา (อางอิง 8.4.2 ปฏิทินกิจกรรมหลักสูตร)  และมีการกําหนดเวลาให

คําปรกึษาดานการเรยีนในแตละกระบวนวชิาไวใน มคอ.3 

สําหรับในภาคเรียนสุดทายกอนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ในการเตรียมความพรอมกอน

สําเร็จการศึกษา หลักสูตรไดจัดใหมีกจิกรรมพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพใหนักศึกษา อกีทั้ง

หลักสูตรมีการติดตามความกาวหนาของบัณฑิตโดยใหบัณฑติกรอกแบบสํารวจภาวะการไดงานทํา 

(อางอิง 8.4.3 การไดงานทําของบัณฑิต-ขอเสนอแนะ) นอกจากการดูแลนักศึกษาในเรื่องการ

จัดการเรียนการสอนแลว หลักสูตรฯ ไดมีการสงเสรมิพัฒนานักศึกษาในดานอื่นๆ โดยมีกิจกรรมที่

หลากหลาย และหลักสูตรสนับสนุนใหนักศึกษาและมีโครงการและกิจกรรมตางๆที่สงเสรมิดานการ

พัฒนานักศกึษาและดานวชิาการ (อางองิ 8.4.4 โครงการสงเสรมิพัฒนานักศกึษาและวชิาการ) 
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นอกจากน้ี หลักสูตรฯ มีการสงเสรมิใหนักศกึษามีการเรียนรูทักษะตางๆในหองเรียน อบรม 

online ในชวงเฝาระวังสถานการณโควดิ-19 และกจิกรรมเสรมิหลักสูตรตางๆ ไดแก  

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพรอม

ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 และรวมตอนรับพบปะพูดคุยกับผูปกครองนักศกึษา เพื่อแนะนําอาจารยแต

ละสาขา, ความรูพื้นฐานที่จําเปนในการเรียนทางดานสัตวศาสตร, การลงทะเบียนเรียน, การ

วางแผนการเรยีน, กจิกรรมนักศกึษา, แผนการเรยีนวิชาพื้นฐาน และวชิาที่มีความตอเนื่องกัน โดยมี

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร เปนผูใหความรูผานสื่อ

ออนไลนเฟสบุค : สัตวศาสตรฯ มหาวทิยาลัยแมโจ (อางองิ 8.4.5 กิจกรรมเตรยีมความพรอม)   

กิจกรรมผสมเทียมสุกร ณ ศูนยฝกวิชาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ โดยนักศกึษา

ฟารมสุกร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแมโจ เขาผสมเทยีมสุกร ณ ศูนยฝกวชิาชีพ

โรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (อางองิ 8.4.6 กิจกรรมผสมเทยีมสุกร)   

วันที่ 14 ก.ค.2563 อ.สพ.ญ.ดร. พชรพร ตาดี ตัวแทนอาจารยสัตวแพทย มหาวิทยาลัยแม

โจ และ นางสาวผกาสินี ขาวแดง นักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยแมโจ รวม

ออกหนวยบริการผาตัดทําหมันสุนัขและแมว พรอมฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัขและ

แมวไมมีเจาของ รวมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม ในโครงการปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรค

พษิสุนัขบา เพื่อเฉลมิพระเกียรต ิศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตตยิ

ราชนารี ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จเจาฟาฯ  กรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตตยิราชนาร ีณ วัดหวยงู อ.พราว 

จ.เชยีงใหม (อางองิ 8.4.7 หนวยบรกิารทําหมันและฉดีวัคซนี)   

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม

ฝกอบรมดานพลังงาน เรื่อง ใหแกคณาจารยบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ในหัวขอ “การ

อนุรักษพลังงานในอาคาร” บรรยายโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สราวุธ พลวงษศร ีอาจารยประจํา

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ ณ หองประชุม 2201-2 อาคารศูนยสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยี และมีการถายทอดสดผานทาง ชองยูทูป Mju Channel ใหแกนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(อางองิ 8.4.8 อบรมการอนุรักษพลังงาน)   

  วันที่ 18 กันยายน 2563 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อ

เพิ่มพูนความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพของสัตวบาลในอนาคต ใหกับนักศึกษาของคณะฯ โดย

ไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยแมโจ (อดีตคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย)ี เปนวิทยากรบรรยายพเิศษ เรื่อง 
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“The 21st Century Learning ” ณ หองประชุมใหญ อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี(อางอิง 

8.4.9 บรรยายพเิศษของอ.ญาณนิ)   

   ในวันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2563 สัตวแพทยหญิง ดร.พชรพร ตาดี และผูชวยศาสตราจารย 

ดร.บัวเรียม มณีวรรณ อาจารยผูสอน วิชา สศ 446 การผลิตสัตวในระบบอินทรีย ไดนํานักศึกษา 

จํานวน 39 คน เขาศึกษาดูงานดานการผลิตปศุสัตวในระบบอนิทรีย ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย

ฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม (อางองิ 8.4.10 การศึกษาดู

งานหวยฮองไคร)   

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ไดจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรูดานสัตวศาสตรโดยผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ครัง้ที่ 1 ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา โดยไดรับเกียรติจาก คุณ

เมธา ทองสุก ผูจัดการฝายผลิตภัณฑ บริษัท มิตรภาพอาหารสัตวจํากัด เปนวิทยากรบรรยาย ใน

หัวขอ “การผลิตอาหารสัตวในระดับอุตสาหกรรม” ใหแก อาจารย บุคลากรและนักศกึษา ในชวงเชา 

และชวงบายไดสาธิตการใชเครื่องจักรและเครื่องมือในโรงงานอาหารสัตว   (อางอิง 8.4.11 เชิญคุณ

เมธาบรรยายพเิศษ)   

ในวันศุกรที่ 16 ตุลาคม 2563 อาจารย สัตวแพทยหญงิ ดร.พชรพร ตาด ีอาจารยผูสอนวิชา 

สศ 446 การผลิตสัตวในระบบอินทรีย  ไดจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรูดานสัตวศาสตรโดย

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ครั้งที่ 2 ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ใหกับ

นักศกีษา จํานวน 39 คน โดยเชิญทานวิทยากร คือ คุณซิมโอน ปญญา มาบรรยายพิเศษใหความรู

แกนักศกึษา ในเรื่อง “การผลิตปศุสัตวในระบบอินทรยี” เพื่อเพิ่มประสบการณและความรูใหมๆดาน

ปศุสัตวอนิทรียที่ไดรับนอกเหนอืจากการเรียนในหองเรียน (อางอิง 8.4.12 เชญิคุณซมิโอนบรรยาย

พเิศษ)   

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรูดาน

สัตวศาสตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก ครั้งที่  3 ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด

การศึกษา โดยเชิญวิทยากร คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีคณะ

สารสนเทศและการสื่อสาร มาบรรยายพิเศษใหนักศึกษาวิชา สศ 354 โรงเรือนและอุปกรณสัตวปก 

ในหัวขอ "เทคนิคการตัดตอวีดีโอ" เพื่อเปนประโยชนในการทําสื่อและวีดีโอประกอบการเรียน หรอื

สรางสรรคงานตางๆที่เนนพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษา (อางอิง 8.4.13 เชิญอ.ณภัทร

บรรยายพเิศษ)   

วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สําหรับ

นักศกึษา ช้ันปที่ 1 และ 2 เพื่อใหนักศกึษามกีารเตรยีมความพรอม และวางแผนเลอืกสาขาวิชาเอกที่

เหมาะสมกับตนเอง โดยไดเชิญวิทยากรซึ่งเปนศิษยเกา จาก 4 วชิาเอก คือ สัตวปก, การผลิตสุกร, 

โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว มารวมบรรยายพิเศษในหัวขอ “ความรูทางวิชาชีพทางดานสัตว
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ศาสตรและแนวทางในการวางแผนการเรียนในสาขาวิชาสัตวศาสตร” ณ หองประชุมใหญ 2204 

อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยแมโจ (อางองิ 8.4.14 กจิกรรมมัชฌมินเิทศ) 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 สัตวแพทยหญงิ ดร.พชรพร ตาดี อาจารยผูสอน วิชา สศ 446 การ

ผลิตสัตวในระบบอินทรีย ไดนํานักศึกษา จํานวน 14 คน เขาศึกษาดูงานดานการผลิตปศุสัตวใน

ระบบอินทรีย เพื่อการศึกษาความรูนอกหองเรียน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอัน

เนื่องมาจากพระราชดําร ิอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม (อางองิ 8.4.15 ดูงานหวยฮองไคร)   

วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี นําโดย ผูชวยศาสตราจารย

ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตรฯ พรอมดวย อาจารย ดร.สุภารักษ คําพุฒ อาจารย

ประจําคณะสัตวศาสตรฯ รวมกับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา, คณะ

บริหารธุรกิจ และทีมงานนักศึกษาทั้ง 3 คณะฯ รวมกันจัดทําโครงการยุวชนอาสา กิจกรรม

พัฒนาการเลี้ยงไกไขและปลาในชุมชนอําเภอกัลยาณิวัฒนา โดยครั้งนี้ ไดดําเนินการปรับปรุง

โรงเรือนเลี้ยงไกไข และปรับปรุงคุณภาพของน้ํา และสรางอาหารปลาจากแหลงธรรมชาติ ณ 

หมูบานตําบลวัดจันทร อําเภอกัลยาณวิัฒนา จังหวัดเชยีงใหม (อางองิ 8.4.16 โครงการยวุชนอาสา)   

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปจฉิมนเิทศ สําหรับ

นักศกึษาชั้นปที่ 4 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดคีณะสัตวศาสตรฯ และ

คณาจารยของคณะฯ ไดใหปจฉมิโอวาทแกนักศกึษากอนสําเรจ็การศกึษา และจัดการบรรยายพิเศษ 

ในหัวขอ “การเตรยีมความพรอมสูการทํางานและการปรับแนวคดิเพื่อเขาสูวัยทํางาน” โดย คุณภัสธี

เดชธ ปารมีภัสฐธณัท ผูจัดการสํานักปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล วิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ซีพี

เอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ หองประชุมใหญ 2204 โซนบี อาคารศูนยสัตวศาสตรและ

เทคโนโลย ี(อางองิ 8.4.17 โครงการปจฉมินเิทศ) 

วันที่ 3 เมษายน 2564 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ เทคโนโลยี ไดจัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2563 เพื่อ

เสริมสรางประสบการณการทํางานดานสโมสรนักศกึษาฯ และสรางความเปนผูนําใหแกผูนําสโมสร

นักศึกษาคณะสัตวศาสตรฯ ณ อาคารสโมสรสัตวศาสตรและเทคโนโลยี (อางอิง 8.4.18 โครงการ

พัฒนาศักยภาพนักศกึษา)   

วันที่ 2-3 เมษายน 2564 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี นําโดย ผูชวยศาสตราจารย

ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตรฯ พรอมดวย อาจารย ดร.สุภารักษ คําพุฒ อาจารย

ประจําคณะสัตวศาสตรฯ , นายครรชิต ชมภูพันธ นักวชิาการสัตวบาล รวมกับคณะเทคโนโลยีการ

ประมงและทรัพยากรทางน้ํา, คณะบริหารธุรกิจ และทีมงานนักศึกษาทั้ง 3 คณะฯ รวมกันจัดทํา

โครงการยุวชนอาสา กจิกรรมพัฒนาการเล้ียงไกไขและปลาในชุมชนอําเภอกัลยาณวิัฒนา เพื่อสราง

ความมั่นคงของอาหารโปรตีนในทองถิ่น ณ หมูบานตําบลวัดจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด

เชยีงใหม โดยครัง้น้ี ไดดําเนนิการตดิตามผลจากการปรับปรุงโรงเรอืนเลี้ยงไกไข, สภาพของน้ําในบอ
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ปลา รวมถึงมอบพันธุไกไข, ปลา, อาหาร อบรมการทําอาหารสัตวและการการจัดทําบัญชคีรัวเรือน

เบื้องตน 

  วันที่ 5 เมษายน 2564 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟารม 

ประจําปการศึกษา 2563 ใหกับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งบุคคลภายนอก โดยมี

วิทยากรจากสํานักงานปศุสัตวเขต 5 เปนผูบรรยายใหความรู คือ น.สพ.ชัยโรจน โพธิ์เจริญ สัตว

แพทยชํานาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟารมสุกร, สพ.ญ.มณิชญา ประชุม สัตวแพทย

ชํานาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟารมโคนมและโคเนือ้ และ สพ.ญ.ประวีณนุต สุนะ สัตว

แพทยชํานาญการ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟารมไกไข ไกเนื้อ ณ อาคารศูนยสัตวศาสตรและ

เทคโนโลย ี (อางองิ 8.4.19 กจิกรรมอบรมมาตรฐานฟารม) 

วันที่ 7-8 เมษายน 2564 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดกิจกรรมการฝกอบรม

เตรียมความพรอมทางดานทักษะของนักศึกษากอนออกปฏิบัติงานภายนอก ใหกับนักศึกษา

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน กอนออกฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝก

ปฏิบัติงานทางดานสัตวศาสตรในสถานประกอบการ ภายใตโครงการ สหกิจศกึษาและการฝกงาน 

โดยม ีผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดคีณะสัตวศาสตรฯ เปนประธานในพธิเีปด

การฝกอบรมฯ (อางองิ 8.4.20 เตรยีมความพรอมกอนฝกงาน)  

วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดกิจกรรมมัชฌิมนเิทศ สําหรับ

นักศกึษา ช้ันปที่ 1 และ 2 เพื่อใหนักศกึษามกีารเตรยีมความพรอม และวางแผนเลอืกสาขาวิชาเอกที่

เหมาะสมกับตนเอง โดยไดเชญิวิทยากรซึ่งเปนศิษยเกา จาก 4 วชิาเอก คือ สัตวปก, การผลิตสุกร, 

โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว มารวมบรรยายพิเศษในหัวขอ “ความรูทางวิชาชีพทางดานสัตว

ศาสตรและแนวทางในการวางแผนการเรียนในสาขาวิชาสัตวศาสตร” ณ หองประชุมใหญ 2204 

อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี(อางองิ 8.4.21 เตรยีมความพรอมแยกวชิาเอก)   

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปจฉิมนเิทศ สําหรับ

นักศกึษาชั้นปที่ 4 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดคีณะสัตวศาสตรฯ และ

คณาจารยของคณะฯ ไดใหปจฉมิโอวาทแกนักศกึษากอนสําเร็จการศึกษา และจัดการบรรยายพเิศษ 

ในหัวขอ “การเตรยีมความพรอมสูการทํางานและการปรับแนวคดิเพื่อเขาสูวัยทํางาน” โดย คุณภัสธี

เดชธ ปารมีภัสฐธณัท ผูจัดการสํานักปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล วิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ซีพี

เอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ หองประชุมใหญ 2204 โซนบี อาคารศูนยสัตวศาสตรและ

เทคโนโลย ี(อางองิ 8.4.22 ปจฉิมนเิทศ)   

วันที่ 5 เมษายน 2564 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟารม 

ประจําปการศึกษา 2563 ใหกับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งบุคคลภายนอก โดยมี

วิทยากรจากสํานักงานปศุสัตวเขต 5 เปนผูบรรยายใหความรู คือ น.สพ.ชัยโรจน โพธิ์เจริญ สัตว

แพทยชํานาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟารมสุกร, สพ.ญ.มณิชญา ประชุม สัตวแพทย
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ชํานาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟารมโคนมและโคเนือ้ และ สพ.ญ.ประวีณนุต สุนะ สัตว

แพทยชํานาญการ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟารมไกไข ไกเนื้อ ณ อาคารศูนยสัตวศาสตรและ

เทคโนโลย ี(อางองิ 8.4.23 อบรมมาตรฐานฟารมฟารม)   

 

8.5 The physical, social and psychological environment is conductive for education 

and research as well as personal well-being (มีสภาพแวดลองทางกายภาพ สังคม

และจิตใจที่สรางเสรมิการเรียนการสอน และการวจัิย รวมถงึสุขภาวะสวนบุคคล) 

มหาวทิยาลัยและคณะ ไดดําเนนิการจัดการดานสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่ทําใหผูเรยีนมีความสุข

ในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยทางคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีมีความพรอมทั้งในดาน

ของ หองบรรยายที่เพียงพอตอการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร การมีหองปฏิบัติการตาง ๆ 

และฟารม เพื่อรองรับการศึกษาในภาคปฏิบัติของนักศึกษา และมีชองทางในการรับฟงขอคิดเห็น

ของนักศกึษาผานหลากหลายชองทาง เชน การมีกลองรบัความคดิเห็นของนักศกึษา การสงขอความ

สายตรงถึงคณบดี ผานการพบอาจายที่ปรึกษา และอาจารยผูสอน โดยในปการศึกษา  2563

เพิ่มเติมขอมูลครุภัณฑการเรยีนการสอน (อยูระหวางรวบรวมขอมูล) (อางอิง 8.5.1 สภาพแวดลอม

ในการเรยีนหองเรยีน-หองปฏิบัตกิาร) 

นอกจากนี้ส่ิงแวดลอมอื่น ๆ ที่สงผลตอความอยูดีมีสุขของนักศึกษาไดแก หอพักนักศึกษา 

โดยนักศึกษาในชัน้ปที่ 1 จะตองเขาอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

ครบครัน เชน โรงอาหาร สนามกีฬา บรเิวณอานหนังสือ และ มกีฏเกณฑตาง ๆ ที่จะทําใหนักศกึษา

อยูอยางปลอดภัย  

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีไดอนุมัติใหมีการจัดตั้งรานคาที่มีการจําหนายอาหารและ

เครื่องด่ืม สําหรับนักศึกษา บุคลากรของคณะ และบุคคลทั่วไปในบริเวณใกลเคียงขึ้น ซึ่งเปนการ

สงเสริมใหมีบรเิวณในการพบปะพูดคุยระหวางนักศึกษากับบุคลากรของคณะ รวมถึงเปนสถานที่ได

การทํางานของนักศึกษา นอกจากนี้แลวยังมีแผนในการสราง learning space ในบริเวณพื้นที่ของ

คณะเพิ่มขึ้น (อางองิ 8.5.2 พื้นที่ใชสอยสําหรับนักศกึษา) 

ในทางจิตวทิยาหลักสูตรไดมีการสงเสรมิใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ เชน กิจกรรม

ขึ้นคายของนักศึกษาเพื่อศึกษาถึงสภาพของการเลี้ยงสัตวของเกษตรกร และการออกคายอาสา

พัฒนาเพื่อปลูกฝงจิตอาสาของนักศึกษา และกิจกรรมคายผูนํา เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรู

การทํางานรวมกับผูอื่นและเรียนรูตนเองมากขึ้น กิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ี นอกจากจะพัฒนาทักษะ

ตาง ๆ ที่อยูนอกเหนือความรูในหลักสูตรแลวยังทําใหนักศึกษาไดมีความสนิทสนม และมีความ

สามัคครีะหวางเพื่อน รุนพี่ และคณาจารยมากขึ้น 
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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 

(มสีิ่งอํานวยความสะดวกในการสอนและการเรยีนรู หองเลคเชอร หองเรียน หองทําโปร

เจ็ค และอื่นๆ เพียงพอและทันสมัยสําหรับสนับสนุนการเรยีนและการวจัิย)  

หลักสูตรใชหองเรียน รวมถึงอุปกรณในหองเรียนของคณะฯ ภายในหองบรรยายมี

เครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ มานปองกันแสง หลอดไฟสองสวางชนิดประหยัดพลังงาน 

มีโตะเกาอี้สําหรับนักศึกษา มีไวทบอรด ปากกาเขียนไวทบอรด โตะและเกาอี้สําหรับอาจารยที่มี

อุปกรณประกอบการเรยีนการสอนเปนคอมพวิเตอรต้ังโตะ VDO Presentation ไมโครโฟนและเครื่อง

ขยายเสียง รวมถึงมีระบบ LAN ระบบเครอืขายอนิเตอรเน็ตไรสาย (wifi) เพื่อใหนักศกึษาไดคนควา

หาความรูเพิ่มเติมจากฐานขอมูลตางๆได นอกจากนี้ หลักสูตรไดมีการสํารวจความตองการของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารยทั้งหมด ในการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัต ิ(อางองิ 9.1.1 สิ่งอํานวยความสะดวก) 

โดยปการศึกษา 2563 ไดดําเนนิการดังนี้  

1. ดานการเรยีนการสอน จัดหา ตรวจเช็ค ปรับปรุง อุปกรณโสตทัศนูปกรณหองเรียน อาท ิ

โปรเจคเตอร คอมพวิเตอร โทรทัศน เครื่องเสียง มีแผนการตรวจเช็ค ปละ 2 ครั้ง มีการ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร เพื่อจัดทําแผนเตรียมการจัดหา

เครื่องทดแทน หรือปรับปรุงอุปกรณตางๆ ไวลวงหนา (อางอิง 9.1.2 แผนตรวจเช็ค

หองเรียน ) และไดรับการอนุมัติรายการครุภัณฑ ในปงบประมาณ 2563 ตามแผนความ

ตองการครุภัณฑ ระยะ 5 ป ดังรายการตอไปนี้ 

หองประชุมและหองเรยีน 

1. จอภาพเครื่องฉายแบบดึง  จํานวน 1 ชุด ตดิที่หองประชุม 2209 

2. โทรทัศน แอลซดีี จํานวน 2 เครื่อง ตดิทีห่องเรยีน AT1203  

3. พัดลมโรงงาน 2 เครื่อง ใชสําหรับโถงหองประชมุใหญ 

สวนในปงบประมาณ 2564 ไดวางแผนและมีการอนุมัตคิรุภัณฑตามรายการดังนี้ 

1. ไมโครโฟนไรสาย 1 ชุด สําหรับเคลื่อนยายใชที่หองประชุมตางๆ 

2. ชุดปรับปรุงระบบ HDMI พรอมระบบไฟฟาหองเรยีน 2 ชุด ตดิตัง้ใหมที่หองเรยีน AT1203 

และ AT1413 

3. ชุดลําโพง+ไมค แบบ mobile (เคลื่อนที่ได) 4 ชุด ใชในการเรียนการสอนหองปฏิบัติการ

และฟารม 
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4. เครื่องนับจํานวนโคโลน ี1 เครื่อง 

5. เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH meter) แบบตัง้โตะ 

6. ชุดเครื่องเสียงหองเรียนพรอมอุปกรณติดตั้ง พรอมใชงาน 4 ชุด สําหรับหองเรียน 

AT1221, AT1322, AT1420 และ AT1308 

และมกีารวางแผนสําหรับป 2565 ในการจะอนุมัตริายการครุภัณฑ ดังน้ี 

1. คอมพวิเตอร แบบ All in one ใชทีห่อง 1203 

2. เครื่องบดปนตัวอยาง (Homogenizer) 

3. ตูปลอดเชื้อชนดิเปาลมตามแนวดิ่ง 

4. เครื่องชั่ง 4 ตําแหนง 

2. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ เปนหนวยงานที่

ใหบรกิารระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การคนควาและ

วจิัย มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและอินเทอรเน็ตไรสายสามารถใชงานได

ตลอด 24 ชั ่วโมง ทางมหาวทิยาลัยไดมีการติดตั ้งจ ุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN 

,MJU_WLAN_WebPortal และ Eduroam โดยมจี ุดกระจายส ัญญาณเครือข ายไร สาย 

ใหบรกิารและมีจุดกระจายสัญญาณ เครือขายไรสายของ บมจ. แอดวานซ อนิโฟร 

เซอรวิส (AIS) และบมจ. ทรู อนิเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น (True) เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขยาย

สัญญาณระบบเครอืขายไรสายเพื่อใหเพียงพอตอการใชงาน ในพื้นที่ของอาคารศูนยสัตว

ศาสตรและเทคโนโลยี และในสวนสถานที่ที่ไมมสีัญญาณ หรอืบริเวณหองที่ไมมีสัญญาณ 

ทางคณะฯไดจัดหามาใสเพิ่มเตมิในบางสวน  (อางอิง 9.1.3 ภาพอุปกรณสัญญาณWifi) 

3. มีบริการ คอมพิวเตอร เพื่อการสืบคนและงานวิจัย อยูในหองสมุดคณะฯ เพิ่มเติมอีก 5 

ชุด รวม เปน 10 ชุด ดูแลและบํารุงรักษา ปละ 2 ครั้ง และเพิ่มเตมิอุปกรณตอพวงเพื่อ

สนับสนุนการประชุม หรือเรียนออนไลน 3 ชุด ประกอบดัวย หูฟงและไมค ตอพวงไวกับ

ระบบคอมพิวเตอรหองสมุด (อางอิง 9.1.4 ภาพชุดคอมพวิเตอรพรอมอุปกรณ)  

4. ดานการบริหารจัดการพันธกจิตางๆ คณะฯไดมีการใชสารสนเทศ ดานการบริหารจัดการ 

ผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเชน เวปไซตคณะฯ, เฟสบุค รวมถงึไลน เปนชองทางใน

การสื่อสาร ทั้งดานการประชาสัมพันธ, ดานการเรียนการสอน, ขาวสารตางๆ, การเงิน

การคลัง รวมถึงการเผยแพรขอมูลขาวสารและการใชเอกสารจากฟอรมตางๆรวมกันผาน

ชองทางระบบสารสนเทศ เวปไซตของคณะฯ และระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยแมโจ ทัง้นี้

ทางคณะฯไดจัดหาระบบเครื่องแมขาย (Server) เพื ่อเพื่อทําการบริหารจัดการดานเวป

ไซตของคณะฯ รวมถึงระบบฐานขอมูลดานการบริหารอื่นๆ เชน ระบบฐานขอมูลการเงนิ, 
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ฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศกึษา, ฐานขอมูลดานการบริหารจัดการ, ดานขาวสาร 

ประชาสัมพันธ และกิจกรรมตางๆของคณะฯ เปนตน (อางอิง 9.1.5 ภาพการใชสื ่อ

ออนไลนของคณะ) 

 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 

and research (หองสมุดและทรัพยากรตางๆ ภายในเพียงพอ และทันสมัยสําหรับสนับสนุน

การเรยีนและการทําวจัิย) 

หลักสูตรใชบริการทางดานหองสมุดของคณะฯ และหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

บริการหนังสือ ตํารา วารสาร สื่อสิ่งพิมพ ฐานขอมูลเพื่อการสืบคนแหลงเรียนรู สื่อออนไลน ฯลฯ 

โดยสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเหลานี้จะไดรับการดูแลและรับผิดชอบจากบุคลากรสายสนับสนุนที่

เกี่ยวของ นอกจากนี้หองสมุดทัง้ในสวนของคณะฯและมหาวิทยาลัยไดมีการจัดวางคอมพวิเตอรและ

เครือขายเช่ือมโยง เพื่อการศึกษาคนควาผานระบบออนไลน ทั้งนี้หลักสูตรไดมีสวนรวมในการทํา

การสั่งซื้อหนังสือ ตํารา ใหกับหองสมุดตามงบประมาณที่จัดสรรใหในแตละป โดยในทุก ๆ ปจะมี

การจัดงาน MJU Book Fair ซึ่งจะมีสํานักพมิพตางๆ มาจัดแสดงรายการหนังสือ ตํารา และสื่อการ

เรียนการสอนอื่น ๆ  โดยบุคลากรสามารถแนะนําหนังสือที่ตองการเขาหองสมุดได (อางอิง 9.2.1 

หองสมุดและทรพัยากร) 

โดยในปงบประมาณ 2563 หองสมุดไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดหา

หนังสือตําราและพัฒนาหองสมุด จํานวน 22,000 บาท ในการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดของคณะฯ 

ไดจัดทําแบบสํารวจความตองการหนังสือของบุคลากรและนักศกึษา ความจําเปนในการใชหนังสือ 

และทําการสั่งซื้อหนังสอืตามความจําเปนของคณาจารย และบุคลากรในการใชสอยใหเกดิประโยชน

สูงสุด (อางองิ 9.2.2 โครงการพัฒนาหองสมุด)  

      ปจจุบันหองสมุดของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการปรับปรุงระบบการ

ใหบรกิาร ดังนี้  (อางองิ 9.2.3 รูปภาพในการปรับปรุงหองสมุด) 

- จัดทํา Learning Space สรางพื้นที่ในการเรยีนรู ใหมีความนาอยู เหมาะในการเขามา

ศกึษาคนควา คนหาขอมูล โดยจัดแบงโซนพื้นที่ เพื่อความนาอยู และสะดวกในการนั่ง

อานหนังสอื  

- การจัดทําปายประจําชัน้หนังสอื คณะไดดําเนินการจัดทําปายอคลิกิ ตดิบรเิวณชัน้

หนังสอื เพื่อแยกแยะประเภทหนังสือใหเปนหมวดหมูตามชนดิของหนังสอื เพื่อให

นักศกึษาไดคนหาหนังสอืไดชัดเจนและงายตอการคนหา   
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- มกีารจัดทําระบบ Internet คณะไดจัดทําระบบสารสนเทศสบืคนที่รวดเร็วและทันสมัย 

โดยการเพิ่มชองสัญญาณอนิเตอรเนตใหมีความเร็วและแรงมากขึน้   

- มกีารจัดขึ้นชัน้หนังสอืประเภทตางๆ ในการสบืคน จัดทําระบบการยมื-คนื ใหสะดวก

และงายตอการคนหาและยมืคนื  

คณะฯ มีการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรยีนการสอน 

และการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในภาพรวม ผานระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย โดยคา

คะแนน ปการศกึษา 2563 

     นอกจากนี้บุคลากรสามารถคนควาหนัง สือจากสํานักหอสมุดสวนกลางของ

มหาวิทยาลัย เพื่อสืบคนและสามารถคนควาไดอีกบางสวนโดยสํานักหอสมุดมีพัฒนาการและเพิ่ม

ศักยภาพการใหบริการสารสนเทศอยางตอเนื่อง นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใหบริการเพื่อพัฒนาหองสมุดใหเปน Smart Library ที่ผูใชบริการสามารถเขาถึง

สารสนเทศไดดวยตนเองทางเครือขายอินเตอรเน็ต (anytime anywhere) มีการใหบริการหนังสือ 

ตํารา วารสารที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาตางๆ เพื่อการศึกษาคนควา และการวิจัยตามหลักสูตรการ

เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จํานวน 99 หลักสูตร ประกอบดวยหนังสือ/ตํารา/สิ่งพิมพ จํานวน 

193,345 เลม วารสารจํานวน 1,337 รายชื่อ โสตทัศนวัสดุจํานวน 4,452 รายชื่อ ฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 32 ฐาน (รวมฐานขอมูลที่ สกอ. บอกรับ) เชน ACM Digital Library, ACS, ProQuest, 

CRC, IEEE/IET Electronic Library (IEL), Science Direct, CAB eBooks, Springer Link เปนตน มีความ

รวมมือในการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน (Sharing Resources) กับหองสมุดอื่นๆ โดยมีการ

ใหบ ริการยืมระหว า งหองสมุด  ( Interlibrary Loan Service)  สํ าหรับสมา ชิกของหองส มุด

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปจจุบันเปนความรวมมือภายใตช่ือโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดใน

ประเทศไทย หรือ ThaiLIS จํานวน 78 แหง และขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 

(PULINET) จํานวน 20 แหง มบีรกิารยมื-คนืระหวางหองสมุดรวมกัน (Reciprocal Borrowing) ภายใน

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) นอกจากนั้นมีการใหบริการสงเสริมการ

เรียนรู สงเสริมการอาน ตลอดจนอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ ตามความตองการของ

ผูใชบรกิาร  

  ปจจุบันสํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบรกิาร แบงตามหลักสูตรการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย แบงออกเปน หนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุ วารสาร และฐานขอมูลทางดาน

สัตวศาสตรมีรายละเอยีดดังนี้ 
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หลักสูตร 
หนังสอื 

(เลม) 

สื่อโสตฯ 

(รายการ) 

วารสาร 

(จํานวน

รายช่ือ) 

ฐานขอมลู 

(จํานวน

รายการ) 

วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร 4,698 127 100 64,821 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร 4,698 127 100 64,821 

ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาสตัวศาสตร 4,698 127 100 64,821 

  

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 

and research (หองปฎิบัติการและอุปกรณเพียงพอ และทันสมัยสําหรับสนับสนุนการ

เรียนและการทําวจิัย) 

หลักสูตรใชหองปฎิบัติการ (อางอิง 9.3.1 หองปฏิบัติการ) และสวนพื้นที่ปฏิบัติการ

ภาคสนาม (ฟารม) รวมถงึอุปกรณในการปฏบิัตกิารของคณะฯ ซึ่งประกอบดวย หองปฎบิัตกิารผสม

เทียม  หองปฎิบัติการอาหารสัตว หองปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ หองปฏิบัติการเนื้อและ

ผลิตภัณฑ ฯลฯ ฟารมสัตวที่หลากหลาย ไดแก โคนม โคเน้ือ กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตวปก 

เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัยของคณาจารยและนักศกึษา ซึ่งฟารมและหองปฏิบัติการตาง 

ๆ จะไดรับการดูแลและรับผิดชอบจากบุคลากรสายสนับสนุนที่เก่ียวของโดยตรง เชน นักวิชาการ

สัตวบาล นักวิทยาศาสตร  โดยนักศึกษาสามารถใชสัตวทดลอง สถานที่เลี้ยงสัตวทดลอง วัสดุ 

อุปกรณตางๆ ของฟารม วัสดุอุปกรณตางๆ ของหองปฏบิัตกิารเพื่อใชในการเรยีนการสอน และการ

วิจัยหรือการคนควาอื่นๆ ทางดานสัตวศาสตร โดยมีขั้นตอนการขอความอนุเคราะหใชฟารม

ปฏิบัติการและหองปฏิบัติการผานอาจารยที่ปรกึษาโครงงานวิจัย นอกจากนี้ หลักสูตรไดเสรมิการ

เรียนรูใหกับนักศึกษา โดยอาศัยความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่มีความรวมมือกับคณะฯ ใน

การนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานในฟารมหรอืสถานประกอบการภายนอก (อางอิง 9.3.2 การศึกษาดู

งานฟารมปศุสัตว) 

 

9.4 The IT facilities including e- learning infrastructure are adequate and 

updated to support education and research ( IT เช น  e- learning โครงสร าง พ้ื นฐาน

เพียงพอ และทนัสมัยสําหรับสนับสนุนการเรยีนและการทําวจิัย)  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ เปนหนวยงานที่ใหบริการระบบสารสนเทศและ

การสื่อสาร ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การคนควาและวิจัย มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงและอนิเทอรเน็ตไรสายสามารถใชงานไดตลอด 24 โดยมีการใหบรกิาร ดังนี้ 

- มีการติดต้ังจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN ,MJU_WLAN_WebPortal และ Eduroam โดย

มจีุดกระจายสัญญาณเครอืขายไรสาย 477 จุดใหบรกิาร  
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- มีจุดกระจายสัญญาณเครือขายไรสายของ บมจ. แอดวานซ อนิโฟร เซอรวิส (AIS) จํานวน 

850 จุดใหบรกิาร และบมจ. ทรู อนิเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น (True) จํานวน 113 จุดใหบรกิาร 

(อางองิ 9.4.1 จุดใหบรกิารระบบเครอืขายไรสาย มหาวทิยาลัยแมโจ) 

- มีหองบริการอินเทอรเน็ต ณ อาคารเรียนรวม 70 ป สําหรับเปนแหลงสนับสนุนการเรียน

การสอน และการคนควา ซึ่งมีใหบริการทั้งหมด 3 หองบริการ มีเครื่องคอมพิวเตอร

ใหบรกิารทัง้หมด 278 เครื่อง   

- มีการใหบริการซอฟตแวรที่ถูกลิขสิทธิ์  สําหรับนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของ

มหาวทิยาลัยแมโจ เพื่อเปนประโยชนสําหรบัการเรยีนการสอน  

- มีระบบ LMS (Learning Management System) หรอืระบบการจัดการเรียนรู เปนซอฟตแวร

ที่ทําหนาที่บรหิารจัดการเรียนการสอนผานระบบอินเตอรเน็ต (อางอิง 9.4.2 การเรยีนการ

สอนออนไลน) 

- คณะฯ มีระบบสแกนลายนิ้วมือการเขา-ออก อาคาร นอกเวลาราชการ เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการดําเนินงานวิจัย ทําใหนักศึกษามีความสะดวกในการทํางานตามลักษณะ

งานวจิัยของตน (อางองิ 9.4.3  ภาพเครื่องสแกนลายนิ้วมือช้ัน 1) 

- คณะฯ มีระบบอนิเตอรเน็ตไรสาย สนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัย (อางอิง 9.4.4 

ภาพเครื่องสัญญาณไรสาย) 

- คณะฯ มหีองคอมพวิเตอรสวนกลางประจําอยูที่หองสมุด (อางองิ 9.4.5 ภาพถาย) 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีระบบศูนยสอบอเิล็กทรอนิกส (อางอิง 9.4.6 การสอบ ICT) เพื่อ

จัดทําเปนศูนยสอบวัดมาตรฐานของนักศกึษาทางดาน ICT โดยทําการจัดสอบมาตัง้แตป 2553 ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง มาตรฐานของนักศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร(ICT) เพื่อเปนการสงเสรมิและสนับสนุนใหนักศกึษามีความรูความสามารถทางดาน ICT โดย

นักศกึษาทุกคนจะตองสอบผานการวัดมาตรฐานทางดาน ICT ตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

 

9. 5 The standards for environment, health and safety, and access for with special 

needs are defined and implemented (มกีารระบุและปฏบิัตติามมาตรฐานสิ่งแวดลอม

เชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยรวมทั้งการเขาถงึสิ่งอํานวยความสะดวกของ

ผูมคีวามตองการพเิศษ) 

ในปการศึกษา 2563 น้ี คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรยีน

การสอน การวจิัย ดวยสภาพภูมทิัศนที่สวยงาม รายลอมดวยตนไม รมรื่น และจัดใหมีที่จอดรถยนต 

ซึ่งมีบริเวณเฉพาะสําหรับจอดรถยนตผูพิการ รถจักรยานยนต รวมถึง รถจักรยาน เพื่อกระตุนให

ตระหนักถึงการชวยกันประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดลอม มีที่นั่งพักสําหรับผอนคลายทั้ง

ภายในและภายนอกอาคาร มีบริการตูกดน้ําดื่ม มีถังขยะที่แยกประเภทของขยะ เพื่อกระตุนให
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ตระหนักถงึการรักษาสิ่งแวดลอม ในสวนของอาคารสํานักงานและหองเรยีนไดจัดใหใชหลอดไฟสอง

สวางชนิดประหยัดพลังงาน มีหองน้ําบริการทุกชั้นของอาคารดวยระบบเซ็นเซอร มีกลองวงจรปด

และระบบรักษาความปลอดภัย โดยมพีนักงานรักษาความปลอดภัยประจําทัง้กลางวันและกลางคนื 

คณะฯ มคีวามพรอมทางดานสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูดานกายภาพ เชน  อุปกรณ เทคโนโลยี 

สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรยีนการสอน ครุภัณฑและสิ่งกอสราง เพื่อสนับสนุนการ

เรยีนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการทําปญหาพิเศษของนักศกึษา โดยมีหองปฏิบัติการ

ตางๆ เชน  หองปฏิบัติการอาหารสัตว,  หองปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ,  หองปฏิบัติการผสม

เทียม, หองปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ  เพื่อใชในการเรียนการสอน และการวิจัย (อางอิง 9.5.1 

สิ่งสนับสนุนการเรยีนรูดานกายภาพ) และคณะฯมหีองสมุดหรอืแหลงคนควาขอมูลทางวชิาการ เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน  โดยคณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดหาหนังสือ ตําราและ

วารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหนักศึกษา  มีโอกาสเขาถึง

แหลงคนควาทางวิชาการ โดยหองสมุดกลางไดเขาใหคําแนะนําเพื่อการสั่งซื้อและจัดหาหนังสือเพื่อ

ประกอบการสอนของอาจารยและหนังสือเรียนของนักศึกษาดวย และคณะจัดใหมีอุปกรณ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

คณะฯ จัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับคณาจารยและนักศึกษาในการสืบคนขอมูล

สารสนเทศ (อางองิ 9.5.2 คอมพวิเตอรหองสมุด) พรอมทัง้มีอุปกรณการสงสัญญาณอนิเตอรเน็ตไร

สายไวบรกิารนักศกึษาในทุกช้ันในอาคารเรยีนและอาคารปฏบิัติการในคณะฯ  และมฟีารมเลี้ยงสัตว 

และสัตวทดลองที่สามารถใชในการวจิัย และการทําปญหาพเิศษของนักศกึษาอยางเพยีงพอ  

ในสวนของอาคารสํานักงาน โดยใตอาคารมีรานขายของและผลิตภัณฑคณะฯเพื่ออํานวย

ความสะดวกใหบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเพิ่มที่นั่งพักผอนหยอนใจและอานหนังสือ และใน

หองเรยีนไดจัดใหใชหลอดไฟสองสวางชนิดประหยัดพลังงาน มีหองนํ้าบริการทุกช้ันของอาคารดวย

ระบบเซ็นเซอร มีกลองวงจรปดและระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประจําทัง้กลางวันและกลางคนื ดวย 

นอกจากน้ียังมีการจัดหองเรียนแบบตางๆสําหรับนักศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

เรยีน, ทํากิจกรรม, การติว หรอืการทํางานกลุม และจัดลานกิจกรรมบรเิวณดานหนาอาคาร โซนบี 

เพื่อใหนักศกึษาไดมสีถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและทํางานรวมกัน  

คณะฯ ยังมรีะบบการจัดการส่ิงสนับสนุน โดยในปการศกึษา 2563 นี้ หลักสูตรไดดําเนินการ 

จัดทําระบบเพื่อขอขอมูลความตองการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ในดาน

ครุภัณฑและสิ่งกอสราง เพื่อบรรจุในแผนความตองการในการของบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑและ

สิ่งกอสราง เพื่อความสะดวกในการจัดการและสรุปขอมูลสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอนของหลักสูตร 

สําหรับปงบประมาณตอไป  (อางอิง 9.5.3 แบบสํารวจความตองการครุภัณฑของหลักสูตร) และ

หลักสูตรฯไดดําเนินการสํารวจครุภัณฑที่ใชในการเรียนการสอน งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
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และหองปฏิบัติการ (อางอิง 9.5.4 แบบสรุปความตองการครุภัณฑ 62-63)  ในชวงปการศึกษา 

2563 ซึ่งบางรายการไดรับการปรับปรุงไปแลว ตามรายการดังน้ี 

1. จอภาพเครื่องฉายแบบดึง  จํานวน 1 ชุด ตดิที่หองประชุม 2209 

2. โทรทัศน แอลซดีี จํานวน 2 เครื่อง ตดิทีห่องเรยีน AT1203  

3. พัดลมโรงงาน 2 เครื่อง ใชสําหรับโถงหองประชุมใหญ 

หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อสารสนเทศไดครอบคลุมแกนักศึกษาจาก

หองเรยีน แบบ Smart Classroom ณ อาคารเรยีนรวม 70 ป และ 80 ป ซึ่งอาศัยความรวมมอืจากใน

มหาวิทยาลัยในการขอใชหองเรียนในการจัดการเรียนการสอนสําหรับวิชาที่มีการใชคอมพิวเตอร

สําหรับการเรยีนการสอน ไดแก วิชา สศ420 คอมพิวเตอรเพื่อการปศุสัตว และวิชา สศ421 การใช

คอมพวิเตอรทางโภชนศาสตรสัตว และไดไปใชหองเรยีนขนาดความจุ 300 ที่นั่งสําหรับวชิา สศ 200 

โภชนศาสตรสัตวเบื้องตนดวย เน่ืองจากในการศึกษา 2563 ยังมีรายวิชาที่คาบเกี่ยวระหวาง

หลักสูตรเกา พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2561 ทําใหนักศกึษาในบางวชิามีจํานวน

มากเกนิปกติ  (อางองิ 9.5.5 การใชหองเรยีนอาคารเรยีนรวม)   

ทัง้น้ี หลักสูตรยังไดดําเนินการแกปญหาการจัดการสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรยีนการสอน

อื่นๆ โดยการอาศัยความรวมมือกับหนวยงานภายนอกซึ่งมีความรวมมือกับคณะฯ ในการนํา

นักศึกษาไปศึกษาดูงานในฟารมหรือหนวยงานภายนอก เชน   ในวันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2563 สัตว

แพทยหญิง ดร.พชรพร ตาดี และผูชวยศาสตราจารย ดร.บัวเรียม มณีวรรณ อาจารยผูสอน วิชา 

สศ 446 การผลิตสัตวในระบบอินทรยี ไดนํานักศึกษา จํานวน 39 คน เขาศึกษาดูงานดานการผลิต

ปศุสัตวในระบบอินทรีย ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เปนตน (อางองิ 9.5.6 กิจกรรมศกึษาดูงาน)  

หลักสูตรมีการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ใน

ภาพรวม ปการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัย โดยมีคาคะแนนอยูในระดับมาก ภาคเรียนที่ 1/2563 

เทากับ 4.40 และภาคเรียนที่ 2/2563 เทากับ 4.38 (อางอิง 9.5.7 แบบประเมินความพึงพอใจของ

หลักสูตรตอสิ่งสนับสนุน)  

และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลย ีระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2563 อยูในระดับมาก ในภาคเรียนที่ 1/2563 มีคาเทากับ 

4.42 และภาคเรยีนที่ 2/2563 มคีาเทากับ 4.41 โดยมขีอที่ไดคะแนนสูง ดังนี้ 

1. ความพงึพอใจตอขนาดและสภาพแวดลอม เชน แสงสวาง อุณหภูมขิองหองบรรยาย และ

เสยีงรบกวน เปนตน 

2. ความพึงพอใจตอเครื่องมือ/อุปกรณ และโสตทัศนูปกรณในหองปฏิบัติการ (ที่มีการ

จัดการเรยีนการสอน) 
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3. ความพึงพอใจตอความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตํารา สื่อสิ่งพิมพ 

ฐานขอมูลทางวชิาการ และสื่อสนับสนุนการเรยีนรูตางๆ ในสํานักหอสมุด (หองสมุดกลาง) 

การเปรยีบเทยีบคาคะแนนส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนในป 2562-2563 นี้ มีผลประเมิน

ลดลงเล็กนอย ซึ่งหลักสูตรฯไดพิจารณาแลวเกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนมาเปน

แบบออนไลน ทําใหการเรียนการสอนในหองเรียน หองปฏิบัติการและฟารม ลดลง คาคะแนน

ประเมนิจงึลดลงดวย 

  หลักสูตรวางแผนและพิจารณาสอบถามครุภัณฑที่สนับสนุนการเรียนการสอนจาก

อาจารยผูสอน หองปฏิบัติการ และฟารม ของคณะดวย โดยหลักสูตรไดนําผลการประเมินในป

ปจจุบันมาวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบกับปกอน และวางแผนสําหรับการดําเนินงานสําหรับปตอไป

ดวย (อางองิ 9.5.8 รายงานการประชุมการวางแผนสิ่งสนับสนุนหลักสูตร) 

ในป 2563 มหาวิทยาลัยและคณะไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมเชิงสุขอนามัย

และมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ดังตอไปนี้  

1. มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการออกแบบอาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันอัคคภีัย บันได บันไดหนีไฟ ที่จอดรถ แสงสวางและการระบายอากาศ 

ตลอดจนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสถานศึกษา เพื่อรองรับผูพิการหรือ ทุพพลภาพและ

คนชรา เชน อาคารเรียนรวม 70 ปแมโจ อาคารเรียนรวม 80 ป (อางอิง 9.5.9 สิ่งอํานวยความ

สะดวกและโครงสรางพื้นฐาน) หอพักนักศึกษา โดยจัดใหมีลิฟท ทางเดิน ทางลาด หองน้ําและหอง

อาบน้ําสําหรับผูพิการ ฯลฯ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการปรับสภาพแวดลอมใหแกคน

พิการ ไดแก ดานความปลอดภัย การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ การเตรียมการสําหรับใน

กรณฉีุกเฉิน และการจัดสภาพแวดลอมในพื้นที่ใชสอยตาง ๆ ในการดําเนินการปรับปรุงโครงสราง

พื้นฐาน สภาพแวดลอมและจัดส่ิงอํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐานครบทั้ง 5 ประเภท ไดแก ทางลาด 

หองน้ํา ที่จอดรถ ปาย และสัญลักษณ 

2. คณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมโดยรวม จึงมีการดําเนินการกิจกรรม

หลากหลาย อาทิ กิจกรรมอนุรักษพลังงาน (อางอิง 9.5.10 ภาพกิจกรรมพลังงาน) กิจกรรม

สํ า นั ก ง า น สี เ ขี ย ว  ( green office )  ซึ่ ง ค ณ ะฯ  ไ ด รั บ โ ล ร า ง วั ล ต ร า สัญลั กษ ณ  G-Green 

ระดับประเทศ  พรอมใบประกาศเกียรติคุณรับรองการผานเกณฑการประเมินสํานักงานสีเขียว               

ป  2562 (Green Office) ดวยคะแนน 76.71 ระดับดี (G ทองแดง) จากกรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 (อางอิง 

9.5.11 ภาพเขารับรางวัล) 

3. คณะฯ กําหนดใหบุคลากรและนักศกึษาของคณะฯ ทุกคนตองสวมหมวกนริภัยสําหรับผูขี่

จักรยานยนตภายในบรเิวณมหาวทิยาลัยแมโจ และคณะฯ (อางองิ 9.5.12 ภาพสวมหมวก) 
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4. คณะฯ มีระบบยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง  มีระบบตรวจจับสัญญาณไฟ

ไหมในอาคาร (อางองิ 9.5.13 ภาพระบบตรวจจับสัญญาณ) และในหองปฏบิัตกิารมีอุปกรณพื้นฐาน

ที่ปองกันอันตรายจากสารเคมี เชน จุดอาบน้ําฉุกเฉิน, ตูเก็บสารเคมีที่เปนพิษ ที่ไวไฟ แยกชัดเจน, 

หองเก็บสารเคมีที่มีการระบายอากาศ ปองกันอันตรายจากการสูดดมสารเคมี และกรณีเกิด

อุบัติเหตุ ในหองปฏิบัติการและสํานักงาน, ชุดปฐมพยาบาลพื้นฐานในหองปฏิบัติการ ชั้น 5 ใหแก

นักศกึษา  

5. คณะ ฯ มีที่จอดจักรยานที่สามารถปองกันการสูญหายได รวมถึงไดจัดจุดจอดรถยนต

สําหรับผูพกิาร (อางองิ 9.5.14 ภาพจุดจอดรถ) 

          6. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดฝกอบรมเรื่อง “การบรรยายและฝกปฎิบัติดานการ

ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” เพื่อเตรยีมความพรอมทางดานการดับเพลิงและอพยพหนไีฟ ในโครงการ

สํานักงานสีเขียว (Green office) ประจําป 2564 โดยมี เจาหนาที่จากเทศบาลเมืองแมโจ จังหวัด

เชยีงใหมเปนวทิยากรฝกอบรมและฝกปฏิบัต ิ(อางองิ 9.5.15 ซอมหนีไฟ) 
 

10 : Quality Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development (ความตองการและผลปอนกลับของผูมสีวนไดสวนเสยี ถูกนํามาใชใน

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร) 

หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงทุก 5 ป ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

แหงชาต ิและการปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จและผานการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. แลวโดยเริ่มใช

หลักสูตรปรับปรุงในปการศึกษา 2561 หลักสูตรดังกลาวนี้ ถูกกําหนดจากคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรที่ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งภาคราชการและเอกชน 

มกีารสอบถามความพงึพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑติ และความเห็นของศษิยเกาและศิษย

ปจจุบันที่มีตอหลักสูตร เพื่อนําขอมูลมาใชเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหมั่นใจวา

หลักสูตรสามารถตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ใหครอบคลุมมากที่สุด 

นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกทานสวนรวมในการพัฒนาการสอน ทบทวน การปรับปรุงหลักสูตรผาน

การประชุมสาขา ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและผูเรียนก็มีสวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตร ผานการประเมนิทัง้ในระดับรายวชิา และการประเมนิของนสิติชัน้ปสุดทายอกีดวย 

หลักสูตรฯจะนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ Stakeholder ในเรื่องคุณลักษณะบัณฑติสาขาวิชา

สัตวศาสตรที่พึงประสงค จากกลุมเปาหมายตางๆ ไดแก นักศกึษาระดับปรญิญาตรขีองคณะฯ ศษิย

เกา นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา อาจารยคณะสัตวศาสตรฯ ผูใชบัณฑติ/ผูประกอบการ(หนวยงาน

เอกชน/กิจการสวนตัว) ผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการ(หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ) กลุมนักเรียน/

นักศึกษาที่สนใจเขาศึกษาตอ และบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งสรุปขอเสนอแนะจากการฝกงาน
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และสหกิจศึกษาของสถานประกอบการตางๆ ในป 2561-2563 นํามาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรที่

จะครบรอบการปรับปรุงในปการศึกษา 2565 นี้ (อางอิง 10.1.1 สรุปแบบประเมินและขอคิดเห็น

สถานประกอบการ) 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 

evaluation and enhancement (มกีารประเมนิกระบวนการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร และมกีารพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพและประสทิธิผลของหลักสูตร

เปนระยะ) 

-  หลักสูตรฯ มีกระบวนการในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ สกอ. กําหนด (อางอิง 10.2.1 ขั้นตอนการเสนอ

หลักสูตรฯ) โดยมผีลบังคับใชกับนักศกึษาในภาคการศกึษาที่ 1/2561 เปนตนไป  

-   นําขอมูลสํารวจความตองการจากผูมีสวนไดสวนเสียเพิ่มเติม เพื่อนํามาวางแผนการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (อางอิง 

10.2.2 รายงานประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร) 

- หลักสูตรฯ มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ ในป 

2562 และไดดําเนินการจัดทําขอปรับปรุง พัฒนาและแกไขตามขอเสนอแนะ ของผู

ประเมินมาวิเคราะหและดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฯ ตามความเหมาะสม ใน

เรื่องของการทําระบบที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เชน ระบบติดตามความกาวหนา

ของนักศึกษา, การติดตามการทําวิจัยหรอืตําแหนงทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และการประเมินการเรียนการสอนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนตน 

(อางองิ 10.2.3 ขอเสนอแนะ/แผนปรับปรุงและพัฒนา) 

 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (มกีารประเมนิ

กระบวนการสอนและการเรียนรู และการประเมินผูเรียนอยางตอเน่ืองเพ่ือใหสัมพันธ

กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 

ในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุก

รายวิชาในชวงปลายภาคของทุกภาคการศึกษา โดยใชแบบประเมินการเรยีนการ online ที่จัดทําขึ้น

โดยผานระบบ online (www.reg.mju.ac.th) และสรุปผลการประเมินอาจารยผูรับผดิชอบรายวิชาจะ

นําผลการประเมินรายงานในมคอ. 5 และนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป (อธิบายเพิ่มเติม 

ยกตัวอยาง) นอกจากนี้ในแตละรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูของรายวิชานั้นๆ 

ตามที่ปรากฏใน มคอ.3 ของรายวิชา โดยใชแบบทวนสอบผลการเรียนรู และนําผลการประเมิน
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รายงานใน มคอ.5 สาหรับการควบคุมคุณภาพขอสอบมกีารประเมินขอสอบของรายวชิาในหลักสูตร 

สําหรับการประเมินผลการเรียน (การตัดเกรด) ของนักศึกษา คณาจารยผูสอนในแตละรายวิชามี

บทบาทในการพจิารณารวมกันโดยผานความเห็นชอบของมตทิี่ประชุมของหลักสูตร 

- หลักสูตรฯ มีการทวนสอบรายวิชา การประเมินกระบวนการเรยีนการสอนและ

การวัดผลการประเมินผลนักศึกษาจาก มคอ.5 รายงานผลการดําเนินงานของ

รายวิชา และแบบประเมินการเรียนการสอน และการประเมินผลคะแนนจาก

นักศกึษา 

(อางองิ 10.3.1 : แบบประเมนิการเรยีนการสอน และการประเมนิผลคะแนนจาก

นักศกึษา) 

- หลักสูตรฯ มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลของผูเรียน

โดยใชผลการประเมินจากมหาวิทยาลัย (อางอิง 10.3.2 : ผลการประเมินการ

เรยีนการสอน 2563) และผลประเมนิจากแบบสอบถามที่หลักสูตรฯ                ได

จัดทําข้ึน (อางองิ 10.3.3 : เอกสารประเมนิของอาจารยผูสอน) 
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10.4 Research output is used to enhance teaching and learning (มกีารนําผลงานวจิัยมา

ใชประกอบการเรียนการสอนและการเรยีนรู) 

หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรนําองคความรูจากการวิจัยมาใชประกอบการ

เรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน และเปนรูปธรรมขึ้น 

นอกจากน้ีอาจารยประจําหลักสูตรสามารถนําองคความรูจากการวิจัยมาใชเขียนบทความทาง

วิชาการ หนังสือ ตํารา เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน และสื่อการสอนตางๆ เพื่อให

นักศกึษาสามารถใชประกอบการเรยีนการคนควาใหมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

อาจารยผูสอนในหลักสูตรฯ มีการประยุกตใชผลที่ไดจากการวิจัยมาปรับใชในการเรยีนการ

สอน มีการสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

ใหกับนักศกึษา ดังนี้   

ลําดับ

ที ่

หัวของานวจิัย/งานตพิีมพ ภาค

เรียนที่ 

สัมพันธกับรายวิชาอะไร /

ผูสอน/ปรับปรุงดานไหน 

1 ผลของชนิดปุ ยอินทรียตอผลผลิตและ

องคประกอบทางเคมีของหญาเนเปยรปาก

ชอง 1 

1/2563 สศ308 พืชอาหารสัตวและการ

จัดการอาหารหยาบ 

ผศ.ไพโรจน ศลิมั่น 

1

2 

Dietary dragon fruit ( Hylocereus undatus) 

peel powder improved in vitro rumen 

fermentation and gas production kinetics. 

Tropical Animal Health and Production 

1/2563 สศ302 โภชนศาสตรและการ

ใหอาหารโค 

ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง 

เพื่อปรับปรุงระบบการยอยของ

โค 

3

3 

การใชสาหรายสไปรูลินารวมกับสารสกัด

หยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไกไขอินทรียที่

มขีาวโพดระดับตํ่า 

1/2563 สศ446 การผลิตสัตวในระบบ

อนิทรยี 

ผศ.ดร.บัวเรยีม มณวีรรณ 

นํามาปรับปรุงอาหารสัตว

อนิทรยีของไกไข 

4

4 

The effect of balanced and unbalanced pig 

feed has on greenhouse gas production 

1/2563 สศ450 การจัดการสิ่งแวดลอม

ในฟารมปศุสัตว 

อ.ดร.วันทมาส จันทะสนิธุ 

การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารม

ปศุสัตวมาใชในการเลี้ยง 

สัตวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ได 
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5

5 

การใชเน้ือในเมล็ดลําไยเปนวัตถุดิบอาหาร

สัตว 

2/2563 สศ 301 โภชนศาสตรและการ

ใหอาหารสัตวปก 

ผศ.ดร.บัวเรยีม มณวีรรณ 

ปรับปรุงการใหอาหารสัตวปก

ประเภทตาง ๆ 

5

6 

เภสัชภัณฑจากน้ํามันหอมระเหยในการ

กําจัดเหาและไรไก 

2/2563 สศ 371 โรคและการสุขาภิบาล

สัตวปก 

ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติ

ศริ ิ

การใชยาควบคุมและปองกัน

โรคสัตวปก 

6

7 

Lung consolidations assessment and 

associated pathogens detection in 

slaughteraged pigs in Chiang Mai—

Lamphun, Thailand 

2/2563 สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร 

สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาด ี

การปองกันและควบคุมโรคใน

สุกร 

7

8 

การพัฒนาระบบการจัดการโรงฆาเพื่อการ

ขอรับรองมาตรฐาน อย.และ GMP. 

2/2563 สศ 457 การจัดการโรงฆาสัตว

และผลิตภัณฑ 

ผศ.ธนนันท ศุภกจิจานนท 

พจิารณาหลักเกณฑการรับรอง

และระบบการตรวจสอบ 

รับรองโรงฆ ามาตรฐานใน

โครงการเนื้อสัตวอนามัย 

 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 

and student services) is subjected to evaluation and enhancement (มกีารประเมนิ

คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (หองสมุด หองปฏบิัตกิาร IT และการใหบรกิาร

ผูเรียน) และมกีารพัฒนาคุณภาพเปนระยะ) 

มีการประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดแก หองสมุด ศูนยสารสนเทศ และ

หองปฏบิัตกิาร ผานทางระบบบรกิารการศึกษา (www.reg.mju.ac.th) ซึ่งหลักสูตรจะนํามาใชในการ

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตอไป (อางองิ 10.5.1 : แบบสอบถามสิ่งสนับสนุน) โดยผลการประเมินที่ได

อยูในระดับดี แตยังมีขอเสนอแนะ/ขอควรปรับปรุง เชน  
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ที ่ สิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

รายละเอยีด  

(ระบุปญหา / ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็น) 

1 ฟารม - โรงเรอืนสัตวทดลองควรไดรับการซอมบํารุงอยางสม่ําเสมอ เพิ่ม

เทคโนโลยแีละอุปกรณท่ีสามารถใชประโยชนและนําไปปรับประยุคเพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการเรยีนรูเพื่อใหนักศกึษาไดเรยีนรูและกาวทันยคุสมัยพรอม

กับโลกภายนอก 

- ควรจัดใหมเีลาทดลองมากกวาน้ีและแยกจากกันอยางเปนสัดสวน 

- อปุกรณบางอยางไมสมบูรณหรอืพรอมใชงานหรอืชํารุด เชน รถเข็น พลั่ว 

ควรมีการซอมบํารุงทุกเดือน/ป 

2 หองปฏบัิตกิาร - ควรจัดซื้อเครื่องวเิคราะหคุณภาพไขเพ่ิม เพราะอุปกรณท่ีมอียูสวนใหญมี

อายุการใชงานท่ีนาน บางชนดิใชงานไมได  

- ควรมีเครื่องปรบัอากาศในหองปฏิบัตกิารทุกหอง 

3 หองเรยีนระดับ

บัณฑติศกึษา 

- ควรมีการตรวจสอบ/ซอม/บํารุงคอมพวิเตอร โปรเจคเตอร และอุปกรณ

ตาง ๆ ภายในหองเปนประจํา  

- สัญญาณอินเตอรเน็ต Wifi ไมเอื้อตอการเรยีนการสอน และการทํางาน 

4 หองพักนักศกึษา  - ควรเพิ่มขนาดโตะใหกวาง และเกาอี้ครบตามจํานวน 

   เพื่อความสะดวกในการทํางาน 

5 สภาพแวดลอมอื่น ๆ - มมูีลนกบรเิวณทางเดนิ และบรเิวณรอบอาคารมาก และสงกลิ่นเหม็น 

 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 

evaluation and enhancement (กลไกการรับผลปอนกลับจากผูมสีวนไดสวนเสยีเปนไป

อยางมรีะบบ และไดรับการประเมนิและพัฒนาคุณภาพเปนระยะ) 

หลักสูตรฯ มีการประชุมหารือรวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตรและบุคลากรสาย

สนับสนุนเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีคุณภาพ และมีการ

รวบรวมขอมูลปอนกลับจากตลาดแรงงาน โดยใชขอมูลปอนกลับจากบัณฑิตที่จบการศึกษาผาน

ทางการสัมภาษณสวนบุคคล แบบประเมินการฝกงาน/สหกิจศึกษาจากผูประกอบการ และการ

สัมภาษณผูประกอบการจากการไปนิเทศนิสิตฝกงาน/สหกิจศึกษา เปนประจําทุกรอบป เพื่อนํา

ขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตอไป 

   หลักสูตรฯ มีระบบกลไกในการรับขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 4 

กลุม โดยมหาวทิยาลัย ประกอบดวย  

1) นักศกึษาชัน้ปสุดทาย โดยมคีาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.83 อยูในระดับความพงึ

พอใจมาก (อางองิ 10.6.1  แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร)  
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2) อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร โดยมคีาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.43 อยูในระดับ

พงึพอใจระดับปานกลาง  (อางองิ 10.6.2 แบบประเมนิความพงึพอใจตอ

หลักสูตร)  

3) ศษิยเกา โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.74 อยูในระดับพงึพอใจมากที่สุด  

(อางองิ 10.6.3  แบบประเมินความพงีพอใจตอหลักสูตรของบัณฑติใหม)  

4) ผูใชบัณฑติ โดยมคีาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 อยูในระดับพงึพอใจมาก   

(อางองิ 10.6.4  แบบประเมินคุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค)  

หลักสูตรไดนําขอมูลจากแหลงตางๆมาวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่จะครบกําหนดในปการศกึษา 2565 น้ี  ตอไป  

 (อางองิ 10.6.5 รายงานประชุมการวางแผนปรบัปรุงหลักสูตร)   

 

Criterion 11 : Output 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked 

for improvement (มกีารตดิตามอัตราการสอบผานและการลาออกกลางคัน และมกีาร

เปรียบเทยีบเพ่ือพัฒนา) 

ตารางแสดงจํานวนนักศกึษาในแตละชั้นปและการออกระหวางการศกึษา (ยอนหลัง 5 ป) 

ขอมูล ณ วันสิ้นภาคการศกึษาที่ 2    หนวย : คน (รอยละ) 

ขอมูลนักศกึษา (คน) 

ปการศกึษา

ที่รับเขา 

ประเภท 2559 2560 2561 2562 2563 

หลักสูตร 4 ป 

2559 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา 132 -    

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - -    

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู 130 115    

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน 2 15    

2560 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา  151    

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา  -    

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู  146    

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน  5    
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2561 

จํานวนนักศึกษาที่รบัเขา - - 168   

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - -   

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - 153   

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - 15   

 2562 จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - - 147  

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - -  

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - 134  

จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน - - - 13  

2563 จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - - - 137 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - -  

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - -  

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - -  

 

ปการศกึษา

ที่รับเขา 

ประเภท 2559 2560 2561 2562 2563 

หลักสูตร 4 ป เทยีบเขาเรียน 

สาขาสัตวปก 

2559 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา 18 -    

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - -    

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู 18 14    

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - 4    

2560 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - 15    

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - -    

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - 14    

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - 1    

2561 จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - 21   

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - -   

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - -   

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - -   

2562 จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - - 20  
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ปการศกึษา

ที่รับเขา 

ประเภท 2559 2560 2561 2562 2563 

หลักสูตร 4 ป เทยีบเขาเรียน 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - -  

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - 18  

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - 2  

2563 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - - - 16 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - - 16 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - - - 

สาขาการผลิตสุกร 

2559 

จํานวนนักศึกษาที่รับเขา 24 -    

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - -    

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู 18 17    

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - 1    

2560 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - 10    

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - -    

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - 9    

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - 1    

2561 จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - 26   

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - -   

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - -   

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - -   

2562 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - - 28  

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - -  

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - 26  

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - 2  

2563 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - - - 22 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - - 22 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - - - 
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ปการศกึษา

ที่รับเขา 

ประเภท 2559 2560 2561 2562 2563 

หลักสูตร 4 ป เทยีบเขาเรียน 

สาขาโคนมและโคเน้ือ 

2559 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา 26 -    

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - 2    

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู 18 16    

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - -    

2560 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - 32    

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - -    

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - 32    

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - -    

2561 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - 36   

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - -   

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - -   

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - 45  

2562 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - - -  

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - 35  

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - 10  

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - -   

2563 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - - - 30 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - - 30 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - - - 

นักศึกษาบางคนอยูระหวางการเห็นชอบสําเร็จการศึกษาของสํานักบริหารและพัฒนา

วชิาการ 
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อัตราการคงอยูของนักศกึษาในปการศกึษา 2563 . 

 

 
 

อางองิจาก http://www.education.mju.ac.th/Stat/StudentCurrentSar.aspx 

 

สําหรับหลักสูตร 4 ป และ 4 ป เทียบเขาเรียน หลักสูตรมีการติดตามจํานวนนักศึกษาทุก

รอบการประชุม (อางอิง 11.1.1 รายงานประชุมติดตามจํานวนนักศึกษา)  ทั้งนี้ อาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตรไดสรุปปจจัยที่มผีลกระทบตออัตราการคงอยูของนักศกึษาดวย ซึ่งมหีลายประการ ดังนี้ 

1. การยายสาขาและลาออกของนักศกึษาเนื่องจากสอบเขาใหม ยายที่เรยีนไปคณะหรอื

มหาวทิยาลัยอื่นๆ 

2. การพนสภาพนักศกึษาจากการที่นักศกึษามีผลการเรยีนต่ํากวาเกณฑที่มหาวทิยาลัย

กําหนด 

3. การออกไปประกอบอาชีพตาง เชน รับราชการ หรอืประกอบธุรกจิของครอบครัว 

4. การลาออกเนื่องจากมปีญหาสภาพทางการเงนิไมพรอม 

(อางองิ 11.1.1 รายงานการประชุมตดิตามนักศกึษา) 

 

จากขอมูลจากระบบสถิติของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จํานวนนักศกึษาตกคางในป 

2563 มีจํานวนนอยลง คือมีคานอยกวารอยละ 10 (อางอิง 11.1.2 รายงานความเสี่ยงนักศึกษา

ตกคาง) เนื่องจาก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดําเนินการเรื่อง การติดตามผลการเรียน

นักศึกษาที่ตํ่ากวาเกณฑทุกรอบการประชุม, ระบบติดตามการสงผลคะแนนของอาจารย และ
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กําหนดปฏิทินการพบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพ และการประชุมหารือเพื่อแกไขปญหา

นักศึกษาตกคางทุกภาคการศึกษา มีการประชุมพบนักศึกษาตกคาง เพื่อทราบถึงสาเหตุและ

แนวทางแกปญหาดวยในปการศึกษา 2563 น้ี (อางอิง 11.1.3 ปฏิทินพบอาจารยที่ปรึกษาตกคาง) 

(อางองิ 11.1.4 การติดตามอาจารยที่ปรกึษาเรื่องนักศกึษาตกคาง) 

ตารางแสดงจํานวนนักศกึษาในแตละช้ันป จํานวนลาออกระหวางการศกึษา และจํานวน

สําเร็จการศกึษา 

(ขอมูลจากมหาวทิยาลัย ลิงค http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-

Program.aspx?facultyID=22) 
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11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 

improvement (มกีารติดตามอัตราระยะเวลาเฉลี่ยของการสําเร็จการศกึษา และมกีาร

เปรียบเทยีบเพ่ือพัฒนา) 

ปการศึกษา 

ที่รับเขา 

(ตัง้แตป

การศกึษาที่เริ่ม

ใชหลักสูตร) 

ปการศกึษาที่สําเร็จการศกึษา 2560 2561 2562 2563 

หลักสูตร 4 ป 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 74 105 107 64 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษากอนเวลาตาม

หลักสูตร 

- - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษาเวลาตาม

หลักสูตร 

74 105 107 62 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษาหลังเวลาตาม

หลักสูตร 

39   2 

หลักสูตร 4 ป  

เทยีบเขาเรยีน  

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 21 11 19 7 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษากอนเวลาตาม

หลักสูตร 

- - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษาเวลาตาม

หลักสูตร 

21 11 18 - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษาหลังเวลาตาม

หลักสูตร 

44  1 7 

 รวมทั้งสิ้น 160 95 126 71 

**ขอมูลการสําเร็จการศกึษา ณ รอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตรมีการตรวจสอบจํานวนและความถูกตองของนักศกึษาที่สําเร็จ

การศึกษาในแตละภาคการศึกษาและปการศึกษา (อางอิง 11.2.1 ขอมูลการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษา) โดยไดตรวจสอบและพิจารณาการเห็นชอบนักศึกษาสําเร็จการศึกษาทุกรอบระยะการ

อนุมัติจบของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ทุกรอบการประชุมดวย (อางองิ 11.2.2 การพจิารณาการสําเร็จการศึกษา) 
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ทัง้น้ี ไดมกีารพจิารณาปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศกึษาของนักศกึษา หลักสูตร 4 

ป และหลักสูตร 4 ป เทยีบเขาเรยีน ดังน้ี  

1. นักศกึษาจากสาขาวชิาอื่นยายเขามาเรยีนในคณะ 

2. นักศกึษาไมผานรายวชิาพื้นฐานหรอืรายวชิาที่เปนตัวตอเนื่อง  

3.  นักศกึษายังตดิ I ในบางรายวชิา  

4.  ศกึษามผีลการเรยีนต่ํากวาเกณฑที่มหาวทิยาลัยกําหนดไว 

5.  สภาวะเศรษฐกจิการเงนิของครอบครัวนักศกึษา 

6.  การมีครอบครัวระหวางวัยเรยีน 

7. สถานการณโรคระบาด โควดิ-19 

 (อางองิ 11.2.3 รายงานปจจัยที่มผีลตอการสําเร็จการศกึษา) 

 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement (มกีารตดิตามอัตราการไดงานของผูสําเร็จการศกึษาและมกีาร

เปรียบเทยีบเพ่ือพัฒนา) 

หลักสูตรไดพจิารณาตารางแสดงรอยละของบัณฑติที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายใน 1 ป เทากบั 21 คน คอื รอยละ 75 จากผูที่จบทัง้หมด 28 คน ตามขอมูลของมหาวทิยาลัย 

(อางองิ 11.3.1 รอยละของบัณฑติที่ไดงานทํา) 
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ความคิดเห็นของบันฑติแยกตามรายวชิาที่ควรเพิ่ม ระดับปรญิญาตรี  

ภาพรวมของคณะสัตวศาสตรฯ ซึ่งอิงกับขอมูลสวนกลางของมหาวิทยาลัย พบวารายวิชาที่

ควรใหเรยีนเพิ่มเตมิ ตามลําดับ ไดแก  1. ดานภาษาตางประเทศ 2. รายวชิาที่เกี่ยวกับปฏิบัต ิและ  

3. ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement. (เฉพาะหลักสูตร ป.ตรี ท่ีกําหนดให

นักศกึษาทาํงานวจัิย และหลักสูตรบัณฑติศกึษา) 

การทํางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะอยูในรูปแบบของวิชา สศ 498 การเรียนรู

อิสระ ซึ่งมีการทําวิจัยทางดานสัตวศาสตร ที่เปนสวนหนึ่งของวิชา โดยนักศึกษาที่เลือกลงทะเบียน

วิชานี้ จะตองเลิกอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย พรอมทั้งตกลงรวมกับอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหัวขอ

งานวิจัย โดยอาจเปนงานวิจัยที่นักศึกษาตองการจะทําและสนใจในเรื่องนั้นๆ หรือเปนงานวิจัยที่

อาจารยที่ปรึกษาแนะนําหรือมีหัวขอใหนักศึกษาไดเลือกทํา เนื่องจากอาจารยที่ปรึกษาอาจจะมี

แผนการทําโครงการวจิัยหรอืหัวขอเรื่องที่สนใจตองทําอยูแลว (อางอิง สศ 11.4.1 ใบ ว.1 -2 และโครง

รางวจิัย) 

 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู 

สรุปขอคดิเห็น Stake Holder 

จากแหลงตาง ๆ (ป 2560-2564) 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจรยิธรรม ยังไมสามารถแยกแยะเรื่องงานกับเรื่อง

สวนตัวได 

การตรงตอเวลา 

-ปลูกฝงความรับผิดชอบ 

วินัยและการตรงตอเวลา 

โ ด ย ก า ร ใ ห นั ก ศึ ก ษ า

ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม

รับผิดชอบแกตนเองและ

หนาที่ที่ไดรับมอบหมายให

มากขึน้ข้ึน 

ความรู นักศกึษายังไมสามารถวางแผนการ

ทดลอง และการคํานวณเบื้องตนได 

-เพิ่มเติมกิจกรรมและการ

เรียนการสอนใหนักศึกษา 

เ ช น  กิ จก ร รม ส ง เ ส ริ ม
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มาตรฐานผลการ

เรียนรู 

สรุปขอคดิเห็น Stake Holder 

จากแหลงตาง ๆ (ป 2560-2564) 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

วิชาการ เนนวิชาที่ ขาด

ความรูไปในกิจกรรม 

ทักษะทางปญญา นักศกึษาขาดการคดิ และวคิราะหแกไข

ปญหาในงาน 

ความกลาคดิ กลาแสดงออก 

 

 

นักศกึษาขาด Life skill และ 

กระบวนการทํางานเชงิรุก 

- เ น น กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ

กรณศีึกษาเพื่อใหนักศกึษา

มีการคิด วิเคราะห นําไป

ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น ก า ร

ปฏบิัติงาน  

- จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พิ่ ม พู น

ความรูทางวิชาการ และ

พัฒนาวิ ช า ชีพทาง สัตว

ศาสตร เพิ่มทักษะดาน life 

skill แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร

ทํางานเชงิรกุ 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

นักศกึษายังขาดความรับผดิชอบในงาน

ที่ไดรับมอบหมายและขาด

ความสามารถในการปรับตัวในการ

ทํางานรวมกับผูอื่น  

ขาดภาวะการเปนผูนํา  

การเอาใจเขามาใสใจเราใหมากขึ้น 

-มกีารประสานงานรวมกับ

ศิษยเกาที่มีประสบการณ

ในการทํางาน เพื่อกลับมา

แนะนําหรอือบรมใหความรู 

ทั้งเชิงบรรยายและปฏิบัติ 

ใ ห แก นั กศึ ก ษา ที่ กํ า ลั ง

ศกึษาอยู 

ทักษะการวเิคราะหเชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นักศกึษายังไมสามารถวางแผนการ

ทดลอง และการคํานวณเบื้องตนได 

การวเิคราะหขอมูล ธุรการ หรอืสวนที่

เกี่ยวกับตัวเลข เอกสาร การนําเสนอ

ขอมูลฝายขาย 

นักศกึษายังขาดทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เดี่ยวกับ smart farm  

-เพิ่มเติมกิจกรรมและการ

เรียนการสอนใหนักศึกษา 

เ ช น  กิ จก ร รม ส ง เ ส ริ ม

วิชาการ เนนวิชาที่ ขาด

ความรูไปในกิจกรรม 

-จัดกิจกรรมที่มีการอบรม

เพิ่ม เติม เกี่ ยว กับการใช

เทคโนโลยีใหมในดานการ

ผลิ ตและฟารมปศุสั ตว

อัจฉรยิะ 
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ทัง้น้ี ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะแนวทางแกขปรับปรุงไดจากกลุมตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. จากการสํารวจแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค โดยเก็บกลุมเปาหมาย คอื 

นักศกึษาปจจุบันและช้ันปสุดทาย ผูใชบัณฑติ ศษิยเกา อาจารย บุคลากร รวมทัง้ผูปกครอง ผูให

ทุนการศกึษาและผูเกี่ยวของอื่นๆ เปนตน 

2. สรุปขอคดิเห็นและขอเสนอแนะของสถานประกอบการจากการฝกงานและสหกิจศกึษา
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ตารางแสดงความพึงพอใจของ stakeholders ที่มตีอหลักสูตร (ยอนหลัง 5 ป)-ใชผลของ

มหาวทิยาลัย 

Stakeholders ระดับความพึงพอใจในแตละป 

ทําการสํารวจ (คาเฉลี่ย) 

 2559 2560 2561 2562 2563 

ดานคุณธรรม จรยิธรรม      

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.97 3.88 4.11 4.48 4.37 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 

 -คารอยละของคะแนน 79.4 77.6 82.2 89.6 87.4 

ดานความรู      

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.75 3.67 3.74 4.11 3.77 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 

 -คารอยละของคะแนน 75 73.4 74.8 82.2 75.4 

ดานทักษะทางปญญา      

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.66 3.71 3.61 3.99 3.76 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 

 -คารอยละของคะแนน 73.2 74.2 72.2 79.8 75.2 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

     

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.80 3.85 3.86 4.43 4.17 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 

 -คารอยละของคะแนน 76 77.0 77.2 88.6 83.4 

ดานการวเิคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.69 3.87 3.78 4.08 3.80 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 

 -คารอยละของคะแนน 73.8 77.4 75.6 81.6 76.0 

จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมนิ 48 30 85 63 42 

คะแนนที่ได (ผลรวมคาคะแนนทุกดาน หารดวย 

จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมนิ) 

3.84 3.80 3.82 4.22 3.98 

ระดับความพึงพอใจ * มาก มาก มาก มาก มาก 
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จะเห็นไดวา ระดับความพึงพอใจของ stakeholders ที่ มีตอหลักสูตร (ยอนหลัง 5 ป) 

โดยเฉพาะผลในปการศึกษา 2563 มีคาที่ ลดลงจาก 4.22 เปน 3.98 อยูที่ระดับความพึงพอใจ

เทากับ มาก โดยลดลง ทั้ง 5 ดาน โดยเฉพาะดานความรู ที่ลดลงมากที่สุด (อางอิง 11.5.1 ความพึง

พอใจของผูใชบัณฑติ) 

PLOs มีคาเฉลี่ยรวม ป 2563 มีคาเทากับ 3.61 ดังนี้  

PLOs คา PLOs 

2562 

คา PLOs 

2563 

1. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบวินัย อดทนสูงาน และมี

จรรยาบรรณในการประกอบอาชพีทางดานสัตวศาสตร  

4.60 4.21 

2. อธิบายหลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบมาตรฐาน และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับปศุสัตวได 

4.45 3.64 

3. ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่เก่ียวของใน

สาขาวิชาเอก (สัตวปก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ และอาหาร

สัตว) เพื่อการผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจ และจัดการผลผลิตไดอยางมี

ประสทิธภิาพและปลอดภัย 

4.29 3.50 

4. ประเมนิและแกไขปญหาที่เกดิขึ้นในกระบวนการผลติปศุสัตวได 4.29 3.43 

5. สามารถใชทักษะภาษาตางประเทศได และถายทอดเทคโนโลยแีละ

องคความรูทางสัตวศาสตรสูเปาหมาย โดยอาศัยชองทางการสื่อสาร

ที่เหมาะสม 

4.26 

 

3.29 

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.21 3.61 

ระดับความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีตอหลักสูตร ในปการศึกษา 2563 มีคาที่ ลดลง 

จากป 2562 เนื่องจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามหรือบัณทิตที่ไดรับการประเมินลดลงดวย 

เนื่องจากสถานการณเฝาระวังโรคระบาดโควิด-19 ทําการประสานงานในการตอบรับประเมิน

แบบสอบถามจากผูประกอบการหรอืผูใชบัณฑตินอยกวาปกอน โดยคาป 2563 ยังอยูที่ระดับความ

พึงพอใจเทากับ มาก (แตคาคะแนนลดลง) โดยคาเฉลี่ยรวมลดลงดวย และคาระดับความพึงพอใจ

ในแตละดานลดลง ทั้ง 5 ดาน โดยเฉพาะดานความรู มีคาลดลงมากที่สุด ดังนั้น หลักสูตรฯควรให

ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ มี

ประสทิธภิาพยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในการจัดการเรยีนการสอนชวงที่มโีรคระบาดโควดิ-19 ซึ่งมีอุปสรรค

ในการเรยีนการสอนเปนอยางมาก ตองนําการเรยีนแบบออนไลน (New Normal) มาใชเปนปแรก ซึ่ง

ทั้งผูเรียนและผูสอนพบกับอุปสรรคมากมาย ตองเรียนรูสิ่งใหมๆ อยางไรก็ตาม เห็นไดชัดวา การ

จัดการเรยีนการสอนที่ใหนักศกึษาไดรับความรูมากและมปีระสทิธภิาพที่สุด คอืการเรยีนในชัน้เรยีน 
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สวนที่ 3 การวเิคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการพัฒนาของหลักสูตร 

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 (1,2). 

จุดเดน ELO มคีวามสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวทิยาลัย 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 

transferable) learning outcomes 

จุดเดน ELOs ครอบคลุมทัง้ specific และ generic 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีการทบทวนผลการเรยีนรูที่คาดหวงัใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยแีละนวัตกรรมดานปศุสตัว 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียและสอบถามความตองการที่เชื่อมโยงกับ 

PLOs โดยคํานงึถงึการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยแีละนวัตกรรมดานปศุสัตว 

 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders 

จุดเดน ELOs สอดคลองตามความตองการของผูใชบัณฑติ อาจารยผูสอน นักศกึษา 

และศษิยเกา 

จุดที่ควร

พัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสยีใหครอบคลุมทุกกลุม 

2. หลักสูตรควรแสดงความเชื่อมโยงของ PLOs กับความตองการของผูมี

สวนไดสวนเสยีแตละกลุม 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

หลักสูตรกําหนดผูมีสวนไดสวนเสยีและสอบถามความตองการที่เชื่อมโยงกับ 

PLOs โดยคํานงึถงึการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยแีละนวัตกรรมดานปศุสัตว 
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Criterion 2 Programme Specification 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 

จุดเดน 1) หลักสูตรฯ นําผลการประเมินตนเองจากการประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายในมาปรับเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

2) หลักสูตรฯ มีความทันสมัย 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

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

จุดเดน 1) หลักสูตรฯ นําผลการประเมินตนเองจากการประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายในมาปรับเพื่อปรับปรุงรายวชิา 

2) รายวชิามคีวามทันสมัย 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรแสดงรายละเอยีดการปรับรายวชิาเพื่อใหทันตอสถานการณ

ปจจุบัน 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอนวเิคราะหความทันสมัยของเนื้อหาทุกภาค

การศกึษา 

 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 

to the stakeholders 

จุดเดน หลักสูตรฯ ไดเผยแพรขอมูลหลักสูตรใหแกผูมีสวนไดสวนเสยีหลากหลาย

ชองทาง 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 
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Criterion 3  Programme Structure and Content 

3. 1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes. 

จุดเดน โครงสรางหลักสูตรออกแบบสอดคลองตาม ELO 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes 

is clear. 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

-   

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

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

จุดเดน โครงสรางหลักสูตรฯ มีความทันสมัย ผูเรยีนสามารถเลือกเรยีนในสาขาสนใจ

ได 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีกิจกรรมหรอืรายวชิาที่แสดงถึงการบูรณาการระหวางรายวิชา

ตาง ๆ ที่สอดคลองกัน 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรกําหนดการบูรณาการเนื้อหาที่สอนระหวางรายวชิาผานกจิกรรมการ

เรยีนการสอน 
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Criteria 4 Teaching and learning approach 

4.1 The educational philosophy is well-articulated and communicated to all 

stakeholders (1) 

จุดเดน มปีรัชญาการศึกษาของหลักสูตรที่ชัดเจน 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีการกําหนด CLOs แตละรายวชิาที่ชัดเจน ซึ่งจะทําใหหลักสูตร

สามารถจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่สอดคลองกับ PLOs แตละขอได 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรวเิคราะหความสอดคลองของ CLOs และ PLOs  

 

4.2  The teaching and learning activities are constructively aligned to achievement 

of the learning outcomes (2, 3, 4, 5) 

จุดเดน มกีลยุทธการเรยีนการสอนที่หลากหลายตามลักษณะของรายวิชา 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

- 

 

4.3  The teaching-learning activities enhance lifelong learning (6) 

จุดเดน หลักสูตรฯ มีกจิกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชวีติ เชน 

การปฏบิัตกิาร การศกึษาดูงาน สัมมนา ในรายวชิาตางๆ และการเปนผูชวย

หรอืพี่เลี้ยงในการฝกอบรมนักศกึษาและบุคคลทั่วไปจากตางประเทศเปนตน 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

- 
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Criteria 5 Student assessment 

5. 1 The student assessments are constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes (1, 2) 

จุดเดน มกีารประเมินผูเรยีนสอดคลองกับ ELO ตลอดระยะเวลาที่ศกึษาในหลักสูตร 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

- 

 

5. 2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students (4, 5) 

จุดเดน หลักสูตรฯ มีเกณฑและวธิกีารประเมินผูเรยีนมคีวามหลากหลายตามลักษณะ

วชิา ตามการจัดการเรยีนการสอน และผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีการกําหนดเกณฑการประเมนิที่ชัดเจน รวมทัง้การประเมนิแบบ 

Rubrics 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

หลักสูตรจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด OBE โดยเนน

การออกแบบการจัดการเรยีนรู โดยวธิ ีBackward Design ที่ครอบคลุม 

1) การจัดทําผลการเรยีนรูรายวชิา (CLO) 

2) การจัดการเรยีนการสอนที่สงเสรมิ Life-long Learning  

3) การประเมนิผลที่หลากหลายที่ม ีRubrics ชัดเจน และการใหขอมูลยอนกลับ

แกนักศกึษา เพื่อใหบรรลุตาม PLO ที่กําหนด 

5. 3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment (6, 7) 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning (3) 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีแผนในการติดตามผลการเรียนของผู เ รียนเปนระยะ 

นอกเหนอืจากการแจงผลกลางภาคและปลายภาค 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

 

5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรระบุข้ันตอนการรองเรยีนและระยะเวลาการแจงผลการรองเรยีน 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

หลักสูตรประกาศขัน้ตอนการทักทวงและรองเรยีนผลการเรยีน 

 

Criteria 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. 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรทบทวนและวเิคราะหการบรหิารบุคลากรตามความเช่ียวชาญ เพื่อให

เพยีงพอตอความตองการดานการสอน การวจิัย และการบรกิารวชิาการของ

หลักสูตร 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรรวมกับคณะดําเนินการบริหารบุคลากรตามความเชี่ยวชาญ เพื่อให

เพียงพอตอความตองการดานการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของ

หลักสูตร 
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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. 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรควบคุมสัดสวน FTES ใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลกัสูตรประเมินสัดสวน FTES ทุกภาคการศึกษา 

 

6. 3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated. 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated. 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีการกําหนดสมรรถนะของอาจารยในดานการจัดการเรียนการ

สอนใหชัดเจน และประเมินสมรรถนะดังกลาว โดยเนนไปที่สมรรถนะของ

อาจารยในการสงมอบ ELOs ไปสูผูเรยีน 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรรวมกับคณะกําหนดสมรรถนะของอาจารยในดานการจัดการเรียน

การสอน ที่เนนการสงมอบ ELOs ไปสูผูเรยีน 

 

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

are implemented to fulfil them.  

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีการกําหนดทศิทางในการพัฒนาอาจารยใหสอดคลองกับการ

สราง ELOs ในผูเรยีน เพื่อวางแผนพัฒนาอาจารยเปนรายบุคคล 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรรวมกับคณะพัฒนาอาจารยในการพัฒนาอาจารยเปนรายบุคคลใน

การสราง ELOs ในผูเรยีน 
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6. 6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service. 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

6. 7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement. 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีการวางแผนและกํากับตดิตาม ประเภทและจํานวนของกิจกรรม

ดานงานวจิัยของอาจารยอยางเปนระบบ โดยจําแนกตาม ELOs ที่หลักสูตร

ตองการ 

 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรรวมกับคณะวางแผนและกํากับติดตามกิจกรรมดานงานวิจัยของ

อาจารยอยางเปนระบบ โดยจําแนกตาม ELOs ที่หลักสูตรตองการ 

 

Criterion 7  Support Staff Qulity 

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.  

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 
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7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 

determined and communicated.  

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

จุดเดน  

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคลให

ชัดเจน โดยเนนไปที่สมรรถนะการสนับสนุนการสงมอบ ELOs ไปสูผูเรยีน 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรรวมกับคณะกําหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนในการ

สนับสนุนจัดการเรยีนการสอน ที่เนนการสงมอบ ELOs ไปสูผูเรยีน 

 

7. 4 Training and development needs of support staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them. 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหตรงตาม

ความตองการของหลักสูตร โดยเนนไปที่สมรรถนะการสนับสนุนการสงมอบ 

ELOs ไปสูผูเรยีน 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรรวมกับคณะพัฒนาอาจารยในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

อาจารยเปนรายบุคคลในการสราง ELOs ในผูเรยีน 

 

7. 5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service. 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 
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ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

Criterion 8  Student Quality and Support 

8. 1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date. 

จุดเดน มวีธิกีารประชาสัมพันธการรับเขาที่หลากหลาย และเจาะจงกลุมเปาหมาย 

ที่ชัดเจน 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

8. 2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated. 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

8. 3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload. 

จุดเดน หลักสูตร ฯ มกีารดูแลนักศึกษาอยางทั่วถงึตลอดระยะเวลาการศกึษา 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรเพิ่มการตดิตามความกาวหนาของผูเรยีนตาม ELOs รวมถงึ

ศักยภาพทางวชิาการและภาระการเรยีน ใหชัดเจนและเปนระบบ 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

หลักสูตรพัฒนาระบบการติดตามความกาวหนาทางวิชาการตาม ELOs และ

รวมกับอาจารยที่ปรกึษาในการตดิตามความกาวหนาของผูเรยีน 
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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. 

จุดเดน มกีจิกรรมสนับสนุนทัง้ดานการเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการ และการทํา

วจิัยที่หลากหลาย 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 

research as well as personal well-being [5] 

จุดเดน มฟีารมปศุสัตว และอุปกรณ/เครื่องมือในหองปฏบิัตกิารที่รองรับการเรยีนการ

สอน 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

Criterion 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 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

1. หลักสูตรควรเพิ่มการสํารวจความตองการในการใชสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนการสอนจากผูมสีวนไดสวนเสียทุกกลุม  

2. ควรประเมินความพอเพยีงและความทันสมัย รวมถึงดูปญหาและ

ผลกระทบตอการใชสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูของผูเรยีน 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรสํารวจความตองการของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของ 

และนักศึกษา ในประเด็น 

1. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

2. หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ 
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3. หองปฏบิัตกิารและฟารม 

4. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของ 

และนักศึกษา ในประเด็น 

1. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

2. หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ 

3. หองปฏิบัติการและฟารม 

4. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 

research 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีการประเมินความพอเพยีง ความทันสมัยของหนังสอืและ

ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดไวสําหรับอาจารยและนักศกึษา รวมถึงความพงึ

พอใจในการบรกิาร 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

1) หลักสูตรสํารวจความตองการของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนที่

เกี่ยวของ และนักศกึษา ในประเด็น 

2) สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

3) หนังสอืและทรัพยากรสารสนเทศ 

4) หองปฏบิัตกิารและฟารม 

5) เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนที่

เกี่ยวของ และนักศกึษา ในประเด็น 

1) สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

2) หนังสอืและทรัพยากรสารสนเทศ 

3) หองปฏบิัตกิารและฟารม 

4) เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 

and Research 
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จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีการประเมินความพงึพอใจที่มีตอหองปฏิบัติการ สวนปฏิบัติการ

ภาคสนาม(ฟารม) และเครื่องมืออุปกรณขัน้สูงของอาจารย บุคลากร 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

หลักสูตรสํารวจความตองการของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของ 

และนักศกึษา ในประเด็น 

1. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

2. หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ 

3. หองปฏบิัตกิารและฟารม 

4. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

หลักสูตรสํารวจความพงึพอใจของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของ 

และนักศกึษา ในประเด็น 

1. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

2. หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ 

3. หองปฏบิัตกิารและฟารม 

4. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

9. 4 The IT facilities including e- learning infrastructure are adequate and updated to 

support education and research 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีการประเมินความตองการในสวนของประเภทสารสนเทศที่

จําเปนและสะดวกในการใชงาน 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

หลักสูตรสํารวจความตองการของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของ 

และนักศกึษา ในประเด็น 

1. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

2. หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ 

3. หองปฏบิัตกิารและฟารม 

4. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

หลักสูตรสํารวจความพงึพอใจของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของ 

และนักศกึษา ในประเด็น 
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1. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

2. หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ 

3. หองปฏบิัตกิารและฟารม 

4. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

9. 5  The standards for environment, health and safety; and access for people with 

special needs are defined and implemented 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

- 

 

Criterion 10 Quality Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs and feedbaต 

ck serve as input to curriculum design and development 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีกระบวนการที่แสดงใหเห็นถงึการนําผลสะทอนกลับของผูมสีวน

ไดสวนเสียไปใชในการพัฒนาหลักสตูรอยางเปนระบบ รวมถงึแสดงใหเห็น

อยางชัดเจนวานําขอมูลที่ไดมาไปใชในการเปลี่ยนแปลงการดําเนนิงานของ

หลักสูตรอยางไร เชน นําขอมูลที่ไดมาวเิคราะหความสัมพันธระหวางผลการ

สะทอนกลับของผูมสีวนไดสวนเสียกับ PLOs/CLOs เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนา

หรอืปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรใชผลสะทอนกลับของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาหลักสูตรและ

แสดงขอมูลผลการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนนิงานของหลักสูตร 
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 10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 

evaluation and enhancement 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการประเมนิกระบวนการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตรที่ชัดเจนและครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อจะไดหลักสูตรที่

มรีายวชิาและการจัดการเรยีนการสอนที่สัมพันธกับ PLOs ของหลักสูตร 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

หลักสูตรประเมินกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจนและ

ครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อจะไดหลักสูตรที่มรีายวชิาและการ

จัดการเรยีนการสอนที่สัมพันธกับ PLOs ของหลักสูตร 

 

 

10. 3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 

จุดเดน มกีารประเมินผลการศกึษาของแตละรายวิชาในที่ประชุมฯ ทุกภาคการศกึษา 

จุดที่ควร

พัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการสอนและประเมินการเรียนรู

อยางเปนระบบ รวมถึงมีการทบทวนกระบวนดังกลาว ทําใหมีผูเรียนมีผลการ

เรยีนรูที่คาดหวัง (ELOs) ตามที่หลักสูตรกําหนดไวหรอืไม 

2. หลักสูตรควรเพิ่มการประเมินผลการเรียนรูแตละรายวิชาโดยอาจารย

ผูสอน โดยใชแบบประเมินที่สรางบนพื้นฐานของ CLOs แตละรายวิชา เพื่อนํา

ผลการประเมินมาปรับปรุงรายวิชา กระบวนการเรียนการสอน การวัด

ประเมนิผลใหสอดคลองกับผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

จุดเดน มกีารนํางานวจิัยและงานตีพมิพมาประยุกตใชในการเรียนการสอน 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีการประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนที่นําผลงานวิจัยมาใช

เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาการสอนและการวัดผลและประเมนิผลการเรยีนรู 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรกําหนดใหอาจารยนําผลงานวิจัยมาใชการสอนโดยระบุใน มคอ.3 

และการวัดผลและประเมนิผลการเรยีนรู 
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10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is subjected to evaluation and enhancement 

จุดเดน มแีบบสํารวจความพงึพอใจเพื่อประเมนิคุณภาพของงานบรกิารและสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรใหอาจารยและบคุลากร 

สายสนับสนุนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมนิคุณภาพสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนการสอนและคุณภาพของการใหบรกิารดวย 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรกําหนดใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของมีสวนรวม

ประเมนิคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอนและคุณภาพของการใหบรกิาร 

 

 

10. 6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and subjected to 

evaluation and enhancement 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการเก็บรวบรวมผลการสะทอนกลับของผูมี

สวนไดสวนเสยีทุกกลุมอยางชัดเจนและเปนระบบ และควรนําขอมูลที่ไดมา

วเิคราะหและพัฒนาหลักสูตร 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรรวบรวมผลการสะทอนกลับของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยาง

ชัดเจนและเปนระบบ และนําขอมูลที่ไดมาวเิคราะหและพัฒนาหลักสูตร 

 

Criterion 11 Output 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked 

for improvement. 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรเพิ่มการวเิคราะหปจจัยที่มีผลตอการลาออกและการไมสําเร็จ

การศกึษาตามแผนของนักศกึษาวชิาเอกอื่นในหลักสูตร เพื่อนําขอมูลใน

ภาพรวมไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในประเด็นตาง ๆ อาท ิเกณฑและ
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วธิกีารคัดเลอืกนักศกึษาแรกเขา ลําดับการเรยีนรายวชิาตาง ๆ ในหลักสูตร 

สัดสวนเนื้อหาวิชาในแตละภาคการศกึษา การวัดและประเมนิผล เปนตน 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรวิเคราะหปจจัยที่สงผลตออัตราการสําเร็จการศึกษาและระยะเวลา

การสําเร็จการศึกษา อีกทั้งกําหนดแนวทางในการชวยเหลือใหนักศึกษาจบ

ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

11. 2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 

improvement. 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการตดิตามอัตราการสําเร็จการศกึษาของ

นักศึกษาและนําขอมูลมาเทียบเคยีงกับเปาหมายของหลักสูตรที่กําหนด

ระยะเวลาการสําเร็จการศกึษาของหลักสูตร 

2. หลักสูตรควรนําขอมูลที่ไดจากการวเิคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการ

สําเร็จการศกึษาของนักศกึษามากําหนดแนวทางในการชวยเหลือใหนักศกึษา

จบตามระยะเวลาที่กําหนด 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

11. 3  Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement. 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรวเิคราะหผลของการเปลี่ยนแปลงหรอืแนวโนมของการไดงานทํา

เปรยีบเทยีบกับขอมูลของบัณฑติจากมหาวทิยาลัยอื่น ๆ ในสาขาเดียวกัน เพื่อ

นําไปสูการพัฒนานักศกึษาใหมีความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางานตามที่

สถานประกอบการตองการ 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรวิเคราะหขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตโดบเทียบเคียงกับ

มหาวทิยาลัยอื่น 
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11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement. 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการติดตามระดับความพึงพอใจของผูมี

สวนไดสวนเสยีทุกกลุมตามที่หลักสูตรกําหนดไว โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของ

กับผลการเรยีนรูที่คาดหวัง (ELOs) ที่หลักสูตรกําหนดไว 

2. ควรนําผลการประเมนิความพงึพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียมากําหนด

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรติดตามความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมและพัฒนา

หลักสูตรจากผลการประเมนิความพงึพอใจ 
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3.2  ผลการประเมนิตนเองของหลักสูตร 

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      
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4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

 2      

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

[6] 

 2      

Overall opinion  2      

5 Student Assessment        

5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [1, 2] 

 2      

5.2 The student assessments including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, rubrics and grading are 

explicit and communicated to students [4, 5] 

 2      

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 ใหมีความจําเพาะมากขึ้นและสื่อสารใหกับคณาจารยและ

นักศึกษาไดรับทราบใหทั่วถึง และวางแผนกระบวนการในการทบทวน Specific และ Generic 

learning outcome และแสดงใหเหน็ถึงความเชื่อมโยงไปสูแตละรายวชิาใหชัดเจนมากข้ึน ทัง้นี้ตองนํา

ผลสํารวจความตองการจากผูมสีวนไดสวนเสียที่เปนปจจุบันมาปรับปรุง ELO 

หลักสูตรฯ พัฒนาชองทางการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียผานหนาเว็ปไซด เพื่อใหผูมีสวน

ไดสวนเสียสามารถเขาถงึขอมูลไดสะดวก 

หลักสูตรฯ ควรดําเนินการรวมกับอาจารยผูสอนในการจัดทํา CLO ใหสอดคลองกับ ELO 

และแจงแกนักศกึษากอนการจัดการเรยีนการสอน 

หลักสูตรฯ ควรพัฒนาปรัชญาของหลักสูตรและเผยแพรไปยังผูมีสวนไดสวนเสียอยางทั่วถึง

ดวยชองทางที่หลากหลาย หลักสูตรฯ และคณาจารยควรรวมกําหนดกลยุทธการเรียนการสอนที่

ชัดเจน ทันสมัย และมุงเนนใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพอยูเสมอ อีกทั้งควรเนนกิจกรรมการ

เรียนการสอนทางดานปฏิบัติการและสรางบรรยากาศการเรียนการสอนที่ยืดหยุนการรวมมือกัน 

โดยอาจมีการฝกงานหรอืทําโครงการรวมกับชุมชน ภาครฐัและเอกชน เพื่อฝกความเปนผูใฝรูตลอด

ชวีติ 
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หลักสูตรฯ ติดตามความกาวหนาผลการเรยีนรูผานเครือขายออนไลน เพื่อใหผูเรียนเขาถึง

ขอมูลสะดวกข้ึนและหลักสูตรฯ สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูที่คาดหวังไดอยางมี

ประสทิธภิาพมากขึ้น 

หลักสูตรฯ ชี้แจงใหอาจารยผูสอนอาจตองมีทบทวนการประเมิน โดยใหแตละรายวิชาระบุ

น้ําหนักของการประเมนิใหชัดเจน และแจงใหนักศกึษาทราบกอนเริ่มการจัดการเรยีนการสอน 

หลักสูตรฯ เสนอใหคณะแตงต้ังกรรมการเพื่อตรวจสอบเกณฑการประเมินการเรียนการ

สอนรายวชิาในทุกภาคการศกึษา 

ควรมีการสะทอนผลการประเมินกลับยังผูเรียนในการประเมินยอย กอนการประเมินกลาง

ภาคและปลายภาค โดยเนนใหเห็นการสรุปผลเพื่อใหเกิดการแกไขและพัฒนากอนสิ้นสุดการเรียน

การสอนในแตละภาคการศกึษา และควรใหมีการสะทอนกลับผลการประเมินผานสื่อออนไลนเพื่อให

นักศกึษาไดเขาถงึขอมูลสะดวกขึ้น 

หลักสูตรฯ มีการจัดทําเอกสารแสดงความคิดเห็นและเอกสารคํารอง ใหชัดเจนในเว็บไซต

ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหนักศกึษาสามารถดาวนโหลด และแสดงความคิดเห็นได

อยางสะดวกมากขึ้น 

 

 


