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1.1  บทสรุปผูบริหาร 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสัตว

ศาสตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตรคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยมีหาวทิยาลัยแมโจ 

เปนหลักสูตรปรับปรุง.พ.ศ. 2561 จัดทําข้ึนเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑการ

ประเมนิของ สป.อว.ในองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน และเกณฑคุณภาพ ASEAN University 

Network –  Quality Assurance at Programme Leval Version 3.0  ในรอบปการศึกษา 2564 มี

นักศึกษาในหลักสูตรจํานวน 813 คน ทั้งนี้ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 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 2564 ในองคประกอบ 1 การ

กํากับมาตรฐาน ภายใตประกาศขอบังคับของกระทรวงศกึษาธิการ 

ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2564 และผลการ

ดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑ ASEAN University Network - Quality 

Assurance (AUN-QA) จํานวน 11 ตัวบงชี้ เพื่อประเมินตนเองจากการดําเนินงานของหลักสูตร 

ประกอบดวยขอมูลดิบตลอดจนวเิคราะหจุดออน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุงและ

แนวปฏบิัตทิี่ด ีเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒทิี่แตงตั้งโดย

มหาวิทยาลัยแมโจซึ่งจะเปนตัวบงชี้ระดับคุณภาพของการบริหารหลักสูตร ที่จะเปนหลักประกัน

ความเชื่อมั่นใหกับผูมสีวนไดสวนเสีย โดยในปการศกึษา 2564 มีคณะกรรมการอาจารยผูรับผดิชอบ

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. ผศ.สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาดี เลขานุการ 

  



3 

 

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

แนวทางหลักของมหาวทิยาลัยที่จะมุงสู Eco. University 

วสิัยทัศน ปรัชญา พันธกจิ และคานยิม 

วสิัยทัศน : เปนมหาวทิยาลัยช้ันนําที่มคีวามเปนเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาต ิ

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. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาตแิละอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาต ิ

7. สรางและพัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ

โปรงใสในการบรหิารงานประเด็นยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยแมโจ 

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 ใหบรกิารวิชาการและความรวมมอืดานการผลิตสตัวแกชุมชน องคกรภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 

4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

5 สรางและพัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และ

ตรวจสอบได 

6 พัฒนางานฟารมสัตว และวิสาหกิจใหไดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน 

การวิจัย บรกิารวิชาการและกอเกดิรายได 
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1.3.3  ภาพรวมของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร 

ชื่อปรญิญา : วทิยาศาสตรบัณฑติ (สัตวศาสตร) 

หลักสูตรไดรับการพจิารณาเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลัย :  

 ในคราวประชุมครัง้ที่ 5/2561  เม่ือวันที่ 17 เดือน มถิุนายน พ.ศ.2561 

PLO ของหลักสูตร : 

1 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบวนิัย อดทนสูงาน และมีจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชพีทางดานสัตวศาสตร 

2 อธบิายหลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบมาตรฐาน และกฎระเบียบที่เก่ียวของ

กับปศุสัตวได 

3 ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของในสาขาวิชาเอก 

(สัตวปก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว) เพื่อการผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจ และจัดการ

ผลผลิตไดอยางมีประสทิธภิาพและปลอดภัย 

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 อีกทั้งเนนการสรางใหเกิดจติ

วญิญาณและความรักในการเปนผูประกอบธุรกิจรุนใหม (Entrepreneur) 
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วัตถปุระสงคของหลักสูตร 

1) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบยีบวนิัย อดทนสูงาน และมีจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชพีทางดานสัตวศาสตร 

2) อธิบายหลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบมาตรฐาน และกฎระเบยีบที่เกี่ยวของ

กับปศุสัตวได 

3) ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่เก่ียวของตามสาขาวิชาเอก

เพื่อการผลิตปศุสัตวเชงิธุรกจิ และจัดการผลผลติไดอยางมีประสทิธภิาพและปลอดภัย 

4) ประเมนิ และแกไขปญหาที่เกดิขึ้นในกระบวนการผลิตปศุสัตวได 

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 
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาแตละช้ันป ในปการศกึษา 2564 

 ระดับชัน้ป (ปที่รับเขา) 

 ป 1 

(2564) 

ป 2 

(2563) 

ป 3 

(2562) 

ป 4 

(2561) 

ป 5  

(2560) 

ป 6 ขึ้นไป 

(2559 <=) 

รวม 

วท.บ. สัตวศาสตร 

(4 ป เทียบเขาเรยีน) 

       

วชิาเอกสัตวปก 12 16 3 - - - 31 

วชิาเอกโคนมและโคเนื้อ 44 28 11 5 - 1 89 

วชิาเอกการผลติสุกร 20 16 14 1 - 1 52 

วท.บ. สัตวศาสตร (4 ป)        

สัตวศาสตร 228 125 - -  - 353 

วชิาเอกสัตวปก - - 39 43 4 - 86 

วชิาเอกโคนมและโคเนื้อ - - 36 29 3 - 68 

วชิาเอกการผลติสุกร - - 36 47 5 - 88 

วชิาเอกอาหารสัตว - - 17 22 2 - 41 

 304 190 156 147 14 2 813 

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  
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หองสมุด 

1) หองสมุดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี

2) สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยแมโจ 

หองปฏบิัตกิาร  

1) หองปฏบิัตกิารวเิคราะหอาหารสัตว 

2) หองปฏบิัตกิารนมและผลิตภัณฑนม 

3) หองปฏบิัตกิารเนื้อและผลติภัณฑ 

4) หองปฏบิัตกิารจุลชวีวทิยา 

5) หองปฏบิัตกิารหนวยวจิัยระบบสบืพันธุปศุสัตวและสัตวปา 

สถานที่ฝกภาคปฏบัิต ิ

1) ฟารมสุกร 

2) ฟารมโคนมและโคเนื้อ 

3) ฟารมสัตวปก 

4) ฟารมเอกชน 

 

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  
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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 

 

 

คณะ/วิทยาลัย ไดตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตรแลว พบวา มีผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐาน

หลักสูตร 

 

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

(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 

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

วาจะเปนผูประกอบการเปนรายใหญผลิตเพื่อการสงออก หรือผูประกอบการขนาดกลาง ที่มีกําลัง
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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 ที่มผีลมาจากการที่ประเทศไทยจะเขาเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซยีนไดในอนาคต   

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 พันธกิจของมหาวทิยาลัยแม

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

ผูทรงคุณวุฒิสายวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน เพื่อปรับปรุง

หลักสูตรใหมีความทันสมัย (อางอิง 1.1.8 คําสั่งแตงคณะกรรมการปรับปรุงและวพิากษหลักสูตรฯ-

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและวพิากษหลักสูตรฯ)  
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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 ลว 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 

3) ประยุกตใชความรูทางวทิยาศาสตรและ

ศาสตรอื่นๆท่ีเกี่ยวของในสาขาวิชาเอก 

(สัตวปก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ 

และอาหารสัตว) เพื่อการผลิตปศุสัตวเชิง

ธุร กิจ  และจัดการผลผลิตไดอย างมี

ประสทิธิภาพและปลอดภัย 

การกาวสูเปนคณะท่ีมคีวามเปนเลิศ

ทางดานสัตวศาสตรในระดับชาติ

นอกจากจะตองประยุกตใชความรู

ทางวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่

เกี่ยวของในสาขาวิชาเอก (สัตวปก 

การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ และ

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
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 อาหารสัตว) แลว จะตองผลิตปศุ

สัตวเชงิธุรกจิ และจัดการผลผลติได

อยางมีประสิทธภิาพและปลอดภัย 

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 และแกไขปญหาท่ีเกดิขึ้นใน

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

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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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 

หลักสูตรกําหนดผลการเรยีนรูที่คาดหวังไวทัง้หมด 5 ดาน ดังนี้ 

โดยหลักสูตรกําหนดใหมีรายวิชาที่ครอบคลุมความรูและทักษะทั่วไป และในแตละรายวิชาที่

อยูในแผนการเรยีนไดกาหนดทักษะความรูเฉพาะดานสัตวศาสตรตามแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) ในรายละเอยีดของ

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

ความสมดุลกันระหวางความรูและทักษะทั่วไป (generic) เชน ทัศนคติและบุคลิกภาพ ทักษะ

ความสามารถทั่วไป และความสามารถของการตอยอดความรู และความรูและทักษะเฉพาะทาง 

(specific) เชน ทักษะในสาขาโภชนศาสตรสัตว สรรีวทิยาการสบืพันธุ การผลิตสัตวและการปรับปรุง

พันธุสัตว เปนตน 
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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 

 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders 

จากรายงานการไดมาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงคของผูประกอบการและผูมีสวนได

สวนเสียภายในมหาวิทยาลัย จะเห็นไดวา ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรจะตอบสนองตอ

ความตองการของผูใชบัณฑติในแตละกลุมตามรายละเอยีดในตารางตอไปนี้ 
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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 คุณธรรมและ

จรยิธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะในการ

วเิคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

PLO1                

PLO2                

PLO3            X    

PLO4                

PLO5                

 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียหลักสูตร ป พ.ศ. 2561 

เพื่อใชสําหรับปการศึกษา 2564 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) 

 2560 2561 2562 2563 2564 

ดานคุณธรรม จรยิธรรม      

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.88 4.11 4.48 4.37 4.00 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 

 -คารอยละของคะแนน 77.6 82.2 89.6 87.4 80.0 

ดานความรู      

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.67 3.74 4.11 3.77 3.67 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 

 -คารอยละของคะแนน 73.4 74.8 82.2 75.4 73.4 

ดานทักษะทางปญญา      

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.71 3.61 3.99 3.76 3.00 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก ปาน

กลาง 

 -คารอยละของคะแนน 74.2 72.2 79.8 75.2 60.00 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

     

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.85 3.86 4.43 4.17 3.00 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก ปาน

กลาง 

 -คารอยละของคะแนน 77.0 77.2 88.6 83.4 60.00 

ดานการวเิคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.87 3.78 4.08 3.80 3.67 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 

 -คารอยละของคะแนน 77.4 75.6 81.6 76.0 73.4 

จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมนิ 30 85 63 42 8 
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คะแนนที่ได (ผลรวมคาคะแนนทุกดาน หารดวย 

จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมนิ) 

3.80 3.82 4.22 3.98 3.95 

ระดับความพึงพอใจ * มาก มาก มาก มาก มาก 

PLOs มีคาเฉลี่ยรวม ป 2564 มีคา ดังนี้  

PLOs คา PLOs 

2563 

คา PLOs 

2564 

1. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบวินัย อดทนสูงาน และมี

จรรยาบรรณในการประกอบอาชพีทางดานสัตวศาสตร  

4.21  

2. อธิบายหลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบมาตรฐาน และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับปศุสัตวได 

3.64  

3. ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่เก่ียวของใน

สาขาวิชาเอก (สัตวปก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ และอาหาร

สัตว) เพื่อการผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจ และจัดการผลผลิตไดอยางมี

ประสทิธภิาพและปลอดภัย 

3.50  

4. ประเมนิและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตปศุสัตวได 3.43  

5. สามารถใชทักษะภาษาตางประเทศได และถายทอดเทคโนโลยแีละ

องคความรูทางสัตวศาสตรสูเปาหมาย โดยอาศัยชองทางการสื่อสาร

ที่เหมาะสม 

3.29  

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.61  

อยูระหวางรอผลของมหาวทิยาลัย 

ระดับความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีตอหลักสูตร ในปการศึกษา 2564 มีคาที่ ลดลง 

จากป 2563 เนื่องจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามหรือบัณทิตที่ไดรับการประเมินลดลงดวย 

เนื่องจากสถานการณเฝาระวังโรคระบาดโควิด-19 ทําการประสานงานในการตอบรับประเมิน

แบบสอบถามจากผูประกอบการหรือผูใชบัณฑตินอยกวาปกอน โดยคาป 2564 ยังอยูที่ระดับความ

พึงพอใจเทากับ มาก (แตคาคะแนนลดลง) โดยคาเฉลี่ยรวมลดลงดวย และคาระดับความพึงพอใจ

ในแตละดานลดลง ทัง้ 5 ดาน โดยเฉพาะดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ

มีคาลดลงมากที่สุด ดังนั้น หลักสูตรฯควรใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เนน

กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่มีประสิทธภิาพยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนชวง

ที่มีโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งมีอุปสรรคในการเรียนการสอนเปนอยางมาก ตองนําการเรียนแบบ

ออนไลน (New Normal) มาใช ซึ่งทั้งผูเรียนและผูสอนพบกับอุปสรรคมากมาย ตองเรียนรูสิ่งใหมๆ 
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อยางไรก็ตาม เห็นไดชัดวา การจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดรับความรูมากและมี

ประสทิธภิาพที่สุด คอืการเรยีนในชัน้เรยีน 

Criterion 2 : Programme Specification 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2561 มีการระบุ

ขอกําหนดของหลักสูตรไวอยางครอบคลุมและเปนปจจุบัน โดยมีการเผยแพรผานหลายชองทางเพื่อ

ผูมีสวนไดสวนเสยีของหลักสูตรไดรับทราบ ดังรายละเอยีดที่ปรากฏในเอกสาร มคอ.2 (อางองิ 2.1.1  

เอกสาร มคอ. 2) และขอมูลบนระบบรับทราบหลักสูตรของ สกอ. (CHECO) ขอกําหนดของหลักสูตร

ที่กลาวถึงนี้ ไดแก ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา วัตถุประสงค ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร 

รูปแบบหลักสูตร สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ ความพรอมในการเผยแพร

หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ระบบการจัดการศึกษา คุณสมบัติผูเขาเรียน แผนการรับ

นักศกึษา จํานวนหนวยกติ โครงสรางหลักสูตร และอาชพีที่สามารถประกอบได เปนตน  

ในขณะที่ โครงสรางหลักสูตรและะรายละเอียดของวชิา (มคอ.3-4) ที่แสดงถงึผลการเรียนรู

ที่คาดหวังมีการเผยแพรผานทางเว็ปไซตของสํานักพัฒนาวชิาการ ไดแก 

http://www.education.mju.ac.th/www/ProgramStructure.aspx?ProgramID=56322010 

 

http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/tqfFileUpload/officer/tqf3FileList.aspx 

 

ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรไดมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอ (อางอิง 

2.1.2 บันทกึขอความขอแกไขคุณสมบัตผิูเขาศกึษาตอ) โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย

แมโจ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  จึงไดประชาสัมพันธผานส่ือแผนพับและเพจ 

facebook ของหลักสูตร (อางอิง 2.1.3 เอกสารประชาสัมพันธหลักสูตร) ไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย ทํา

ใหไดรับทราบขอมูลที่เปนปจจุบันได 

 

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

หลักสูตรอาศัยขอมูลจากแหลงตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลความพึงพอใจของผูมสีวนได

สวนเสียของหลักสูตร (Stakeholders satisfaction) และผลจากการวิเคราะหขอมูลในชองทางตาง ๆ 

พบวามีความตองการใหมีการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการทางธุรกิจเพิ่มเติม โดยมี

การยายรายวิชา สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว จากวิชาเอกเลือก/เลือกเสรีมาเปนวิชาแกน และ

เปดวิชาเอกเลือกใหม 1 วิชาในภาคเรียนที่ 2/2564 คือ วิชา สศ 484 การสรางธุรกิจและการเปน

ผูประกอบการดานปศุสัตว โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาใหครอบคลุมเนื้อหาในดาน
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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

จัดทํา online กอนเปดภาคการศกึษา 1 สัปดาห และแจกใหแกผูเรยีนในวันแรกของการเรียน (อางองิ  

2.2.1 มคอ 3-4 ภาคเรยีนที่ 1-2-64) 

 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 

to the stakeholders 

ชองทางการส่ือสารกับผูมีสวนไดสวนเสยีเพื่อเขาถึงขอมูลขอกําหนดหลักสูตรและขอกําหนด

รายวชิาที่ครอบคลุมและเปนปจจุบันมหีลากหลาย ไดแก 

 

ชองทางสื่อสาร กลุมเปาหมาย เน้ือหาที่เขาถงึ 

เว็ปไซต  

http://www.as.mju.ac.th 

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

และผูสนใจทั่วไป 

ข อมูล  มคอ .2  ข อมู ล

บุคลากร ขอมูลกจิกรรม 

เพจ facebook: 

สัตวศาสตรฯ มหาวทิยาลัยแมโจ 

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

กลุมศิษยปจจุบัน บุคลากร 

นักเรยีนและผูสนใจทั่วไป 

ขอมูลกิจกรรม ขอมูล

การรับสมัคร 

เพจ facebook:  

สัตวศาสตรฯ มหาวทิยาลัยแมโจ 

กลุมบุคลากร ศิษยปจจุบัน 

และศษิยเกา 

ขอมูลกิจกรรม ขอมูล

การรับสมัคร  

แผนพับประชาสัมพันธหลักสูตร 

(อางองิ 2.3.1 แผนพับ

ประชาสัมพันธ) 

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

และนักเรยีน 

ข อ มู ล ก า ร รั บ ส มั ค ร 

ข อ มู ล ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า 

ขอมูลคาใชจายการเรยีน  

คลิปวดิโีอ 

https://youtu.be/envs47oPAzI  

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

นักเรยีนและผูสนใจทั่วไป 

ขอมูลบรรยากาศการ

เรียนรู และสิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู 

MS-Team ศษิยปจจุบัน อาจารย ข อ กํ า ห น ด ห ลั ก สู ต ร 

ขอกําหนดรายวชิาที่เรยีน 
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ระบบรับทราบหลักสูตรของ สกอ. 

(CHECO) 

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

นักเรยีนและผูสนใจทั่วไป 

ข อ มู ล  ม ค อ . 2 แ ล ะ

สถานะของหลักสูตร 

Criterion 3 Programme Structure and Content 

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

learning outcomes 

หลักสูตรไดกําหนดโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตรใหมีสัดสวนที่เหมาะสมของหมวดวิชา

ตางๆ โดยคํานึงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งประกอบดวย รายวิชาที่อยูในหมวดศึกษาทั่วไป 

จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาที่อยูในหมวดเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

และรายวิชาที่อยูในหมวดเลอืกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต รวมไปถึงรายวิชาบูรณาการ ไดแก สัมมนา 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 หลักสูตรไดกําหนดผลการ

เรยีนรูที่คาดหวังที่ชัดเจนมากขึ้น (อางองิ 3.1.1 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร)  

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. 2561)  มีกําหนดการเปดสอนในภาคการศกึษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 และ

ถึงรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2566 และจะเริ่มใชหลักสูตรปรับปรุงในป

การศึกษา 2566 โดยการออกแบบหลักสูตรอยูบนพื้นฐานของปรัชญา เพื่อพัฒนาองคความรูใน

รูปแบบการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัตเิพื่อผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชพีใหมีทักษะใฝรู สู

งาน คิดเปน และมีความเปนผูนําที่มีคุณธรรมและจรยิธรรม ไดวางรากฐานการเรียนใหอยูในกรอบ

ของวิชาชีพทางดานสัตวศาสตรอยางครบถวนเหมือนมหาวิทยาลัยอื่น  แตในสวนที่แตกตางจาก

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ คือ ความถนัดและความสามารถเฉพาะทางวชิาชีพในแตสาขา เชน สัตวปก, โค

นมและโคเนื้อ, การผลิตสุกร หรอือาหารสัตว ซึ่งเปนเอกลักษณพเิศษเปนการเพิ่มโอกาสใหบัณฑิตมี

ความรูความสามารถตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน ในรอบการการดําเนินการ
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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 โดยคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลย ีไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําเนื้อหาหลักสูตรตาม Outcome Based Education 

(อางอิง 3.1.4 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ OBE) ซึ่งไดดําเนินการออกแบบสอบถามในดานความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร เพื่อทําการสํารวจขอมูลที่จําเปนตอการปรับปรุง

หลักสูตรในดานตาง ๆ สงไปตามผูใชบัณฑติทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงศิษยเกาที่ดําเนินธุรกิจที่

เกี่ยวของกับปศุสัตวดวยตนเอง พรอมทั้งนําแบบสอบถามดังกลาวสัมภาษณกับสถานประกอบการ

ในการนเิทศสหกจิศกึษาของนักศกึษาเพือ่เปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร  

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 ตารางการปรับปรุงหลักสตูรใหม) 

การปรับปรุงหลักสูตร โดยปการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรไดมีการทบทวนการออกแบบ

หลักสูตรฯ โดยผานชองทางตาง ๆ เชน การสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย, การแสดง

ความเห็นในการประชุมหลักสูตร เพื่อเปดโอกาสในแสดงความคดิเห็น ไดมีขอเสนอแนะในการแกไข
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รายวิชาตาง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาใหเรียนในวิชาที่จําเปนตอการ

เรยีนการสอน 

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

is clear 

หลักสูตรไดกําหนดใหแตละรายวชิามสีวนรวมในการทําใหบรรลุผลการเรยีนรูที่คาดหวังใน

ดานตางๆ โดยแสดงไวในแผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานการเรยีนรูจากหลักสูตร

สูรายวิชา (Curriculum Mapping) โดยระบุความรับผดิชอบหลักและรองไวอยางชัดเจนซึ่งปรากฏอยู

ในเลม มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน และการประเมนิผล กระบวนการวชิาตางๆ 

มสีวนรวมตอการบรรลุผลการเรยีนรูที่คาดหวัง (PLOs) ทัง้ 5 ขอ 

 

ความสัมพันธระหวางรายวชิากับผลการเรยีนรูระดับหลักสูตร 

 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

กลุมวชิาแกน      

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 การวางแผนการทดลองและการวเิคราะห

ขอมูลงานวจิัยทางสัตวศาสตร 
 U U    

สศ 330 การปรับปรุงพันธุสัตว   U U Ap   

สศ 370 ยาและการใชยาในสัตว  U U Ap   

สศ 451 การจัดการฟารมปศุสัตวอยางชาญฉลาด  U U Ap   

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 
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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      

สศ 302 โภชนศาสตรและการใหอาหารโค   U U Ap   

สศ 308 พชือาหารสัตวและการจัดการอาหารหยาบ  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   

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      
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Bloom’s Taxonomy : R= Remembering U= Understanding 

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

  

สศ 300 ปฏบิัตกิารโภชนศาสตรสัตว  U Ap Ap   

สศ 304 การผลติอาหารสัตวและเทคโนโลยกีารผลิต  U Ap Ap   

สศ 305 อาหารและการใหอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว  U Ap An   

สศ 306 อาหารและการใหอาหารสัตวกระเพาะรวม   U Ap An   

สศ 307 อาหารสัตวน้ําและการเพาะเลีย้ง  U Ap Ap   

สศ 308 พชือาหารสัตวและการจัดการอาหารหยาบ  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 420 คอมพวิเตอรเพื่อการปศุสัตว   U Ap Ap   

สศ 446 การผลติสัตวในระบบอนิทรยี Ap Ap An   

สศ 450 การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมปศุสัตว Ap Ap Ap An  

สศ 481 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟารมปศุสัตว  Ap Ap Ap   

สศ 482 การประกวดและตัดสนิปศุสัตว  U Ap Ap   

สศ 484 การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ

ดานปศุสัตว 

Ap Ap An   

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

รายวชิาที่อยูในแผนการเรยีนมีการเรยีงลําดับรายวชิากอนและรายวิชาหลังอยางเปนระบบ

โดยจัดลําดับการเรียนจากความรูพื้นฐาน ความรูเฉพาะทาง การประยุกตและการบูรณาการ

ตามลําดับอยางเปนเหตุเปนผล (อางองิ 3.3.1 แผนการเรยีน 4 ช้ันปตามเอกสาร มคอ.2) ความรูและ

ทักษะปฏิบัติงานจากวิชาพื้นฐานถูกนํามาใชและบูรณาการกับวิชาเฉพาะทาง มีรายวิชากลุมสหกิจ 

ไดแก สศ 497 สหกิจศึกษา และ สศ 498 การเรียนรูอิสระ และ สศ 499 การฝกงานตางประเทศ 

เปนวิชาที่ผูเรียนไดเลือกเรียนเพื่อเสริมทักษะเฉพาะทางหรือทําใหเกิดองคความรูใหมในปสุดทาย

ของการศกึษา 

นอกจากนี้หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 มกีารจัดเรยีงรายวิชาอยางเปนระบบ โดยคํานงึถึง

รายวชิาในแตละวิชาเอกที่มีจุดเดน มคีวามสําคัญมาเปนรายวิชาเอกเลือก/เลือกเสร ีเปดสอนในภาค

เรยีนที่ 1-2 ปการศกึษา 2564 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 

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

the expected learning outcomes 

กิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเปนไปตามมาตรฐาน

ผลการเรยีนรูของ TQF โดยจัดการเรียนการสอนใหผูเรยีนเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณจาก

กรณศีึกษารวมกัน การมอบหมายงานใหผูเรยีนศกึษาคนควาทํารายงาน และนําเสนอ การอภิปราย 

รวมทัง้การจัดทํานวัตกรรมหรือโครงงาน ซึ่งใชผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนตัวกําหนดกิจกรรมและ

การเรยีนรู (อางองิ 4.2.1 รายวชิาที่มีกิจกรรมสงเสรมิการเรยีนรู) 
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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. บูรณาการดานกจิกรรมนักศกึษาอยางเปนรูปธรรม 

8. จัดเสวนาการวางแผนจัดทําโครงการ /กิจกรรม

นักศึกษาอยางเปนระบบ และทบทวนจํานวนชมรม

นักศกึษา 

9. สนับสนุนใหนักศึกษาแตละสาขาวิชาเอกทํากิจกรรม

รวมกัน และสงเสริมกิจกรรมที่ทําใหนักศึกษามี

ความคดิสรางสรรคและกลาแสดงออก 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนักศกึษา 

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 

9. สรางกิจกรรมกึ่งวชิาการ เพื่อเสรมิสรางภาวะความ

เปนผูนํา 

3. ความสามารถดาน

ภาษาตางประเทศ 

ตัวบงช้ี 

นักศกึษาสามารถสื่อสารและมทีักษะดาน

ภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนักศกึษา 

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 

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 จากอินเตอรเน็ต หรอื

แหลงขอมูลตาง ๆ  

- การจัดโครงการเพื่อเสรมิความเขาใจ และทักษะการเรยีนภาคทฤษฏี 

- สงเสริมใหนักศกึษาไดเผยแพรความรู หรอืตอบคําถามตามหลักวิชาการสูสังคม

ออนไลน เพื่อเปนการชวยเหลอืสังคม โดยผานการกลั่นกรองจากอาจารยประจําวิชาแลว  

ในชวงสถานการณโควดิ-19 ในระบบการเรยีนภาคทฤษฎแีบบออนไลน โดยใชโปรแกรม Ms 

Teams หรอืโปรแกรมอื่นๆ รวมถึงส่ือโซเชยีลมีเดีย ในการเรยีนการสอน ปการศกึษา 2564 นี้ 
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ภาคปฏบิัต ิจะใชกลยุทธในจัดการเรยีนการสอน ยกตัวอยาง เชน  

- การเช่ือมโยงความรูจากภาคทฤษฏีสูการปฏิบัติ โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดนําเอาองค

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 

- การกระตุนใหนักศกึษาคิดวิเคราะห นําความรูภาคทฤษฎมีาประยุกตใชเพื่อทําใหงานวิจัย

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 

-ประเมินและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลติปศุ

สัตวได 
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สศ 421 การใชคอมพวิเตอรทาง

โภชนศาสตรสัตว 

-อธบิายหลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบมาตรฐาน และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับปศุสัตวได 

-ประยุกตใชความรูทางวทิยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่

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 

(1) การประเมนิการรับเขานักศกึษาใหม 

หลักสูตรฯ ไดกําหนดเกณฑในการประเมินคุณสมบัติของนักศึกษาใหมที่จะเขาศึกษาตอใน

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

คุณสมบัตขิองนักศกึษาใหมหลักสูตร 4 ป 

1. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร/

ทุกกลุมสาระการเรียนรู  หรือเทียบเทา ผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรอื สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงทาง

การเกษตร โดยตองมีเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 ขณะจบการศึกษา และพิจารณากําหนดรายวิชา

พื้นฐานที่นักศึกษาตองศกึษาเพิ่มเติมจากผลการศึกษาจากสถาบันเดิม  หรอื ผานการคัดเลือกตาม

หลักเกณฑของมหาวทิยาลัย 

2. เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีตาม

ระเบยีบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวทิยาลัยที่เกี่ยวของโดยอนุโลมคุณสมบัตขิองนักศกึษาใหม 

คุณสมบัตขิองนักศกึษาใหมหลักสูตร 4 ปเทยีบเขาเรยีน   

1. สําเร็จการศกึษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้สูงสาขาสัตวศาสตร หรอืผานการคัดเลือก

ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย การรับเขาศึกษาตลอดจนวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ที่เปนไปตามขอบังคับ
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ของมหาวิทยาลัยแมโจวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และระเบียบอื่นๆของมหาวิทยาลัยที่

เกี่ยวของโดยอนุโลมโดยกําหนดประเภทการรับนักศกึษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดมีการกําหนดเกณฑในการรับ

นักศกึษาใหมเพื่อใหเปนไปตาม PLO ของหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรฯ มรีะบบกลไกการรับนักศกึษาตามกระบวนการการรับและคัดเลือกนักศกึษา โดย

ปการศึกษา 2564 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

วชิาวทิยาศาสตร และภาษาตางประเทศ  โดยการรับสมัครในปการศกึษา 2564 ทางหลักสูตรฯไดรับ

นักศกึษา หลักสูตร 4 ป เปนไปตามแผน โดยเกนิจากจํานวนรับ ตัง้แตการสมัครรอบรับตรง ครัง้ที่ 1 

แลว 

จากการดําเนนิงานที่ผานมาในป 2564 มกีารปรับชองทางการรับนักศกึษาแบบ 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

เวลาสมัครโควตารับตรงไปยังโรงเรียนตางๆ และวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศ ที่มีศิษยเกาและศิษย

ปจจุบันของคณะดวย (อางองิ 5.1.2 การประชาสัมพันธ) 

(2) การประเมินระหวางการศกึษา 

อาจารยผูสอนมีการประเมินผลการเรยีนรูของนักศกึษาโดยประเมินตามสภาพจรงิ เชน 

ขอสอบแบบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่ไดรับมอบหมาย เปนตน  โดยหลังจากสิ้นภาค

การศกึษาอาจารยผูสอนจะประเมินออกมาเปนผลคะแนนหรอืเกรดใหนักศกึษา  
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มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพรอมทางการเรียนใหแกนักศึกษา เชน โปรแกรมการ

สอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษา (อางอิง สศ 5.1.3 ผลการสอบวัดระดับความรู

ภาษาอังกฤษ) และโปรแกรมการสอบวัดระดับเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา (อางองิ สศ 5.1.4 

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 

อาจารยผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการใหคะแนนในช่ัวโมงแรกที่เขาสอน 

รับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามการสงผลคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ที่นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา และนําเขาที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ  เพื่อ

พจิารณาผลคะแนนของนักศึกษา กอนสงใหกับคณะกรรมการประจําคณะฯ พจิารณาเห็นชอบ และ

สงใหกับสํานักบรหิารและพัฒนาวชิาการดําเนนิการประกาศใหนักศกึษาไดรับทราบตอไป 

หลังจากสิ้นภาคการศึกษาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาสรุปผลคะแนน

ภาพรวมของทุกรายวิชา (อางอิง 5.2.1 สรุปผลคะแนนรายวิชาภาคเรียนที่ 1-2-2564) สําหรับ

รายวิชาที่คางสงผลคะแนน เนื่องจากตรวจไมเสร็จ นักศึกษาตอกลุมมีจํานวนมาก หรอืนักศึกษายัง

นําเสนองานหรือทํารายงานไมเสร็จสมบูรณ ใหทําบันทึกขอความและรายงานชี้แจงเหตุผลตอที่

ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะฯและสํานักบริหารและพัฒนา

วชิาการดวย 

 

รูปภาพหลักเกณฑการใหคะแนนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจวาดวยการศึกษาข้ัน

ปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ขอ 12 วาดวยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาโดยกําหนด

ความหมาย 
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ตารางแสดงอักษรอื่นเพื่อเปนสัญลักษณแสดงผลการศึกษา 

 

 

โดยหลังจากเสร็จสิ้นแตละภาคเรยีนแลว อาจารยผูสอนจะประเมินออกมาเปนผลคะแนนใน

แตละรายวิชาและมีการตรวจสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา ทั้ง 5 ดาน ในรายวชิาของตนเองวา

เปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตรฯหรอืไม เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของรายวชิา มคอ. 5 

และนําสงเพื่อพิจารณาเห็นชอบในที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ  และอาจารย

ผูรับผดิชอบหลักสูตรจะตรวจสอบรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาที่อาจารยผูสอนรายวิชาที่

เปดสอนในแตละภาคการศกึษา ไดดําเนนิการรายงานผลการดําเนนิการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 

5-6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน (อางองิ 5.2.2 รายงานสงมคอ.5) 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment 

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

รายวิชา) (อางอิง 5.3.2 แจงเปดรายวิชา) ทั้งนี้ หลักสูตรฯ จะทําหนังสือแจงใหอาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชาจัดสงเอกสารกอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน โดยมอบหมายใหงานบริการการศึกษาจัดทํา 

Check list ตรวจสอบการจัดสงการรวบรวมและแจงความกาวหนาในการดําเนินการในที่ประชุม
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ซึ่งเปนกรรมการใน

คณะกรรมการประจําคณะฯ จะแจงในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯตอไป  เพื่อควบคุมให

การบรหิารหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

หลักสูตรไดมีการประชุมเพื่อวเิคราะหปจจัยที่สงผลตอการวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรยีนการสอน ในปการศกึษา 2564 นี้ดวย โดยมีการวางแผนระบบผูสอนสําหรับรายวิชาที่จะ

เปดสอนใหเหมาะสมและเรยีบรอย จัดเตรยีมอาจารยผูสอนสําหรับรายวิชาที่อาจารยจะเกษยีณอายุ

และลาศึกษาตอลวงหนา และวางระบบพี่เลี้ยงในรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงอาจารยผูสอน โดยมี

อาจารยผูสอนใหมเขาไปรวมสอนอยูในรายวิชานั้นๆ เพื่อจะไดทราบจุดมุงหมายและวัตถุประสงค

ของรายวชิา ลักษณะและการดําเนนิการในรายวิชา รวมทัง้แนวทางและแผนการสอนในรายวิชาดวย 

(อางองิ 5.3.3 การประชุมภาระการสอน) 

หลักสูตรฯ ไดดําเนินการประเมนิผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหงชาตทิุกรายวชิาที่หลักสูตรเปดการเรยีนการสอน ตลอดปการศึกษา 2564 โดยมีระบบและกลไก

เพื่อสื่อสารระเบยีบ วธิกีารประเมนิผลของผูเรยีน ระยะเวลาที่จะทําการประเมินผล ระดับขัน้การให

คะแนน กระจายนํ้าหนักและการตัดเกรดกับผูเรยีน  

อาจารยผูสอนจะประเมินออกมาเปนผลคะแนนในแตละรายวิชาและมกีารตรวจสอบผลการ

เรยีนรูของนักศึกษา ทั้ง 5 ดาน ในรายวิชาของตนเองวาเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตรฯหรือไม 

เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ. 5 และนําสงเพื่อพิจารณาเห็นชอบในที่

ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรฯ กอนสงใหกับคณะกรรมการประจําคณะฯ พจิารณาเห็นชอบ และ

สงใหกับสํานักบรหิารและพัฒนาวชิาการ เพือ่ดําเนนิการตามขั้นตอนและประกาศผลใหกับนักศกึษา

ทราบผานทาง www.reg.mju.ac.th ตอไป 

อาจารยประจําหลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธภิาพการเรยีน

การสอนของรายวิชาในหลักสูตรฯ แตละปการศึกษา (อางอิง สศ 5.3.4 ผลการประเมินการเรียน

การสอน) เพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของอาจารยสอน และ

หลักสูตรฯมีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดย

หลักสูตรฯ มีการกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษานั้น จัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศกึษาที่เปดสอน  
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การวเิคราะหรายวชิาที่มผีลการเรยีนไมปกต ิ

รหัส ช่ือวชิา 
ภาค

การศกึษา 
ความผดิปกต ิ การตรวจสอบ 

เหตท่ีุทาํให

ผดิปกต ิ
มาตรการแกไข 

สศ 497  

สหกิจศกึษา 

1/2564 นศ.ตดิ OP มาก  

เกรดออกลาชา 

ตรวจสอบจาก

สรุปผลคะแนน

ประจําภาคเรยีนใน

ที่ประชุมอาจารย

ผูรบัผดิชอบ

หลักสูตร 

นศ.ยังไมไดนําเสนอผล

การปฏิบัตงิานสหกจิ

ศกึษา 

ใหนักศกึษา

นําเสนอผล

การปฏิบตงิาน 

และเรงการ

พจิารณาผล

คะแนนใหเร็ว

กวาเดมิในรอบป

การศกึษาตอไป 

สศ 290 

ปฏบิัตงิานฟารม 

1/2564 นศ.ตดิ I จํานวน

มาก 

 

ตรวจสอบจาก

สรุปผลคะแนน

ประจําภาคเรยีนใน

ที่ประชุมอาจารย

ผูรบัผดิชอบ

หลักสูตร 

เนื่องจากนักศึกษายัง

ไม ไดลงภาคปฏิบั ติ  

ในช ว งสถานการ โค

วดิ-19 

ใ ห นั ก ศึ ก ษ า นั ด

เ ว ล า ท อ ย ล ง

ภาคปฏิบัติ ในภาค

เรียนที่  2-3 เมื่อ

ส ถ า น ก า ร ณ

คลี่คลาย 

จากการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งไดมีการพจิารณารายวชิาที่มีผลการเรยีนไมปกต ิ

ที่ประชุมไดมีมตใิหพิจารณารายวิชาที่มีผลคะแนนผดิปกตเิกิน 25% สําหรับภาคเรยีนที่ 1/2564 เปน

ตนไป เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่เกดิขึ้น และวางแผนสําหรบัปการศกึษาตอไป 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

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

ทางหลักสูตรจะทําการแจงตอกรรมการคณะใหไดรับทราบและจดัการตอไป  

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยไดดําเนนิการจัดทําระบบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนการสอนของแตละรายวิชาทุกภาคการศึกษาดวย นอกจากการประเมินผลจากการเรียนการ

สอนของอาจารยผูสอนดวยตนเองในช้ันเรียน หลักสูตรพิจารณาผลความพึงพอใจของนักศกึษาตอ

การจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนของคณะฯ ในภาพรวม สําหรับรายวิชาที่เปดสอนป

การศกึษา 2564 ภาคเรยีนที่ 1 จํานวน 55 วชิา ภาคเรยีนที่ 2 จํานวน 71 วชิา โดยมีคาคะแนนอยูใน

ระดับมาก โดยภาคเรียนที่ 1/2564 มีคาเทากับ 4.35 โดยขอที่ไดคะแนนมากที่สุดเทากับ 4.38  ใน

หัวขอ อาจารยตรงเวลา เขาและเลกิสอนตามกําหนด 

และภาคเรยีนที่ 2/2564 มคีาเทากับ 4.33 (อางองิ 5.4.2 แบบประเมนิความพงึพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอน) โดยขอที่ไดคะแนนมากที่สุดเทากับ 4.35  ในหัวขอจัดการเรียนการสอนตาม

รายละเอยีดของรายวชิา(มคอ.3) และ/หรอืแผนการสอนที่กําหนดไว 

  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2564 เปนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน ทั้งภาคปฏิบัติและสวนของทฤษฎี ซึ่งอาจารยตองปรับรูปแบบใหเขากับสถานการณโรค

ระบาดที่เปนอยูในปจจุบัน ดังน้ัน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินอยูตอไป มหาวิทยาลัยจึงมี

นโยบายเพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน ซึ่งในปการศึกษา 2564 เปนปแรกทําใหมี

ขอบกพรองหลายอยางและความไมสะดวก ทั้งอาจารยและนักศึกษายังไมคุนชินและตองเรียนรู

ระบบการเรียนการสอนออนไลนใหมๆไปดวยกัน แตการจัดการเรียนการสอนก็ผานไปดวยความ

เรยีบรอยและลงตัวจนถงึสิ้นปการศกึษา 2564 
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หลักสูตรฯมีการติดตามและตรวจสอบผลการประเมินเพื่อรายงานในที่ประชุมอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ รวมทั้งเปรียบเทียบผลการประเมินของป

การศกึษา 2564 กับปกอนดวย  โดยพบวาผลการประเมนิในปนี้มคีาต่ํากวาป 2563 ทัง้ 2 ภาคเรยีน 

ที่ประชุมพิจารณาแลววา อาจจะเปนผลจากการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ แบบเขาช้ัน

เรยีน และแบบเรียนออนไลน เนื่องจากในปการศึกษา 2564 อยูในสถานการณเฝาระวังโรคระบาด

โควดิ-19 ทําใหจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบปกตไิมได  

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

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 

ในปการศึกษา 2564 มีคณาจารยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรฯ ทั้งหมด 21 คน แบงออกตาม

ตําแหนงทางวิชาการดังตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรฯ ทั้งนี้มีอาจารย

ทั้งหมดในหลักสูตรฯ จบปริญญาเอกรอยละ 71.43 ซึ่งอาจารยทุกทานในหลักสูตรฯ มีความรู

ทางการวจิัย มีตําแหนงทางวิชาการรอยละ 57.14 (อางอิง 6.1.1 ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการ

ของหลักสูตร) https://erp.mju.ac.th/qaRpt1.aspx และมีอาจารยที่ไดรับกําหนดตําแหนงที่สูงข้ึน 

จํานวน 1 คน คอื ผศ.สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาดี (อางองิ 6.1.2 แบนเนอรแสดงความยนิด)ี 

ในระหวางปการศึกษา 2560 – 2564 ไมมีอาจารยทานใดลาออก แตมีอาจารยเกษยีณอายุ

จํานวน 1 คน และภายในอีก 6 ป จะมีคณาจารยเกษียณอายุ จํานวน 2 คน และประธานอาจารย



45 

 

ผูรับผดิชอบหลักสูตรฯ ไดรวมเปนคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลังของคณะฯ 

เพื่อพิจารณากําหนดกรอบตําแหนงทดแทนคณาจารยที่เกษียณอายุ (อางอิง 6.1.3 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบุคลากร) 

 คณาจารยไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดานบรหิาร (หลักสูตร) (อางองิ 6.1.4  คําสั่งอาจารย

ผูรับผดิชอบหลักสูตรฯ) และอาจารยแตละทานไดรับมอบหมายภาระงานสอนในรายวชิาที่เหมาะสม

กับความรูความสามารถความเชี่ยวชาญ และประสบการณ (อางอิง 6.1.5  รายงานการประชุม

มอบหมายภาระงานสอน) 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวชิาในรอบ 5 ป  

ตําแหนงวชิาการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คง

อยู 

ออก คงอยู ออก คง

อยู 

ออก คงอยู ออก คงอยู ออก 

อาจารย 9 - 9 - 8 1 8 - 9 - 

ผูชวยศาสตราจารย 8 - 5 - 10 - 12 - 12 1 

รองศาสตราจารย 1 1 1 - 1 - - 1 - - 

รวม 18 1 18 - 20 1 20 1 21 1 

 

ตารางแสดงบุคลากรสายวชิาการของหลักสูตร (ขอมูล ณ วันสิ้นปการศกึษา 2564) 

วุฒกิารศกึษา อ. ผศ. รศ. ศ. อ.

พเิศษ 

รวม 

ปรญิญาตร ี - 1 - - - 1 

ปรญิญาโท 2 3 - - - 5 

ปรญิญาเอก 6 9 - - - 15 

สูงกวาปรญิญาเอก - - - - - - 

รวม 8 12 - - - 21 

 

รายชื่ออาจารยที่จะเกษยีณอายุราชการ อกี 6 ป (2565-2569) 

ลําดับ ชื่อ-สกุลผูที่จะเกษยีณอายุ

ราชการ 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ผศ.ดร.จํารูญ มณวีรรณ       

2 ผศ.ดร. ประภากร ธาราฉาย       
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ในสิ้นปการศึกษา 2564 มีบุคลากรสายวิชาการคงอยูทั้งสิ้น 21 คน เนื่องจากมีอาจารย

เกษียณอายุ จํานวน 1 คน คอื ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญชา พงศพิศาลธรรม (เกษียณอายุในวันที่ 

30 กันยายน 2564) และมีอาจารยเขาใหม 1 คน คือ อาจารยดร.วรรณลักษณ ถาวร (กําลังอยู

ระหวางจัดทํา สศม.08 เพิ่มเติมอาจารยประจําหลักสูตร(ผูสอน) กอนเปดภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 

2565) 

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

the quality of education, research and service 

รายงานสรุปสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําหลักสูตรฯ ประจําปการศึกษา 

2564 (อางอิง 6.2.1 ตารางแสดงขอมูลสัดสวนนักศึกษาตออาจารยของหลักสูตร) ทั้งนี้ หลักสูตรได

มีการประชุมเพื่อพิจารณาภาระงานสอนของอาจารยในทุกรอบปและทบทวนภาระงานสอนอีกครั้ง

กอนเปดทุกภาคการศึกษา (อางอิง 6.2.2 ภาระงานสอนระดับปริญญาตร ี2564) และติดตามการ

ทํางานวจิัยของอาจารยในทุกรอบปการศึกษา เพื่อใหมีคาภาระงานเปนไปตามสัดสวนที่กําหนด  

งานวจัิย 

ตารางตัวชี้วัดทางดานการวจิัย  

ตัวชี้วัดดานการวจิัย 
ผล 

2560 

ผล 

2561 

ผล 

2562 

ผล 

2563 

ผล 

2564 

1.เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ

อาจารยประจํา 

116,490.91 235,804 192,784 785,371 5,940,775 

2.รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่มี

งานวิจัยตอจํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา 

22.73 27.27 21.58 20 26.32 

3.ระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

5 6 6 5 ไมมใีนแผน 

4.รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

95.45 

(21/22*100) 

54.55 26.32 65 29.47 

5.รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชนแกหนวยงานภายนอกอยาง

เปนรูปธรรมและมีการรับรองการใชประโยชน 

13.63 9.09 20.00 30 23.52 

6.จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่เสนอ

ขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

0 0 

 

1 0 2 
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ตัวชี้วัดดานการวจิัย 
ผล 

2560 

ผล 

2561 

ผล 

2562 

ผล 

2563 

ผล 

2564 

7.จํานวนโครงการวิจัยท่ีบูรณการกับหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2 3 6 7 ไมมใีนแผน  

8.รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(Citation) 

-    - - - 170 

 

ตารางตัวชี้วัดทางดานการวจิัย  ประจําปงบประมาณ ป พ.ศ. 2564  

ตัวช้ีวัดดานการวิจัย แผน 2564 ผล  2564 

1.จํานวนเงนิวจิัยดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 10,000,000 5,940,775 

2.รอยละของอาจารยและนักวจิัยประจําที่มีผลงานวจิัย 40 44.4 

3.รอยละผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 20 23.52 

4.จํานวนงานวจิัยที่นําไปใชในเชงิพาณชิย 1 2 

5.รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพมิพเผยแพรตามเกณฑการเผยแพร

ผลงานวชิาการของ กพอ. 

40 47.36 

6.รอยละของบทความวจิัยที่ไดรับการอางองิ (Citation) 100 170 

จากผลการวเิคราะหตัวชี้วัดดานการวิจัย ของป 2564 คณะกรรมการวจิัยและบรกิารวชิาการ ไดทํา

การวเิคราะหผลไดดังนี้  

- เงินวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แผนไดกําหนดไว 10,000,000 ผลไปที่ 

5,940,775  ไมบรรลุผล แสดงใหเห็นวาแหลงทุนวจิัยนอยกวาแผนที่กําหนดไว 

- รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่มีผลงานวิจัย ไดกําหนดไว 40 ผลไปที่ 

44.00 บรรลุผล แสดงใหเห็นวา นักวจัิยยังตีพมิพหรอืเผยแพรมากขึ้น หรอืลงขอมูล

ในระบบมากขึ้น ครบถวนกวาเดิม 

- รอยละผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน แผนไดกําหนดไว 20 ผล

ไปที่  23.52 บรรลุผล แสดงใหเห็นวาผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคนําไปใช

ประโยชน มากขึ้น  

คณะกรรมการบริการวชิาการและวิจัยฯ ควรนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ

พจิารณาและปรับปรุงแผนหรอืพัฒนาการใหบรกิารวิชาการสังคมในครัง้ตอไป 
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6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

(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 การรับอาจารยและคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการปฎบิัตงิาน)  
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6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

คณะฯใชระบบการประเมินบุคลากรของมหาวทิยาลัย ซึ่งจะประเมินจากเกณฑภาระงานที่

กําหนดไวตามเกณฑของทางมหาวทิยาลัย  และคณะฯมีการแตงตัง้คณะกรรมการกลั่นกรองภาระ

งานของสายวิชาการ โดยดําเนินการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานตามภาระงานเบื้องตนตาม

แบบฟอรมของมหาวิทยาลัย และไดสงผลการประเมินใหคณบดีประเมินเปนลําดับ พรอมทั้งสงผล

การประเมนิและขอเสนอแนะกลับเปนรายบุคคลดวย  

ในปงบประมาณ 2564 คณะสัตวศาสตรฯ มีผลการประเมินผลการปฏิบัตงิานบุคลากรแยก

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 2564  คณะฯ ไดใหความสําคัญดานการ

ประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกสวนงาน จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานข้ึน 

(อางองิ 6.4.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ)   เพื่อดําเนนิกลั่นกรองภาระงานของบุคลากร  พจิารณา

สมรรถะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกตองของผลการปฏิบัติงานตาม

ขอกําหนด แจงผลการประเมนิใหผูรบัการประเมินรับทราบ และพจิารณาผลการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

และสวนผลการประเมินที่จําเปนในการปฏิบัติงานผลการประเมินในสวนไมเปนตามมาตรฐาน

ตามตําแหนงงานที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว มาปรับปรุงและวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม

ตําแหนงงานที่รับผิดชอบ  โดยคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (อางอิง 6.4.2  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล)   ไดกําหนดใหบุคลากรจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) โดยสายวิชาการใหมีการวิเคราะหความ

เช่ียวชาญของตนเอง เพื่อวางแผน/เปาหมายที่พัฒนาตนเอง และการกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น   และ
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กําหนดใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหมีการวิเคราะหสมรรถนะประจําตําแหนงงาน  และนํา

หัวขอสมรรถนะที่มีการประเมินไดต่ํากวาคามาตรฐานไปศึกษารายละเอียด เพื่อนําไปจัดโครงการ/

สงเสรมิใหบุคลากรในการพัฒนาสมรรถนะในดานนั้น 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 

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 

  เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2565 อาจารยเขารวมกจิกรรมการอบรมขอตําแหนงทางวิชาการ ใน

หัวขอ การผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เพื่อเปนการ

ชี้แนะแนวทางใหกับคณาจารยในการผลิตผลงานดานงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อนําไปสู

การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยการน้ีไดรับเกียรตจิากคณะผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ

สภาวชิาการ เปนวทิยากรใหความรู  

 เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2565 อาจารยเขารวมอบรมผูประเมินฯAUN และมีรายช่ือเปนผู

ประเมนิอยางเปนทางการของ ทปอ 

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เขารวมการอบรม “การ

เสรมิสรางศักยภาพในการปฏบิัติงาน” ณ อุทยานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

(STEP) 
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เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2564 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการจัดการความรู 

(KM) หัวขอ “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน” โดยใชโปรแกรม Microsoft team , 

zoom , OBS (Open Broadcaster Software) ใหแกอาจารยและบุคลากรคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลย ีสําหรับการเตรยีมความพรอมเพื่อการเรยีนการสอนในระบบออนไลน  

    (อางองิ 6.5.3 การเขารวมการฝกอบรมของบุคลากรสายวชิาการ) 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented 

to motivate and support education, research and service 

หลักสูตรฯและคณะฯรวมแสดงความยินดีและยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลากรสายวิชาการ

ของคณะฯ ผานสื่อออนไลน ตา่งๆ เชน่ เว็บไซดคณะฯ, กลุมไลนบุคลากร และเพจเฟสบุคสัตวศาสตร

ฯ แมโจ ดังนี้ 

- บุคลากรคณะฯ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน 1 คน คอื ผศ.สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาด ี (อางองิ 6.6.1 รูปแบนเนอร) 

- คณะฯ ไดจัดทําระบบเสนอรายช่ือบุคลากรดเีดน ประกอบดวย สายวชิาการ 

ดานการเรียนการสอน (อาจารย ดร.วันทมาส จันทะสินธุ), สายวิชาการ 

ดานการวิจัยและนวัฒกรรม (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง), 

สายวิชาการ ดานบริการวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน พัฒนา

วงศ), สายวิชาการ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ผูชวยศาสตราจารย

ไพโรจน ศิลม่ัน) (อางอิง  6.6.2 เอกสารประกอบบุคลากรที่ไดรับการยก

ยอง ) 

- ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัย ประเภท

การนําเสนอดวยโปสเตอร ในระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการ สัตว

ศาสตรแหงชาติ ครัง้ที่ 9 (อางอิง 6.6.3 ภาพประกาศลําดับรางวัลนําเสนอ

ผลงานวจิัย) 

 

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

monitored and benchmarked for improvement 

อาจารยในสาขาสัตวศาสตรทําวิจัยในหัวขอตามความสนใจและความถนัดของตนเอง โดย

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี นําขอมูลการดําเนินงานและการตีพิมพผลงานวจิัยในแตละปมาใช

พิจารณาในการเลื่อนเงนิเดือน และคณะฯมีการสนับสนุนใหคณาจารยขอทุนวิจัยจากแหลงทุนวิจัย 

โดยการแจงขาวสารทุนวิจัยจากแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงชองทางการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการตาง ๆ ผานทางหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกสและระบบสารสนเทศ (E-manage) 
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ใหแกคณาจารย ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรไดมีการวางแผนและตั้งเปาหมาย โดยการ

มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธไดกํากับและตดิตามการทํางานวจิัย การตีพิมพ และการ

เผยแพรผลงานของนักศึกษาใหอยูในเกณฑระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพของ

ผลงานใหสูงข้ึน และไดมีการทวนสอบการประเมินและเปรยีบเทียบประเภท และจํานวนงานวิจัยกับ

เกณฑมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ โดยอางอิงเกณฑกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการจาก

คูมือ สกอ.  

ขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยของ คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยี ระหวางป พ.ศ. 2560-2564 
รายการ น้ําหนัก 2560 2561 2562 2563 2564 

จํานวน ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ถวง

น้ําหนัก 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณที่ ตีพิมพ ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

0.2 15 3 8 1.6 27 5.4 7 1.4 8 1.6 

บทความวิจัยหรอืบทความวชิาการที่

ตพีมิพในวารสารวชิาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.6     1 0.6 1 0.6   

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี

ตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ  ก .พ .อ .  หรือ ระ เ บี ย บ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา

เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 

30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่ง

ไ ม อ ยู ใ น  Beall’s list) ที่ ตี พิ ม พ ใ น

ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ที่ ป ร า ก ฏ ใ น

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.8 2 1.6 2 1.6 4 3.2 2 1.6 2 1.6 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี

ตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาตท่ีิปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอื

ร ะ เ บี ย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร

อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบั

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

2556 

1 3 3 5 5 2 2 3 3 5 5 

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกร

ระดับชาตวิาจางใหดําเนินการ 

1 1 1 23 23 5 5 7 7 5 5 
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ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่

คนพบใหม และไดรบัการจดทะเบียน 

1           

ตําราหรอืหนังสือหรอืงานแปลที่ไดรับ

กา รประ เ มิ น ผ า น เกณ ฑ ก ารขอ

ตําแหนงทางวชิาการแลว 

1           

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผาน

การพิจารณาตามหลักเกณฑการ

ประเมินตําแหนงทางวชิาการ แตไมได

นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง

วชิาการ 

1           

รวมทัง้หมด  22 9 40 32 39 16.2 20 13.6 21 13.6 

 

 

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 

คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (อางองิ 7.1.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร) เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน โดยจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ป ในการจัดทําแผนบริหารและ

แผนพัฒนาบุคลากร คณะมีการวิเคราะหขอมูลซึ่งประกอบไปดวยสมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุม

งานการบริหารของบุคลากรสายสนับสนุน และมีการสํารวจขอมูล IDP ของบุคลากรของคณะ และ

นําผลจากการวิเคราะหและความตองการในการพัฒนาตนเองของแตละบุคคลมาเปนแนวทางใน

การจัดทําแผน (อางอิง 7.1.2 แผนบรหิารและพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป) และมีการแตงตั้งบุคลากร

สายสนับสนุนรับผิดชอบในหนาที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการศึกษา, หองปฏิบัติการ, งานฟารม, 

หองสมุด, กิจกรรมนักศึกษา และบุคลากรสวนกลางที่สนับสนุนทางดานเครื่องมืออุปกรณทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศไวบรกิาร (อางองิ 7.1.3 การอบรมของเจาหนาที่สายสนับสนุน)  
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร (ยอนหลัง 5 ป)  

 

 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุน 

ปการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

 

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 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

3. บุคลากรดานงานฟารมของ

คณะ 

3 3 3 3 - - 3 - 3 

4. บุคลากรดานธุรการ พัสดุ 

และการเงนิ 

     4.1 ธุรการคณะ     

     4.1 พัสดุคณะ   

     4.1 การเงนิคณะ       

 

 

1 

2 

2 

 

 

1 

2 

2 

 

 

1 

2 

2 

 

 

1 

2 

2 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

1 

2 

2 

 

 

- 

- 

- 

 

 

1 

2 

2 

5.   บุคลากรที่ใหบรกิารแก

นักศกึษา 

    5.1 หลักสูตรปรญิญาตรแีละ

ฝายบัณฑติศกึษา และกิจการ

นักศกึษา 

    5.2 สํานักบรหิารและพัฒนา

วชิาการ 

5.3 คณะฯ 

 

 

2 

 

 

- 

 

1 

 

 

2 

 

 

- 

 

1 

 

 

2 

 

 

- 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

รวม 17 17 15 13 1 3 9 - 12 
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โดยบุคลากรของคณะฯ ที่สนับสนุนการดําเนินงานดานการเรียนการสอนมีหนาที่ความ

รับผดิชอบ   ดังนี้ 

1. ผูปฏิบัติงานของหลักสูตร ทําหนาที่จัดเตรียมขอมูลของหลักสูตร และดําเนินกิจกรรมตางๆ

เพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และ

ดูแลงานดานกิจกรรมนักศึกษา ทําหนาที่ดูแลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรม

ตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของนักศกึษา 5 ดาน พรอมทั้งใหคําปรกึษา

แกนักศกึษาในเรื่องอื่นๆ  

2. บุคลากรหองปฏิบัติการ ทําหนาที่จัดเตรียมความพรอมของหองเพื่อรองรับการเรียนการ

สอน และการวจิัย  

3. บุคลากรดานงานฟารม ทําหนาที่ดูแลทางดานฟารม ซึ่งประกอบดวยฟารมสัตวปก ฟารมโค

นมโคเนื้อ ฟารมสุกร เพื่อใหมีความพรอมสําหรับนักศกึษาเขาปฏิบัติภายในฟารม และเปน

การศกึษาภายนอกหองเรยีน 

4. บุคลากรดานหองสมุด ทําหนาเตรียมความพรอมทางดานหนังสือ ตํารา งานวจิัย และอื่นๆ 

เพื่อใหนักศกึษาไดคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากหองเรยีน 

5. 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 

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

และแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (อางอิง 7.2.2 คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลฯ) นอกจากการดําเนนิการสรรหาบุคลากรดวยวธิปีกติขางตนแลว ในสวนของมหาวทิยาลัยยัง

มีการสรรหามีการใชระบบคุณธรรม (merit system) ที่เนนความรูความสามารถในดานคุณสมบัติ
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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

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกกลุมงาน (อางอิง 7.3.1 คําสั่งคณะกรรมการจัดการความรู) โดย

ใชกระบวนการจัดการความรูในการกําหนดหัวขอสมรรถนะที่จําเปนสําหรับบุคลากรทุกประเภท 

และหัวขอสมรรถนะหรือความสามารถที่จําเปนและสอดคลองกับภารกิจที่บุคลากรแตละประเภท 



57 

 

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 กําหนดสมรรถนะประจํากลุมงานลูกจางประจําขึน้มา 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 2564 คณะสัตวศาสตรฯ มีผลการประเมินผลการปฏิบัตงิานบุคลากรแยก

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 

ทั้งนี้ในแบบขอตกลงภาระงาน (TOR)  รายงานภาระงานตามขอตกลง  และแบบประเมินผล

การปฏิบัตริาชการของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผูบรหิารของคณะ

เปนผูพจิารณาผลการประเมิน  พรอมทัง้นําผลการประเมินในสวนไมเปนตามมาตรฐานตามตําแหนง

งานที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว มาปรับปรุงและวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรตามตําแหนงงานที่
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รับผดิชอบ  และจากผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2564  คณะฯ ไดใหความสําคัญดานการ

ประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกสวนงาน จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานข้ึน 

(อางอิง 7.3.6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน)   เพื่อดําเนินกลั่นกรองภาระ

งานของบุคลากร  พิจารณาสมรรถนะและพฤตกิรรมในการปฏิบัตงิาน ตรวจสอบความถูกตองของ

ผลการปฏิบัติงานตามขอกําหนด แจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินรับทราบ และพิจารณาผล

การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

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 

คณะฯ มีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง และมีความกาวหนาตาม

เสนทางการทํางานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวในแผนความตองการพัฒนาตนเองทั้งการเพิ่มพูน

ความรู การศึกษาในระดับที่สูงขั้น และความตองการในการขอตําแหนงที่สูงขึ้น โดยมีการจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาตนเองตามตําแหนงหนาที่ ความตองการ และความชํานาญในอัตรา

ปงบประมาณ 5,000 บาท/คน (อางอิง 7.4.1 กลยุทธทางการเงิน)  ตามนโยบายการบริหาร

งบประมาณของหนวยงาน ทั้งนี้ คณะ ฯ มีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมโครงการและ

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพของบุคลากรแตละสายงานทัง้ภายใน

และภายนอกคณะ (อางองิ 7.4.2 การเขารวมอบรมตาง ๆ ของบุคลากร) 

นอกจากนี้ คณะฯยังไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสมรรถนะของบุคลากรที่จําเปนตอการ

ขับเคลื่อนพันธกิจตาง ๆ ใหครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ เชน โครงการอบรมมาตรฐานฟารม 

โครงการเสรมิสรางศักยภาพของบุคลากร  โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและถายทอดองคความรู เปน

ตน นอกจากนี้ยังไดสงเสริมใหมีการทําวิจัยและ/หรือการสรางสรรคผลงานทางวิชาการอยาง

ตอเน่ือง สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ ดวยการใหงบประมาณ

สนับสนุนการทําวจัิยจากงบประมาณเงนิรายไดของคณะฯ และเงนิสนับสนุนการเผยแพรผลงานวจิัย
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โดยเฉพาะทุนนักวจิัยหนาใหม  ทุนละไมเกิน  50,000  พรอมทัง้สนับสนุนบุคลากรใหมคีวามรวมมือ

กับภาครัฐและภาคเอกชนในดานวจิัยและการบรกิารวชิาการ 

มกีารตดิตามผลดานการแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan:IDP) 

ที่บุคลากรไดกําหนดไวเปนไปตามนั้นหรือไม โดยประเมินจากผลการพัฒนาตนเองที่เขารวมเพิ่มพูน

ความรูดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และประเมินจากผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากรปงบประมาณ 2564 พรอมนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการ

บริหารทรัพยากรบุคคลคณะฯ และนําขอเสนอแนะจากที่ประชุมดังกลาวมาใชวางแผนในการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรในปตอไป 

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 
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7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

คณะฯ มีการยกยองบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี ดีเดน ในดานการเรียนการสอน การ

วิจัย และการใหบริการวิชาการในทุกป ปละหนึ่งครั้ง และในป 2564 คณะฯ ไดจัดทําระบบการ

คัดเลือกบุคลากรดเีดนประจําป 2564 ผานการเสนอชื่อ เพื่อใหบุคลากรของคณะฯ รวมกันคัดเลือก

ขาราชการดเีดน พนักงานมหาวทิยาลัยสายวิชาการดเีดน พนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุนดีเดน 

ลูกจางประจําดเีดน พนักงานราชการดเีดน ลูกจางสวนงานดเีดน และลูกจางจางเหมาดเีดน สําหรับ

ผูที่ปรับเลื่อนข้ันสําหรับผูบริหารหรือตําแหนงทางวิชาการ ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเพิ่มเงิน

ประจําตําแหนงให นับต้ังแตวันที่ไดรับการอนุมัตเิห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยดวย 

โดยในป 2564 หลักสูตรฯและคณะฯรวมแสดงความยนิดแีละยกยองเชิดชูเกียรตแิกบุคลากร

สายสนับสนุนของคณะฯ ผานส่ือออนไลน ตางๆ เชน เว็บไซดคณะฯ, กลุมไลนบุคลากร และเพจ

เฟสบุคสัตวศาสตรฯ แมโจ โดยขณะนี้อยูระหวางดําเนินการลงคะแนนคัดเลือกบุคลากรสาย

สนับสนุนดเีดน (อางองิ 7.5.1 เอกสารเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดเีดน) 

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 โดยแบงจดัแบงออกเปน 2 รูปแบบดังนี้ 

สําหรับผูสมัครคัดเลอืกที่สําเร็จการศกึษาในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.) เพื่อ

เขาศกึษาตอในระดับปรญิญาตร ี(หลักสูตร 4 ปเทยีบเรยีน)  

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 
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นอกจากนี้หลักสูตรไดมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะคอื ตอง

เปนผสูําเร็จการศึกษามัธยมศกึษาตอนปลายในแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-คณติศาสตร และมเีกรด

เฉลี่ยสะสมไม ตํ่ากวา 2.50 หรือสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูงในสาขาที่เกี่ยวของทางดานสัตวศาสตร โดยชองทางการรับสมัคร

คัดเลือกเขาศกึษาตอผานชองทางตาง ๆ ไดแก 

 

จํานวนนักศึกษาใหม ปการศกึษา 2563 และ 2564 

หลักสูตร 4 ป 

ประเภทการรับเขา แผนรับ 

ป 2563 

(คน) (%) 

ผลจํานวน

นักศกึษาป 

2563 (คน) 

แผนรับ 

ป 2564 

(คน) (%) 

ผลจํานวน

นักศกึษาป 

2564 (คน) 

รวมทั้งสิ้น 125 (100%) 139 125 (100%) 256 

TCAS2 (ระบบกลาง) 20% 39 20% 28 

รับตรง(คัดเลอืก TCAS1)   

80% 

หรอืตามที่ม.

เห็นชอบ 

60  

 

80% 

หรอืตามที่ม.

เห็นชอบ  

147 

โควตาจัดสรร 13 18 

โควตาสถานศกึษา(MOU) 22 51 

โควตาบุตรหลานเกษตรกร 4 4 

โครงการพเิศษ:   

Open Farm  5 

ชาวไทยภูเขา 1 1 

ผูมีอุปการะคุณ     

บุตรศิษยเกา     

โครงการเด็กดีมีที่เรยีน    2 

จากการวิเคราะหกระบวนการในการรับนักศึกษาพบวาหลักสูตรมีแนวทางในการรับ

นักศึกษาในป 2564 โดยดําเนินการรับนักศึกษาตามคุณสมบัติของผูเขาศึกษา และมีแผนการรับ

นักศกึษาในป 2564 หลักสูตร 4 ปจากแตละชองทางดังตารางดานบน ซึ่งพบวาจํานวนนักศกึษาที่มา

ตามชองทางตาง ๆ ในปการศกึษา 2564 ไดนักศกึษาตามเปาหมายที่กําหนด  

ทั้งนี้หลักสูตรไดมีการประชาสัมพันธถึงขอมูลในการรับสมัครคัดเลือกเขาศึกษาโดยผาน

ชองทางตาง ๆ ไดแก เว็บไซดของมหาวิทยาลัย แผนพับประชาสัมพันธแกโรงเรียนตาง ๆ ตัวแทน

ศิษยเกาในหนวยงานตาง ๆ และการออก Road Show รวมกับทางมหาวิทยาลัย ในรูปแบบตางๆ 

ดังนี้ (อางองิ 8.1.1 การประสัมพันธหลักสูตร) 
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- สงเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรใหแกโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยทีั่วประเทศ  

- คณบดีคณะสัตวศาสตรฯ รองคณบดีฝายวิชาการ และหลักสูตรฯ ไดแนะแนวการศึกษา

ตอระดับปรญิญาตร ีและประชาสัมพันธหลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร ของคณะฯ ทางเพจเฟสบุค

สัตวศาสตรฯ แมโจ 

- จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 

มิถุนายน 2564 รวมกับศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม แอรพอรต นําโดย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดคีณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี พรอมดวยอาจารย

และบุคลากรของคณะ นํานักศึกษาเขารวมจัดกิจกรรม “World Milk Day 2021 ดื่มนมวันนี้ เพื่อ

สุขภาพที่ดีในทุกวัน” ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบดวย การแสดงผลิตภัณฑแปรรูปจากนม

หลากหลายชนดิ โดยทางคณะไดจัดบูธแนะนําเกี่ยวกับการใหความรูเรื่อง เเมวัว เเละคุณประโยชน

ของนมวัว พรอมดวยประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก แนะนําหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาตอ

ระดับปรญิญาตรแีละบัณฑติศกึษา ใหแกผูที่สนใจ  

(อางองิ 8.1.2 การประสัมพันธหลักสูตร) 

ทั้งนี้จากการวิเคราะหกระบวนการในการรับนักศึกษาพบวาหลักสูตรมีแนวทางในการรับ

นักศกึษาในป 2564 โดยดําเนินการรับนักศกึษาตามคุณสมบัติของผูเขาศึกษา (อางอิง 8.1.3 ยืนยัน

แผนสํานักบรหิารฯ) และมแีผนการรับนักศกึษาในป 2564 หลักสูตร 4 ปจากแตละชองทางดังตาราง

ดานบน ซึ่งพบวาจํานวนนักศกึษาที่มาตามชองทางตาง ๆ ในปการศกึษา 2564 ไดตามเปาที่กําหนด 

นอกจากนี้ มีการเพิ่มโควตาตางๆเชนโควตาเรยีนดีของสถาบัน โควตาบุตรเกษตรกร โควตา

ศาสตรพระราชา และในปการศึกษา 2564 ไดใชระบบ clearing- house เพื่อลดปญหานักศกึษารับ

ตรงจายเงินคาลงทะเบียนลวงหนา แตไมมาเรียนเมื่อถึงเวลาเปดภาคการศึกษา ทําใหไดยอด

นักศกึษาใกลเคยีงกับที่ประมาณการไว ทําใหไดนักศกึษาหลักสูตร 4 ปเกนิเปาที่ต้ังไว และมีการเพิ่ม

โควตาตาง ๆ เชน โควตาเรยีนดีของสถาบัน โควตาบุตรเกษตรกร การประกาศรายช่ือนักศึกษารับ

ตรงรอบสองเพิ่มเติมหากนักศึกษายังไมเต็มแผนที่วางไว ทําใหไดยอดนักศึกษาใกลเคียงกับที่

ประมาณการไว ทําใหไดนักศกึษาหลักสูตร 4 ปเกินเปาที่ตัง้ไว 

สวนหลักสูตร 4 ปเทียบเขาเรียน หลักสูตรไดเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรไปวิทยาลัย

เกษตรทั่วประเทศ และแจงกําหนดการวันรับสมัครนักศึกษาใหม และประกาศรับสมัครเพิ่มเติมใน

รอบตอไปในสาขาที่ไมไดจํานวนนักศกึษาตามแผนการรับ แตจํานวนนักศกึษาใหมของสาขาการผลิต

สุกรและสัตวปกไมไดตามแผนการรับเนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมีโครงการความ

รวมมือทวภิาคีกับบริษัทเอกชนในสาขาการผลิตสุกรและสัตวปก ซึ่งทําสัญญาต้ังแตระดับหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. (อางอิง 8.1.4 ขอมูลการรับสมัครและยืนยันสิทธิ์ทุกรอบการ

สมัคร ป 2564) 
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8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated 

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 

<=2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

สัตวศาสตร วชิาเอกสัตวปก 

เทียบเขาเรยีน 

   11 17 16 13 57 

สัตวศาสตร วชิาเอกสัตวปก 

ปกติ 

1 1  43 40   85 

สัตวศาสตร วชิาเอกโคนม

และโคเนื้อ เทียบเขาเรยีน 

2 2 1 16 34 30 49 134 

สัตวศาสตร วชิาเอกโคนม

และโคเนื้อ  ปกต ิ

   30 36   66 

สัตวศาสตร วชิาเอกการ

ผลิตสุกร เทียบเขาเรยีน 

 1  12 24 22 20 79 

สัตวศาสตร วชิาเอกการ

ผลิตสุกร ปกต ิ

   47 36   83 

อาหารสัตว  

ปกติ 

 4 20 22 17   63 

4ป ป 1-2      126 256 382 

รวมทัง้ส้ิน 3 8 21 181 204 194 338 949 
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ในปการศกึษา 2564 มรีะบบการรับนักศกึษาใหมผานชองทางหลัก 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 ทําใหไดนักศกึษาที่มคีุณภาพเพิ่มขึ้นดวย  

ทั้งนี้ หลักสูตรมีการคัดเลือกนักศกึษาจากโควตารับตรงโดยพิจารณาแผนการเรียนซึ่งตอง

เปนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป หรือจบปวส.

ดานสัตวศาสตรสําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปเทียบเขาเรียน ซึ่งจะพิจารณาจาก Portfolio และ

ลําดับเกรดที่สูงสุดของโรงเรยีนในแตละจังหวัดและภูมิภาค และพจิารณาจากผลคะแนนอื่นๆในกลุม

วชิาวทิยาศาสตร และภาษาตางประเทศ  โดยการรับสมัครในปการศกึษา 2564 ทางหลักสูตรฯไดรับ

นักศกึษา หลักสูตร 4 ป เปนไปตามแผน โดยเกนิจากจํานวนรับ ตัง้แตการสมัครรอบรับตรง ครัง้ที ่1 

แลว 

ในปการศกึษา 2564 ไดมีระบบการรับนักศกึษาใหมดังนี้ 

หลักสูตร 4 ป  

 1. ระบบรับตรงของมหาวทิยาลัยแมโจ 

 นักศกึษาตองมีผลการเรียนเฉลี่ยเมื่อสมัครเขาศึกษาตอในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัง้แต 2.00 ขึ้นไป  

 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 2.00 ข้ึนไป  

2. ระบบโควตาจัดสรร, สถานศึกษา, บุตรหลานเกษตรกร และชาวไทยภูเขา (รับตรง

โครงการพเิศษของมหาวทิยาลัยแมโจ) 

นักศกึษาเขาศกึษาตอในประเภทนี้ จะมคีุณสมบัตเิฉพาะตามที่มหาวทิยาลัยกําหนดไวเชน มี

ความสามารถพเิศษ, โครงการบุตรเกษตรกร, โครงการความรวมมอืพเิศษกับโรงเรยีน วทิยาลัย 

หนวยงานราชการหรอืเอกชน, เปนบุตรบุคลากร หรอืศิษยเกา เปนตน  

จากการดําเนนิงานที่ผานมาในป 2564 มกีารปรับชองทางการรับนักศกึษาแบบ T-CAS โดย

มหาวิทยาลัยนําระบบ clearing house มาใชด วย เพื่ อลดปญหานักศึกษารับตรงจาย เงิน

คาลงทะเบียนลวงหนา แตไมมาเรียนเมื่อถึงเวลาเปดภาคการศึกษา ซึ่งจะทําใหไดยอดนักศึกษา

ใกลเคยีงกับยอดจรงิที่ประกาศผล  และเพื่อเตรยีมการตอเนื่องสําหรับปการศึกษา 2564 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 63-64) 

 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload 

หลักสูตรมีระบบการติดตามความกาวหนาในการเรียนหรือผลการเรียนของนักศึกษาโดยมี

การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่เขาใหมและมีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทดแทน

อาจารยที่ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ เพื่อทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาทั้งทางดานวิชาการ 

แนวทางวางแผนการเรียน การใชชวีิตในมหาวิทยาลัย และตดิตามการเรยีนของนักศกึษาผานระบบ

ทะเบียนกลาง นอกจากนี้หลักสูตรยังจัดกิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกช้ันป 

(อางองิ 8.3.1 กจิกรรมพบอาจารยที่ปรกึษาออนไลน) โดยมกีารทําสมุดประจําตัวนักศกึษาทุกคนซึ่ง

มีขอมูลสวนตัว การเรียน การขอทุน ปญหาและการใหคําปรึกษา และประวัติงานวินัย และกําหนด

วันเวลาที่แนนอนในการเขาพบอาจารยที่ปรกึษา (ทุกวันพุธบายสองสัปดาหที่ 2 ของทุกเดือน) มกีาร

แจงการนัดหมายไวในปฏิทินติดไวบริเวณทางข้ึนตึก จดหมายเวียน เฟซบุค และไลน มีการทํา

จดหมายตอบรับการเขารวมกิจกรรมจากอาจารยที่ปรึกษาแตละทาน แจงสถานที่เขาพบ และจัด
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อาจารยที่เขาพบแทนเมื่ออาจารยที่ปรึกษาไมวาง ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาจะมีการวิเคราะหขอมูล

นักศึกษาแตละคน และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางอาจารยแตละทานในกิจกรรม KM หรือ 

coffee hour ของคณะเพื่อรวมกันเสนอการจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือหรือสงเสริมนักศึกษาใหแก

หลักสูตรไปประชุมเพื่อวางแผนดําเนินการ สวนนักศกึษาปสามมกีารเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาใหตรง

กับสาขาที่นักศกึษาเรียน ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาใหมจะไดรับทราบขอมูลนักศึกษาจากสมุดประจําตัว

จากอาจารยที่ปรกึษาเดมิ (อางองิ 8.3.2 ตารางกจิกรรมหลักสูตร ประจําปการศกึษา 2564) 

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 

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
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หลักสูตรไดนําผลการประเมินมาพิจารณาและเปรียบเทียบเพื่อดูแนวโนมระหวางป 2562-2564 

เพื่อที่จะไดพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนใหมปีระสทิธภิาพยิ่งข้ึนตอไป 

ความพึงพอใจของนักศกึษาตอหลักสูตร (ปการศกึษา) 2562 2563 2564 

นักศกึษาสาขาวชิาสัตวศาสตรพอใจในหลักสูตร  (คาคะแนนเฉลี่ย) 3.81 3.83 3.73 

แนวโนมความพงึพอใจของนักศกึษาตอหลักสูตรในป 2563-2564 มแีนวโนมที่ลดลง ในชวง

การเรียนออนไลนตลอดปการศึกษาในสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ในการดําเนินงานของ

หลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การแกไขปญหาตางๆ และการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารยผูสอนของคณะฯ ในภาพรวมสําหรับรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2564 โดยมีคา

คะแนนอยูในระดับมาก เทากับ 3.73 โดยนักศึกษาชั้นปสุดทายมีขอเสนอแนะดังนี้ (อางอิง 8.3.6 

แบบประเมนิความพงึพอใจของบัณฑติใหมตอหลักสูตร) 

- ควรจัดการเรยีนการแบบบรรยายในหองเรยีน 

- ควรสอนและใหนักศกึษาปฏบิัติเรื่องการใชอัลตราซาวดในปศุสัตว 

-   เปนหลักสูตรที่ดเีรยีนจบแลวสามารถนําความรูไปใชไดจรงิในอนาคต 

-   ลดคาบํารุงคณะลง เรยีนออนไลนไมไดเขาคณะเลยทําใหการดําเนนิเรื่องตางๆชา 

- หลักสูตรที่มีแผนการลงทะเบียนเรียนใหในแตละภาคการศึกษาแตลงไดไมครบเพราะ

รายวชิาชนกันชัน้ปอื่น  

- อยากใหเพิ่มการสอนทางวชิาการผนวกพรอมกับปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้หลักสูตรยังไดเก็บแบบประเมนิความพงึพอใจของบัณฑติใหมที่มีตอหลักสูตร โดย

มผีลการประเมิน ดังน้ี 

1. ผลการเรยีนรูที่หลักสูตรกําหนดมคีวามชัดเจนและงายตอความเขาใจ มีคา 3.75 

2. ระดับของผลการเรยีนรูที่ไดรับเมื่อสําเร็จการศกึษา มคีา 3.78 

3. การจัดโปรแกรมการศึกษาในแตละภาคการศกึษามคีวามเหมาะสมเพยีงใด มคีา 3.72 

4. หลักสูตรใชวธิกีารสอนแบบใดที่ทานชอบและสนใจที่จะเรยีนรู 

บัณฑติใหมใหความสําคัญในการลงมือปฏบิัติจรงิ 

5. กจิกรรมเสรมิหลักสูตรที่ควรดําเนนิการกอนสําเร็จการศกึษา 

บัณฑติใหมใหความสําคัญในการพัฒนาความรูเพื่อประกอบอาชีพอสิระ และการแนะนํา

แหลงงาน 

6. จุดเดนหรอือัตลักษณของหลักสูตร 

บัณฑติใหมใหความสําคัญในการจัดการที่มุงเนนใหบัณฑติปฏบิัตงิานไดจรงิ 

7. ความรูและทักษะใดที่หลักสูตรจําเปนตองมี เพื่อใชในการทํางาน 

บัณฑติใหมใหความสําคัญในเรื่องของภาษา 
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8. ความรูและทักษะใดที่หลักสูตรควรตองเพิ่มเตมิเพื่อใชในการทํางานไดดยีิง่ข้ึน 

บัณฑติใหมใหความสําคัญในเรื่องทักษะการวางแผนและการแกไขปญหา 

ทัง้น้ี มขีอเสนอแนะเพิ่มเตมิ ดังนี้ 

- ควรเพิ่มการสอนเกี่ยวกับการแกปญหาเฉพาะหนาและการสื่อสารกับเพื่อนรวมงาน 

- อัพเดตขอมูลที่จะนํามาสอน 

- เพิ่มวชิาปฏบิัติงานฟารมใหมากขึ้น 

- ใชภาษามาพัฒนาเเละปรับใหเขากับการเรยีนการสอน 

- ควรจัดหาอุปกรณหรอืเครื่องมือในการเรยีนการสอนใหเพยีงพอ (เครื่องมือยัง 

ขาดแคลนและลาสมัย) 

- เรยีนวชิาเฉพาะกอนการฝกงาน 

- หลักสูตรดีอยูแลวแตควรเพิ่มภาคการปฏิบัติใหมากเพื่อจะไดมีทักษะตดิตัวเพื่อนํามาใช

ในการทํางานในอนาคต 

- ปฎบิัตงิานจรงิใหมากขึ้นคะ เรยีนรูนอกสถานที่ใหมากขึ้นคะ 

- เพิ่มเตมิการทดลองการปฏิบัตงิานมากขึ้น 

- ควรใหนักศกึษาใดฝกปฏบิัติในดานตางๆที่เกี่ยวกับปศุสัตวใหมากกวานี้ 

- เนนเรื่องการปฏบิัติ ควบคูไปกับทฤษฎ ีเรื่องสถาณการณของโรค 

- ใหเพิ่มกลุมเรยีนใหมากขึน้ 

- อยากใหเรยีนรวมสาขาเหมือนมหาวทิยาลัยอื่นๆที่สัตวบาลไมตองเรยีนแยกสาขาให

เรยีนรวม เพราะเรยีนแยกแลวไดความรูไมเพยีงพอ 

- ควรมีวชิาเรยีนใหเหมาะกับเอกที่เรยีน และรูวธิแีกปญหา ส่ือการสอนมีแทรกภาษาที่ใช

ในดานสัตวศาสตร 

- เพิ่มภาษาอังกฤษในหลักสูตร 

- ควรวางหลักสูตรใหแตละช้ันปไมมีตารางชนกัน แลวปรับหลักสูตรใหตอบโจทยกับ

ผูเรยีนใหมากขึ้น และเพิ่มการเรยีนรูเชิงปฏิบัติใหมากกวาบรรยายในหองเรยีน เพื่อให

ผูเรยีนไดลงมือปฏิบัตเิยอะกวาตองน่ังเรยีนในหอง เนื่องดวยการทํางานจรงิๆ มันไมได

เนนทฤษฎีมากกวาการลงมือปฏิบัตจิรงิ 

- ควรเพื่มรายวชิาที่ใชในการประกอบอาชีพไดจรงิ 

- ควรใหนักศกึษาไดลงมือปฏิบัตมิากขึ้น (ลงฟารม ทําคลอด ฉดียา วัคซนี) 

- ใหนักศกึษามคีวามกลาแสดงออก 



69 

 

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

student support services are available to improve learning and employability 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการเรียน และใหคําแนะนําทางดานการเรียน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการประชุมนิสิตทัง้สาขา และรายงานไวใน มคอ.7 และมีการประชุมรวม

ระหวางอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อวางแผนปรับปรงุหลักสูตรฯ ครัง้ตอไป 

มีระบบอาจารยที่ปรึกษา ในระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบผล

การศกึษาและสภาพปญหาในระหวางการเรยีน และมีการใหคําปรกึษาแกนักศึกษาที่มีผลการเรยีนมี

ปญหา รวมถึงการใหคําแนะนําแนวทางแกไข (อางอิง 8.4.1 การพบอาจารยที่ปรกึษา) และคณะได

จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหแกนักศึกษาช้ันปที่ 1 และ 2 

ทุกภาคการศึกษา (อางอิง 8.4.2 กิจกรรมติวน้ีเพื่อนอง)  และมีการกําหนดเวลาใหคําปรึกษาดาน

การเรยีนในแตละกระบวนวชิาไวใน มคอ.3 

สําหรับในภาคเรียนสุดทายกอนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ในการเตรียมความพรอมกอน

สําเร็จการศึกษา หลักสูตรไดจัดใหมีกจิกรรมพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพใหนักศึกษา อกีทั้ง

หลักสูตรมีการติดตามความกาวหนาของบัณฑติโดยใหบัณฑิตกรอกแบบสํารวจภาวะการมีงานทํา 

(อางองิ 8.4.3 การมีงานทําของบัณฑติ) นอกจากการดูแลนักศกึษาในเรื่องการจัดการเรยีนการสอน

แลว หลักสูตรฯ ไดมีการสงเสริมพัฒนานักศึกษาในดานอื่นๆ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย และ

หลักสูตรสนับสนุนใหนักศึกษาและมีโครงการและกิจกรรมตางๆที่พัฒนาการเรียนการสอนสู

ศตวรรษที่ 21 และสงเสริมดานการพัฒนานักศึกษาและดานวิชาการ (อางอิง 8.4.4 โครงการ

พัฒนาการเรยีนการสอนสูศตวรรษที่ 21) 

นอกจากน้ี หลักสูตรฯ มีการสงเสรมิใหนักศกึษามีการเรียนรูทักษะตางๆในหองเรียน อบรม 

online ในชวงเฝาระวังสถานการณโควดิ-19 และกจิกรรมเสรมิหลักสูตรตางๆ ไดแก  

วันที่ 11 เมษายน 2565 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟารม 

ประจําปการศึกษา 2564 ใหกับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งบุคคลภายนอก โดยมี

วิทยากรจากสํานักงานปศุสัตวเขต 5 เปนผูบรรยายใหความรู (อางอิง 8.4.5 อบรมมาตรฐานฟารม

ฟารม)   

เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะฯ ไดจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศแกนักศึกษากอนสําเร็จ

การศึกษา โดยจัดการบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “การเตรียมความพรอมสูการทํางาน (career guide)

และสถานการณอุตสาหกรรมปศุสัตวโลกในปจจุบัน โดย  วิทยากรรับเชิญ และทีมงาน จากบริษัท 

ออลเทค ไบโอเทคโนโลย ีคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)” (อางองิ 8.4.6 ปจฉิมนเิทศ)   

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 คณะฯจัดกิจกรรมมัชฌมินเิทศใหนักศกึษาชัน้ปที่ 2 ที่จะตองเลอืก

วชิาเอกกอนข้ึนสูชั้นปที่ 3 โดยเชญิวทิยากรเปนศษิยเกาฯมาใหความรู หัวขอ ความรูทางวชิาชีพสัตว

ศาสตรและแนวทางในการวางแผนการเรยีนในสาขาวชิาสัตวศาสตร (อางองิ 8.4.7 มัชฌมินเิทศ)   
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เมื่อวันที่ 30 มถิุนายน 2564 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีจัดกจิกรรมเตรยีมความพรอม

ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 และรวมตอนรับพบปะพูดคุยกับผูปกครองนักศกึษา เพื่อแนะนําอาจารยแต

ละสาขา, ความรูพื้นฐานที่จําเปนในการเรียนทางดานสัตวศาสตร, การลงทะเบียนเรียน, การ

วางแผนการเรยีน, กจิกรรมนักศกึษา, แผนการเรยีนวิชาพื้นฐาน และวชิาที่มีความตอเนื่องกัน โดยมี

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร เปนผูใหความรูผานสื่อ

ออนไลนเฟสบุค : สัตวศาสตรฯ มหาวิทยาลัยแมโจ (อางอิง 8.4.8 กิจกรรมเตรียมความพรอม

นักศกึษาใหม)   

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝกอบรมดาน

พลังงาน เรื่อง ใหแกคณาจารยบุคลากรและนักศกึษาของคณะฯ ในหัวขอ “การอนุรักษพลังงานใน

อาคาร” บรรยายโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สราวุธ พลวงษศรี อาจารยประจําวิทยาลัยพลังงาน

ทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ ณ หองประชุม 2201-2 อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี และมี

การถายทอดสดผานทาง ชองยูทูป Mju Channel ใหแกนักศกึษาที่เขารวมกิจกรรม เพื่อใหสอดคลอง

กับสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อางองิ 8.4.9 อบรม

การอนุรักษพลังงาน)   

ในระหวางวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2564 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม

นําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 

ของนักศกึษาช้ันปที่ 4 ของทุกวชิาเอก ไดแก วชิาเอกสัตวปก, วชิาเอกโคนมและโคเนือ้, วชิาเอกการ

ผลิตสุกร และวิชาเอกอาหารสัตว ณ ผานระบบออนไลน (โปรแกรม Microsoft teams) (อางอิง 

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

and research as well as personal well-being 

มหาวทิยาลัยและคณะ ไดดําเนนิการจัดการดานสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่ทําใหผูเรยีนมีความสุข

ในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยทางคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีมีความพรอมทั้งในดาน

ของ หองบรรยายที่เพียงพอตอการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร การมีหองปฏิบัติการตาง ๆ 

และฟารม เพื่อรองรับการศึกษาในภาคปฏิบัติของนักศึกษา และมีชองทางในการรับฟงขอคิดเห็น

ของนักศกึษาผานหลากหลายชองทาง เชน การมีกลองรบัความคดิเห็นของนักศกึษา การสงขอความ

สายตรงถึงคณบดี ผานการพบอาจายที่ปรึกษา และอาจารยผูสอน โดยในปการศึกษา  2564

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 เพือ่สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรู

การทํางานรวมกับผูอื่นและเรียนรูตนเองมากขึ้น กิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ี นอกจากจะพัฒนาทักษะ

ตาง ๆ ที่อยูนอกเหนือความรูในหลักสูตรแลวยังทําใหนักศึกษาไดมีความสนิทสนม และมีความ

สามัคครีะหวางเพื่อน รุนพี่ และคณาจารยมากขึ้น 
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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  

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

ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ (อางองิ 9.1.1 สิ่งอํานวยความสะดวก) 

โดยปการศึกษา 2564 ไดดําเนนิการดังน้ี  

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) และ ในปงบประมาณ 2565 มีการพิจารณารายการครุภัณฑ สําหรับการเรียน

การสอนดวย (อางองิ 9.1.3 รายงานประชุมพจิารณาครุภัณฑและสิ่งกอสรางของคณะ) 
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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 9.1.4 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 9.1.5 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, 

ฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศกึษา, ฐานขอมูลดานการบริหารจัดการ, ดานขาวสาร 

ประชาสัมพันธ และกจิกรรมตางๆของคณะฯ เปนตน (อางอิง 9.1.6 ภาพการใชสื ่อ

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

research 

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 2564 หองสมุดไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาหนังสือ

ตําราและพัฒนาหองสมุด จํานวน 7,500 บาท ในการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดของคณะฯ ไดจัดทํา

แบบสํารวจความตองการหนังสือของบุคลากรและนักศกึษา ความจําเปนในการใชหนังสือ และทํา

การสั่งซื้อหนังสือตามความจําเปนของคณาจารย และบุคลากรในการใชสอยใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(อางองิ 9.2.2 โครงการพัฒนาหองสมุด)  

ปจจุบันหองสมุดของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการปรับปรุงระบบการใหบริการ 

ดังนี้   

- จัดทํา Learning Space สรางพื้นที่ในการเรยีนรู ใหมีความนาอยู เหมาะในการเขามา

ศกึษาคนควา คนหาขอมูล โดยจัดแบงโซนพื้นที่ เพื่อความนาอยู และสะดวกในการนั่ง

อานหนังสอื  

- การจัดทําปายประจําชัน้หนังสือ คณะไดดําเนนิการจัดทําปายอคลิกิ ตดิบรเิวณชัน้

หนังสอื เพื่อแยกแยะประเภทหนังสือใหเปนหมวดหมูตามชนดิของหนังสอื เพื่อให

นักศกึษาไดคนหาหนังสอืไดชัดเจนและงายตอการคนหา   

- มกีารจัดทําระบบ Internet คณะไดจัดทําระบบสารสนเทศสบืคนที่รวดเร็วและทันสมัย 

โดยการเพิ่มชองสัญญาณอนิเตอรเนตใหมีความเร็วและแรงมากขึน้   

- มกีารจัดขึ้นชัน้หนังสอืประเภทตางๆ ในการสบืคน จัดทําระบบการยมื-คนื ใหสะดวก

และงายตอการคนหาและยมืคนื  

คณะฯ มีการพิจารณาผลการประเมินความพงึพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และ

การพัฒนาการเรยีนรูของผูเรยีนในภาพรวม ผานระบบการประเมนิของมหาวทิยาลัยดวย 

นอกจากนี้บุคลากรสามารถคนควาหนังสือจากสํานักหอสมุดสวนกลางของมหาวิทยาลัย 

เพื่อสืบคนและสามารถคนควาไดอีกบางสวนโดยสํานักหอสมุดมีพัฒนาการและเพิ่มศักยภาพการ
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ใหบริการสารสนเทศอยางตอเนื่อง นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใหบริการเพื่อพัฒนาหองสมุดใหเปน Smart Library ที่ผูใชบริการสามารถเขาถึงสารสนเทศไดดวย

ตนเองทางเครือขายอินเตอรเน็ต (anytime anywhere) มีการใหบริการหนังสือ ตํารา วารสารที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาตางๆ เพื่อการศึกษาคนควา และการวิจัยตามหลักสูตรการเรยีนการสอนใน

มหาวิทยาลัย จํานวน 99 หลักสูตร ประกอบดวยหนังสือ/ตํารา/สิ่งพิมพ จํานวน 193,345 เลม 

วารสารจํานวน 1,337 รายช่ือ โสตทัศนวัสดุจํานวน 4,452 รายช่ือ ฐานขอมูลอเิล็กทรอนกิส 32 ฐาน 

(รวมฐานขอมูลที่ สกอ. บอกรับ) เชน ACM Digital Library, ACS, ProQuest, CRC, IEEE/IET Electronic 

Library (IEL), Science Direct, CAB eBooks, Springer Link เปนตน มคีวามรวมมอืในการใชทรพัยากร

สารสนเทศรวมกัน (Sharing Resources) กับหองสมุดอื่นๆ โดยมีการใหบริการยืมระหวางหองสมุด 

(Interlibrary Loan Service) สําหรับสมาชิกของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปจจุบันเปนความ

รวมมือภายใตช่ือโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย หรือ ThaiLIS จํานวน 78 แหง 

และขายงานหองสมุดมหาวทิยาลัยสวนภูมภิาค (PULINET) จํานวน 20 แหง มบีรกิารยมื-คนืระหวาง

หองสมุดรวมกัน (Reciprocal Borrowing) ภายในขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 

(PULINET) นอกจากนัน้มกีารใหบรกิารสงเสริมการเรยีนรู สงเสรมิการอาน ตลอดจนอุปกรณอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ ตามความตองการของผูใชบรกิาร 

ปจจุบันสํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบรกิาร แบงตามหลักสูตรการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย แบงออกเปน หนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุ วารสาร และฐานขอมูลทางดาน

สัตวศาสตรมีรายละเอยีดดังนี้ 

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

and research 

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

ปฏบิัติการและหองปฏบิัตกิารผานอาจารยที่ปรกึษา 

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

support education and research (IT เชน e-learning โครงสรางพ้ืนฐานเพียงพอ และ

ทันสมัยสําหรับสนับสนุนการเรยีนและการทําวจิัย)  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ เปนหนวยงานที่ใหบริการระบบสารสนเทศและ

การสื่อสาร ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การคนควาและวิจัย มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงและอนิเทอรเน็ตไรสายสามารถใชงานไดตลอด 24 โดยมีการใหบรกิาร ดังนี้ 

- มีการติดต้ังจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN ,MJU_WLAN_WebPortal และ Eduroam โดย

มจีุดกระจายสัญญาณเครอืขายไรสาย 477 จุดใหบรกิาร  

- มีจุดกระจายสัญญาณเครือขายไรสายของ บมจ. แอดวานซ อนิโฟร เซอรวิส (AIS) จํานวน 

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

(อางองิ 9.4.1 จุดใหบรกิารระบบเครอืขายไรสาย) 

- 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) 
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- คณะฯ มีระบบอนิเตอรเน็ตไรสาย สนับสนุนการเรยีนการสอน และงานวิจัย (อางอิง 9.4.3 

ภาพเครื่องสัญญาณไรสาย) 

 

9.5 The standards for environment, health and safety, and access for with special 

needs are defined and implemented 

ในปการศึกษา 254 นี้ คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรยีน

การสอน การวจิัย ดวยสภาพภูมทิัศนที่สวยงาม รายลอมดวยตนไม รมรื่น และจัดใหมีที่จอดรถยนต 

ซึ่งมีบริเวณเฉพาะสําหรับจอดรถยนตผูพิการ รถจักรยานยนต รวมถึง รถจักรยาน เพื่อกระตุนให

ตระหนักถึงการชวยกันประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดลอม มีที่นั่งพักสําหรับผอนคลายทั้ง

ภายในและภายนอกอาคาร มีบริการตูกดน้ําดื่ม มีถังขยะที่แยกประเภทของขยะ เพื่อกระตุนให

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
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ระบบเซ็นเซอร มีกลองวงจรปดและระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประจําทัง้กลางวันและกลางคนื ดวย 

นอกจากน้ียังมีการจัดหองเรียนแบบตางๆสําหรับนักศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

เรยีน, ทํากิจกรรม, การติว หรอืการทํางานกลุม และจัดลานกิจกรรมบรเิวณดานหนาอาคาร โซนบี 

เพื่อใหนักศกึษาไดมสีถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและทํางานรวมกัน  

คณะฯ ยังมีระบบการจัดการส่ิงสนับสนุน โดยในปการศกึษา 2564 นี้ หลักสูตรไดดําเนินการ 

จัดทําระบบเพื่อขอขอมูลความตองการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ในดานวัสดุ

ฝกปฎิบัติและครุภัณฑ เพื่อบรรจุในแผนความตองการในการของบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑและ

สิ่งกอสราง เพื่อความสะดวกในการจัดการและสรุปขอมูลสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอนของหลักสูตร 

สําหรับปงบประมาณตอไป  (อางอิง 9.5.3 โครงการสนับสนุนวัสดุฝกปฏิบัติงานการเรียนการสอน

และครภุัณฑ)  

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 (ในปการศึกษา 2564 ยังไมมีการใชหองเรียนอาคารเรียนรวม

เนื่องจากเปนการเรยีนการสอนในรูปแบบออนไลนตลอดปการศกึษา) 

ทั้งนี้ มีการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยในภาพรวม ป

การศกึษา 2564 ของมหาวทิยาลัย โดยมีคาคะแนนอยูในระดับมาก ภาคเรยีนที่ 1/2564 เทากับ 4.31

และภาคเรยีนที่ 2/2564 เทากับ 4.30 (อางองิ 9.5.4 แบบประเมนิความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนการสอน)  

การเปรยีบเทยีบคาคะแนนสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอนในป 2563-2564 นี้ มผีลประเมิน

ลดลง ซึ่งหลักสูตรฯไดพิจารณาแลวเกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนมาเปนแบบ

ออนไลน ทําใหการเรยีนการสอนในหองเรยีน หองปฏิบัติการและฟารม ลดลง คาคะแนนประเมินจงึ

ลดลงดวย 

ในป 2564 มหาวิทยาลัยและคณะไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมเชิงสุขอนามัย

และมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ดังตอไปนี้  

1. มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการออกแบบอาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันอัคคภีัย บันได บันไดหนีไฟ ที่จอดรถ แสงสวางและการระบายอากาศ 

ตลอดจนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสถานศึกษา เพื่อรองรับผูพิการหรือ ทุพพลภาพและ

คนชรา เชน อาคารเรียนรวม 70 ปแมโจ อาคารเรียนรวม 80 ป (อางอิง 9.5.5 สิ่งอํานวยความ
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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 9.5.6 ภาพกิจกรรมพลังงาน) กิจกรรม

สํานักงานสเีขียว (green office )  

3. คณะฯ กําหนดใหบุคลากรและนักศกึษาของคณะฯ ทุกคนตองสวมหมวกนริภัยสําหรับผูขี่

จักรยานยนตภายในบรเิวณมหาวทิยาลัยแมโจ และคณะฯ (อางองิ 9.5.7 ภาพสวมหมวก) 

4. คณะฯ มีระบบยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง  มีระบบตรวจจับสัญญาณไฟ

ไหมในอาคาร และในหองปฏบิัตกิารมีอุปกรณพื้นฐานที่ปองกันอันตรายจากสารเคม ีเชน จุดอาบน้ํา

ฉุกเฉิน, ตูเก็บสารเคมีที่เปนพษิ ที่ไวไฟ แยกชัดเจน, หองเก็บสารเคมีที่มีการระบายอากาศ ปองกัน

อันตรายจากการสูดดมสารเคมี และกรณีเกิดอุบัติเหตุ ในหองปฏิบัติการและสํานักงาน, ชุดปฐม

พยาบาลพื้นฐานในหองปฏิบัติการ ช้ัน 5 ใหแกนักศกึษา  

5. คณะ ฯ มีที่จอดจักรยานที่สามารถปองกันการสูญหายได รวมถึงไดจัดจุดจอดรถยนต

สําหรับผูพกิาร (อางองิ 9.5.8 ภาพจุดจอดรถ) 

6. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดฝกอบรมเรื่อง “การบรรยายและฝกปฎิบัติดานการ

ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” เพื่อเตรยีมความพรอมทางดานการดับเพลิงและอพยพหนไีฟ ในโครงการ

สํานักงานสีเขียว (Green office) ประจําป 2564 โดยมี เจาหนาที่จากเทศบาลเมืองแมโจ จังหวัด

เชยีงใหมเปนวทิยากรฝกอบรมและฝกปฏิบัต ิ(อางองิ 9.5.9 ซอมหนีไฟ) 
 

Criterion 10 : Quality Enhancement 

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

development 

หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงทุก 5 ป ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

แหงชาต ิและการปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จและผานการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. แลวโดยเริ่มใช

หลักสูตรปรับปรุงในปการศึกษา 2561 หลักสูตรดังกลาวนี้ ถูกกําหนดจากคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรที่ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งภาคราชการและเอกชน 

มกีารสอบถามความพงึพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑติ และความเห็นของศษิยเกาและศิษย

ปจจุบันที่มีตอหลักสูตร เพื่อนําขอมูลมาใชเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหมั่นใจวา
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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

และสหกิจศึกษาของสถานประกอบการตางๆ ในป 2562-2564 นํามาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรที่

จะครบรอบการปรับปรุงในปการศึกษา 2566 นี้ (อางอิง 10.1.1 สรุปแบบประเมินและขอคิดเห็น

สถานประกอบการ) โดยมคีวามคดิเห็นและขอเสนอแนะดังน้ี 

 - การเพิ่มการเรยีน smart farm โดยการใชเทคโนโลยเีขามาชวย 

 - ควรรูจักการวางแผนการทดลอง และการคํานวณเบื้องตนใหถองแท 

 - การตลาด การเจรจาตอรอง การเขียนแผนธุรกิจ 

 - เนนใหเด็กมทีักษะในสาขาที่ตนเองถนัดใหมากขึ้น 

- ในการฝกปฏิบัติงาน นอกจากการเนนทักษะพื้นฐานในการทํางานแตละดานแลว ควรมี

การฝกใหนักศึกษาคิด วเิคราะห และหาแนวทางในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทํางานโดย

การทําเปนกรณศีกึษา 

 - Life skill 

 - อยากใหมกีารประสานงานรวมกับศษิยเกา เพื่อกลับมาแนะนําหรอือบรมใหความรู 

    ทัง้เชิงบรรยายและปฏบิัติ ใหแกนักศกึษาที่กําลังศึกษาอยู ใหมากขึ้น 

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

evaluation and enhancement 

-  หลักสูตรฯ มีกระบวนการในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ สกอ. กําหนด (อางอิง 10.2.1 ขั้นตอนการเสนอ

หลักสูตรฯ) โดยมผีลบังคับใชกับนักศกึษาในภาคการศกึษาที่ 1/2561 เปนตนไป  

- หลักสูตรฯ มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ และได

ดําเนินการจัดทําขอปรับปรุง พัฒนาและแกไขตามขอเสนอแนะ ของผูประเมินมา

วิเคราะหและดําเนนิการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฯ ตามความเหมาะสม ในเรื่องของการ

ทําระบบที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เชน ระบบตดิตามความกาวหนาของนักศกึษา, 

การติดตามการทําวจิัยหรือตําแหนงทางวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร และ

การประเมินการเรียนการสอนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนตน (อางอิง 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 

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

รายงานใน มคอ.5 สาหรับการควบคุมคุณภาพขอสอบมกีารประเมินขอสอบของรายวชิาในหลักสูตร 

สําหรับการประเมินผลการเรียน (การตัดเกรด) ของนักศึกษา คณาจารยผูสอนในแตละรายวิชามี

บทบาทในการพจิารณารวมกันโดยผานความเห็นชอบของมตทิี่ประชุมของหลักสูตร 

หลักสูตรฯ มี การประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลการประเมินผล

นักศึกษาจาก มคอ.5 รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา และแบบประเมินการเรียนการสอน 

และการประเมินผลคะแนนจากนักศกึษา (อางองิ 10.3.1 รายงานการประเมนิการเรยีนการสอน และ

สรุปผลคะแนนประจําภาคเรยีนที่ 1-2-64) โดยหลักสูตรไดนําผลการประเมินมาพิจารณาและนําไป

พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนใหมีประสทิธภิาพยิ่งข้ึนตอไป 
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10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรนําองคความรูจากการวิจัยมาใชประกอบการ

เรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน และเปนรูปธรรมขึ้น 

นอกจากน้ีอาจารยประจําหลักสูตรสามารถนําองคความรูจากการวิจัยมาใชเขียนบทความทาง

วิชาการ หนังสือ ตํารา เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน และสื่อการสอนตางๆ เพื่อให

นักศกึษาสามารถใชประกอบการเรยีนการคนควาใหมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

อาจารยผูสอนในหลักสูตรฯ มีการประยุกตใชผลที่ไดจากการวิจัยมาปรับใชในการเรยีนการ

สอน มีการสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

ใหกับนักศกึษา ดังนี้   

ที ่ หัวของานวจิัย/งานตพีมิพ ภาคเรียน

ที ่

สัมพันธ กับรายวิชาอะไร /ผู สอน /

ปรับปรุงดานไหน 

1 ผลของชนิดปุยอินทรียตอผลผลิตและ

องคประกอบทางเคมีของหญาเนเปยร

ปากชอง 1 

1/2564 สศ308 พืชอาหารสัตวและการจัดการ

อาหารหยาบ 

ผศ.ไพโรจน ศลิมั่น 

2 Dietary dragon fruit (Hylocereus undatus) 

peel powder improved in vitro rumen 

fermentation and gas production kinetics. 

Tropical Animal Health and Production 

1/2564 สศ302 โภชนศาสตรและการใหอาหารโค 

ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง 

เพื่อปรับปรุงระบบการยอยของโค 

3 การใชสาหรายสไปรูลินารวมกับสารสกัด

หยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไกไขอนิทรยี

ที่มขีาวโพดระดับต่ํา 

1/2564 สศ446 การผลติสัตวในระบบอนิทรยี 

ผศ.ดร.บัวเรยีม มณวีรรณ 

นํามาปรับปรุงอาหารสัตวอนิทรยีของไกไข 

4 The effect of balanced and unbalanced 

pig feed has on greenhouse gas 

production 

1/2564 สศ450 การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารม

ปศุสัตว 

อ.ดร.วันทมาส จันทะสนิธุ 

การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมปศุสัตวมา

ใชในการเลีย้ง 

สัตวท่ีเปนมติรตอสิ่งแวดลอมได 

5 การใชเนื้อในเมล็ดลําไยเปนวัตถุดิบอาหาร

สัตว 

2/2564 สศ 301 โภชนศาสตรและการใหอาหาร

สัตวปก 

ผศ.ดร.บัวเรยีม มณวีรรณ 

ปรับปรุงการใหอาหารสัตวปกประเภทตาง 

ๆ 
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ที ่ หัวของานวจิัย/งานตพีมิพ ภาคเรียน

ที ่

สัมพันธ กับรายวิชาอะไร /ผู สอน /

ปรับปรุงดานไหน 

6 เภสัชภัณฑจากน้ํามันหอมระเหยในการ

กําจัดเหาและไรไก 

2/2564 สศ 371 โรคและการสุขาภบิาลสัตวปก 

ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรตศิริ ิ

การใชยาควบคมุและปองกันโรคสัตวปก 

7 Lung consolidations assessment and 

associated pathogens detection in 

slaughteraged pigs in Chiang Mai—

Lamphun, Thailand 

2/2564 สศ 473 โรคและสุขาภบิาลสุกร 

สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาด ี

การปองกันและควบคุมโรคในสุกร 

8 การพัฒนาระบบการจัดการโรงฆาเพื่อ

การขอรับรองมาตรฐาน อย.และ GMP. 

2/2564 สศ 457 การจัดการโรงฆาสัตวและ

ผลติภัณฑ 

ผศ.ธนนันท ศุภกจิจานนท 

พิจารณาหลักเกณฑการรับรองและระบบ

การตรวจสอบ 

รับรองโรงฆามาตรฐานในโครงการ

เนื้อสัตวอนามัย 
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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 

มีการประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดแก หองสมุด ศูนยสารสนเทศ และ

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

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตอไป โดยผลการประเมินที่ไดอยูในระดับดี แตยังมีขอเสนอแนะ/ขอควร

ปรับปรุง เชน  

 

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 - มมูีลนกบรเิวณทางเดิน และบรเิวณรอบอาคารมาก และสงกลิ่นเหม็น 
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10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 

evaluation and enhancement 

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 (ความชัดเจน ของ The ELOs are clear ของหลักสูตร) มีคา

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.73 อยูในระดับดี (อางองิ 10.6.1  แบบประเมนิความพงึพอใจตอ

หลักสูตร) 

2) อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.45 อยูในระดับพงึพอใจ

ระดับปานกลาง  (อางองิ 10.6.2 แบบประเมนิความพึงพอใจตอหลักสูตร) 

3) บัณฑติใหม 

ผลการเรยีนรูที่หลักสูตรกําหนดมคีวามชัดเจนและงายตอความเขาใจ 

โดยมคีาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.75 อยูในระดับด ี 

ระดับของผลการเรยีนรูที่ไดรับเมื่อสําเร็จการศกึษา 

โดยมคีาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.78 อยูในระดับดี 

การจัดโปรแกรมการศึกษาในแตละภาคการศกึษามคีวามเหมาะสมเพยีงใด 

โดยมคีาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.72 อยูในระดับดี 

(อางองิ 10.6.3  แบบประเมินความพงีพอใจตอหลักสูตรของบัณฑติใหม) 

4) ผูใชบัณฑติ โดยมคีาคะแนนเฉลี่ย TQF เทากับ 3.95 อยูในระดับดี 

(อางองิ 10.6.4  แบบประเมินความพงึพอใจของผูใชบัณฑติที่สําเร็จการศกึษา) 
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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 2560 2561 2562 2563 2564 

หลักสูตร 4 ป 

2560 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา 151 - - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - 7 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู 146 - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน 5 - - - - 

2561 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - 168 - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - 89 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - 153 - - - 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - 15 - - - 

2562 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - 147 - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - 134 - - 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - 13 - - 

 2563 จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - - 137 - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - 125 - 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - 12 - 

2564 จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - - - 256 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - - 228 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - - 28 
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ปการศกึษา

ที่รับเขา 

ประเภท 2560 2561 2562 2563 2564 

หลักสูตร 4 ป เทยีบเขาเรียน 

สาขาสัตวปก 

2560 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา 18 - - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู 18 14 - - - 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - 4 - - - 

2561 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - 15 - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - 14 - - - 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - 1 - - - 

2562 จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - 21 - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - - - 

2563 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - - 20 - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - 18 - 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - 2 - 

2564 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - - - 16 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - - 16 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - - - 

สาขาการผลิตสุกร 

2560 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา 24 - - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู 18 17 - - - 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - 1 - - - 

2561 
จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - 10 - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 
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ปการศกึษา

ที่รับเขา 

ประเภท 2560 2561 2562 2563 2564 

หลักสูตร 4 ป เทยีบเขาเรียน 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - 9 - - - 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - 1 - - - 

2562 จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - 26 - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - - - 

2563 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - - 28 - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - 26 - 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - 2 - 

2564 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - - - 22 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - - 22 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - - - 

สาขาโคนมและโคเน้ือ 

2560 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา 26 - - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - 2 - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู 18 16 - - - 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - - - 

2561 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - 32 - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - 32 - - - 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - - - 

2562 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - 36 - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - 45 - 

2563 
จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - 35 - 
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ปการศกึษา

ที่รับเขา 

ประเภท 2560 2561 2562 2563 2564 

หลักสูตร 4 ป เทยีบเขาเรียน 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - 10 - 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - -  - 

2564 

จํานวนนักศกึษาที่รับเขา - - - - 30 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา - - - - - 

จํานวนนักศกึษาที่คงอยู - - - - 30 

จํานวนนักศกึษาที่ออกกลางคัน - - - - - 

นักศึกษาบางสวน ปการศึกษา 2564 อยูระหวางการเห็นชอบสําเร็จการศึกษาของสํานัก

บรหิารและพัฒนาวชิาการ 

ขอมูลรอยละอตัราการคงอยูของนักศกึษา หลักสูตร สัตวศาสตร (สัตวศาสตรและ

เทคโนโลย)ี ระดับ ปรญิญาตรปีการศกึษา 2564 

# 
ป

การศกึษา 

จํานวน

รับ 

ปการศกึษาที่นักศกึษาสําเร็จการศึกษา นศ.  

ลาออก

,พน

สภาพ 

รอยละ

อัตรา

การคง

อยู 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1 2555 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 05.00% 

2 2556 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 00.00% 

3 2557 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 31.58% 

4 2558 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 38.46% 

5 2559 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23.53% 

6 2560 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 44.44% 
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7 2561 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17.39% 

8 2562 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23.53% 

9 2563 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 89.44% 

10 2564 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 94.55% 

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

สําหรับหลักสูตร 4 ป และ 4 ป เทียบเขาเรียน หลักสูตรมีการติดตามจํานวนนักศึกษาทุก

รอบการประชุม (อางอิง 11.1.1 รายงานประชุมติดตามจํานวนนักศึกษา)  ทั้งนี้ อาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตรไดสรุปปจจัยที่มผีลกระทบตออัตราการคงอยูของนักศกึษาดวย ซึ่งมีหลายประการ ดังน้ี 

1. การยายสาขาและลาออกของนักศกึษาเนื่องจากสอบเขาใหม ยายที่เรยีนไปคณะหรอื

มหาวทิยาลัยอื่นๆ 

2. การพนสภาพนักศกึษาจากการที่นักศกึษามีผลการเรยีนต่ํากวาเกณฑที่มหาวทิยาลัย

กําหนด 

3. การออกไปประกอบอาชีพตาง เชน รับราชการ หรอืประกอบธุรกจิของครอบครัว 

4. การลาออกเนื่องจากมปีญหาสภาพทางการเงนิไมพรอม สภาวเศรษฐฏิจตกต่ํา ใน

สถานการณเฝาระวังโรคระบาดโควดิ 19 

จากขอมูลจากระบบสถิติของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จํานวนนักศกึษาตกคางในป 

2564 มีจํานวนเพิ่มข้ึน คือมีคารอยละ 94.55 (อางอิง 11.1.2 ขอมูลอัตราการคงอยูของนักศึกษา) 

เนื่องจากสถานการณเฝาระวังโรคระบาดโควิด 19 นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษาตามกําหนด

เนื่องจาก คางคาธรรมเนียมการศึกษา, ไมไดเขารับการฝกงาน/สหกิจศกึษาตามแผนที่วางไว, คาง

การทําวจิัยทางสัตวศาสตร หรอืการปฎบิัตงิานและคางสงงานในบางรายวิชา  

ทัง้น้ี อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรไดดําเนนิการเรื่อง การตดิตามผลการเรยีนนักศกึษาที่ต่ํา

กวาเกณฑทุกรอบการประชุม, ระบบตดิตามการสงผลคะแนนของอาจารย และกําหนดปฏิทินการ

พบอาจารยที่ปรกึษา และการประชุมหารือเพื่อแกไขปญหานักศกึษาตกคางทุกภาคการศกึษา มีการ

ประชุมพบนักศกึษาตกคาง เพื่อทราบถึงสาเหตุและแนวทางแกปญหาดวยในปการศกึษา 2564 นี้  

ตารางแสดงจํานวนนักศกึษาในแตละช้ันป จํานวนลาออกระหวางการศกึษา และจํานวน

สําเร็จการศกึษา 

(ขอมูลจากมหาวทิยาลัย ลิงค http://www.education.mju.ac.th/Stat/StudentCurrent-SAR.aspx) 

(อางองิ 11.1.3 สถติกิารคงอยูของนักศกึษา) 
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11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 

improvement 

ปการศกึษา 

ที่รับเขา 

(ตัง้แตป

การศกึษาที่เริ่ม

ใชหลักสูตร) 

ปการศกึษาที่สําเร็จการศกึษา 2561 2562 2563 2564 

หลักสูตร 4 ป 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 105 107 64 96 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษากอนเวลาตาม

หลักสูตร 

- - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษาเวลาตาม

หลักสูตร 

105 107 62 89 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษาหลังเวลาตาม

หลักสูตร 

  2 7 

หลักสูตร 4 ป  

เทยีบเขาเรยีน  

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 11 19 7 8 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษากอนเวลาตาม

หลักสูตร 

- - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษาเวลาตาม

หลักสูตร 

11 18 - - 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษาหลังเวลาตาม

หลักสูตร 

 1 7 8 

 รวมทั้งสิ้น 95 126 71 104 

**ขอมูลการสําเร็จการศกึษา ณ รอบวันที่  4 เมษายน 2565 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตรมีการตรวจสอบจํานวนและความถูกตองของนักศกึษาที่สําเร็จ

การศึกษาในแตละภาคการศึกษาและปการศึกษา (อางอิง 11.2.1 ขอมูลการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษา) โดยไดตรวจสอบและพิจารณาการเห็นชอบนักศึกษาสําเร็จการศึกษาทุกรอบระยะการ

อนุมัติจบของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ทุกรอบการประชุมดวย (อางองิ 11.2.2 การพจิารณาการสําเร็จการศึกษา) 

ทัง้น้ี ไดมกีารพจิารณาปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศกึษาของนักศกึษา หลักสูตร 4 

ป และหลักสูตร 4 ป เทยีบเขาเรยีน ดังน้ี  

1. นักศกึษาจากสาขาวชิาอื่นยายเขามาเรยีนในคณะ 

2. นักศกึษาไมผานรายวชิาพื้นฐานหรอืรายวชิาที่เปนตัวตอเนื่อง  
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3.  นักศกึษายังตดิ I ในบางรายวชิา  

4.  ศกึษามผีลการเรยีนต่ํากวาเกณฑที่มหาวทิยาลัยกําหนดไว 

5.  สภาวะเศรษฐกจิการเงนิของครอบครัวนักศกึษา 

6.  การมีครอบครัวระหวางวัยเรยีน 

7. สถานการณโรคระบาด โควดิ-19 

 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement (มกีารตดิตามอัตราการไดงานของผูสําเร็จการศกึษาและมกีาร

เปรียบเทยีบเพ่ือพัฒนา) 

หลักสูตรไดพจิารณาตารางแสดงรอยละของบัณฑติที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายใน 1 ป เทากับ 156 คน คอื รอยละ 83.33 จากผูที่จบทัง้หมด 187 คน ตามขอมูลของ

มหาวทิยาลัย (อางอิง 11.3.1 รอยละของบัณฑติที่ไดงานทํา) 

 

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

monitored and benchmarked for improvement 

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) 
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11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู 

สรุปขอคดิเห็น Stakeholder 

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

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  

-มกีารประสานงานรวมกับ

ศิษยเกาที่มีประสบการณ

ในการทํางาน เพื่อกลับมา

แนะนําหรอือบรมใหความรู 
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มาตรฐานผลการ

เรียนรู 

สรุปขอคดิเห็น Stakeholder 

จากแหลงตาง ๆ (ป 2560-2564) 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

การเอาใจเขามาใสใจเราใหมากขึ้น 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 

ทัง้น้ี ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะแนวทางแกขปรับปรุงไดจากกลุมตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. จากการสํารวจแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค โดยเก็บกลุมเปาหมาย คอื 

นกัศกึษาปจจุบันและชัน้ปสุดทาย ผูใชบัณฑติ ศษิยเกา อาจารย บุคลากร รวมทัง้ผูปกครอง ผูให

ทุนการศกึษาและผูเกี่ยวของอื่นๆ เปนตน 

2. สรุปขอคดิเห็นและขอเสนอแนะของสถานประกอบการจากการฝกงานและสหกิจศกึษา
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ตารางแสดงความพึงพอใจของ stakeholders ที่มตีอหลักสูตร  

Stakeholders ระดับความพึงพอใจในแตละปที่ทําการ

สํารวจ (คาเฉลี่ย) 

 2560 2561 2562 2563 2564 

ดานคุณธรรม จรยิธรรม      

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.88 4.11 4.48 4.37 4.00 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 

 -คารอยละของคะแนน 77.6 82.2 89.6 87.4 80.0 

ดานความรู      

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.67 3.74 4.11 3.77 3.67 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 

 -คารอยละของคะแนน 73.4 74.8 82.2 75.4 73.4 

ดานทักษะทางปญญา      

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.71 3.61 3.99 3.76 3.00 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก ปาน

กลาง 

 -คารอยละของคะแนน 74.2 72.2 79.8 75.2 60.00 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

     

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.85 3.86 4.43 4.17 3.00 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก ปาน

กลาง 

 -คารอยละของคะแนน 77.0 77.2 88.6 83.4 60.00 

ดานการวเิคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

 -คาคะแนนเฉลี่ย 3.87 3.78 4.08 3.80 3.67 

 -ระดับความพงึพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 

 -คารอยละของคะแนน 77.4 75.6 81.6 76.0 73.4 

จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมนิ 30 85 63 42 8 



96 

 

คะแนนที่ได (ผลรวมคาคะแนนทุกดาน หารดวย 

จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมนิ) 

3.80 3.82 4.22 3.98 3.95 

ระดับความพึงพอใจ * มาก มาก มาก มาก มาก 

จะเห็นไดวา ระดับความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีตอหลักสูตร (ยอนหลัง 5 ป) 

โดยเฉพาะผลในปการศกึษา 2564 มีคาที่ ลดลงจาก 3.98 เปน 3.95 อยูที่ระดับความพงึพอใจ

เทากับ มาก  

PLOs มีคาเฉลี่ยรวม ป 2564 มีคาเทากับ ..... ดังนี้ (รอผลมหาวทิยาลัย) 

PLOs คา PLOs 

2563 

คา PLOs 

2564 

1. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบวินัย อดทนสูงาน และมี

จรรยาบรรณในการประกอบอาชพีทางดานสัตวศาสตร  

4.21  

2. อธิบายหลักการทางดานสัตวศาสตร ระบบมาตรฐาน และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับปศุสัตวได 

3.64  

3. ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆที่เก่ียวของใน

สาขาวิชาเอก (สัตวปก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ และอาหาร

สัตว) เพื่อการผลิตปศุสัตวเชิงธุรกิจ และจัดการผลผลิตไดอยางมี

ประสทิธภิาพและปลอดภัย 

3.50  

4. ประเมนิและแกไขปญหาที่เกดิขึ้นในกระบวนการผลติปศุสัตวได 3.43  

5. สามารถใชทักษะภาษาตางประเทศได และถายทอดเทคโนโลยแีละ

องคความรูทางสัตวศาสตรสูเปาหมาย โดยอาศัยชองทางการสื่อสาร

ที่เหมาะสม 

3.29  

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.61  

ระดับความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีตอหลักสูตร ในปการศึกษา 2564 มีคาที่ ลดลง 

จากป 2563 เนื่องจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามหรือบัณทิตที่ไดรับการประเมินลดลงดวย 

เนื่องจากสถานการณเฝาระวังโรคระบาดโควิด-19 ทําการประสานงานในการตอบรับประเมิน

แบบสอบถามจากผูประกอบการหรือผูใชบัณฑตินอยกวาปกอน โดยคาป 2564 ยังอยูที่ระดับความ

พึงพอใจเทากับ มาก (แตคาคะแนนลดลง) โดยคาเฉลี่ยรวมลดลงดวย และคาระดับความพึงพอใจ

ในแตละดานลดลง ทัง้ 5 ดาน โดยเฉพาะดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ

ที่มีคาลดลงมากที่สุด ดังน้ัน หลักสูตรฯควรใหความสําคัญกับการจัดการเรยีนการสอนมากข้ึน เนน

กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่มีประสิทธภิาพยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนชวง

ที่มีโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งมีอุปสรรคในการเรียนการสอนเปนอยางมาก ตองนําการเรียนแบบ
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ออนไลน (New Normal) มาใช ซึ่งทั้งผูเรียนและผูสอนพบกับอุปสรรคมากมาย ตองเรียนรูสิ่งใหมๆ 

อยางไรก็ตาม เห็นไดชัดวา การจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดรับความรูมากและมี

ประสทิธภิาพที่สุด 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 นําผลการประเมินตนเองจากการประเมนิคุณภาพการศกึษา

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 นําผลการประเมินตนเองจากการประเมนิคุณภาพการศกึษา

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  

- 

 

 

 



100 

 

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 มคีวามทันสมัย 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 

จดุที่ควร

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 มเีกณฑและวธิกีารประเมินผูเรยีนมคีวามหลากหลายตามลักษณะ

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 

หลักสูตรควรทบทวนและวเิคราะหการบรหิารบุคลากรตามความเชี่ยวชาญ เพื่อให

เพยีงพอตอความตองการดานการสอน การวจิัย และการบรกิารวชิาการของ

หลักสูตร 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรรวมกับคณะดําเนินการบริหารบุคลากรตามความเชี่ยวชาญ เพื่อให

เพียงพอตอความตองการดานการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของ

หลักสูตร 

 

  



104 

 

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  

หลักสูตรประเมนิสัดสวน 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 

หลักสูตรควรมีการกําหนดทศิทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหตรงตาม

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. หนังสอืและทรัพยากรสารสนเทศ 
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3. หองปฏบิัตกิารและฟารม 

4. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของ 

และนักศึกษา ในประเด็น 

1. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

2. หนังสอืและทรัพยากรสารสนเทศ 

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 

หลักสูตรสํารวจความพงึพอใจของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของ 

และนักศกึษา ในประเด็น 

1) สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

2) หนังสอืและทรัพยากรสารสนเทศ 

3) หองปฏบิัตกิารและฟารม 

4) เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

  



110 

 

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

and Research 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

หลักสูตรควรมีการประเมินความพงึพอใจที่มีตอหองปฏิบัติการ สวนปฏิบัติการ

ภาคสนาม(ฟารม) และเครื่องมืออุปกรณขัน้สูงของอาจารย บุคลากร 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

หลักสูตรสํารวจความตองการของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของ 

และนักศกึษา ในประเด็น 

1. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

2. หนังสอืและทรัพยากรสารสนเทศ 

3. หองปฏิบัติการและฟารม 

4. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรสํารวจความพงึพอใจของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของ 

และนักศกึษา ในประเด็น 

1. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

2. หนังสอืและทรัพยากรสารสนเทศ 

3. หองปฏิบัติการและฟารม 

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 บุคลากรสายสนับสนุนที่เก่ียวของ 

และนักศกึษา ในประเด็น 

1. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

2. หนังสอืและทรัพยากรสารสนเทศ 

3. หองปฏิบัติการและฟารม 

4. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรสํารวจความพงึพอใจของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของ 

และนักศกึษา ในประเด็น 
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1. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

2. หนังสอืและทรัพยากรสารสนเทศ 

3. หองปฏิบัติการและฟารม 

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

ไดสวนเสียไปใชในการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบ รวมถึงแสดงใหเห็น

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 

หลักสูตรควรใหอาจารยและบุคลากร 

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

วธิกีารคัดเลอืกนักศกึษาแรกเขา ลําดับการเรยีนรายวชิาตาง ๆ ในหลักสูตร 

สัดสวนเนื้อหาวิชาในแตละภาคการศกึษา การวัดและประเมนิผล เปนตน 
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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

นักศกึษาและนําขอมูลมาเทียบเคยีงกับเปาหมายของหลักสูตรที่กําหนด

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 ในสาขาเดยีวกัน 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      

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the 

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

 2      
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

[6] 

 2      

Overall opinion  2      

5 Student Assessment        

5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [1, 2] 

 2      

5.2 The student assessments including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, rubrics and grading are 

explicit and communicated to students [4, 5] 

 2      

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 

schemes are used to ensure validity, reliability and fairness 

of student assessment [6,7] 

 2      

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to 

improve learning [3] 

 2      

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

Overall opinion  2      

6 Academic Staff Quality        

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, 

re-deployment, termination, and retirement) is carried out 

to fulfil the needs for education, research and service [1] 

 2      

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

monitored to improve the quality of education, research 

and service [2] 

 2      

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and 

academic freedom for appointment, deployment and 

promotion are determined and communicated [4, 5, 6, 7] 

 2      

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

[3] 

 2      

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

 2      
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6.6 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 

education, research and service [9] 

 2      

6.7 The types and quantity of research activities by academic 

staff are established, monitored and benchmarked for 

improvement [10] 

 2      

Overall opinion  2      

7 Support Staff Quality        

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility 

and student services) is carried out to fulfil the needs for 

education, research and service [1] 

 2      

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 

deployment and promotion are determined and 

communicated [2] 

 2      

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3]  2      

7.4 Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [4] 

 2      

7.5 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 

education, research and service [5] 

 2      

Overall opinion  2      

8. Student Quality and Support        

8.1 The student intake policy and admission criteria are 

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

 2      

8.2 The methods and criteria for the selection of students are 

determined and evaluated [2] 

 2      

8.3 There is an adequate monitoring system for student 

progress, academic performance, and workload [3] 

 2      

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student 

competition, and other student support services are 

available to improve learning and employability [4] 

 2      
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8.5 The physical, social and psychological environment is 

conducive for education and research as well as personal 

well-being [5] 

 2      

Overall opinion  2      

9.  Facilities and Infrastructure        

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture 

halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and 

updated to support education and research [1] 

 2      

9.2 The library and its resources are adequate and updated to 

support education and research [3, 4] 

 2      

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated 

to support education and research [1, 2] 

 2      

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are 

adequate and updated to support education and research 

[1, 5, 6] 

 2      

9.5 The standards for environment, health and safety; and 

access for people with special needs are defined and 

implemented [7] 

 2      

Overall opinion  2      

10 Facilities and Infrastructure        

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development [1] 

 2      

10.2 The curriculum design and development process is established 

and subjected to evaluation and enhancement [2] 

 2      

10.3 The teaching and learning processes and student 

assessment are continuously reviewed and evaluated to 

ensure their relevance and alignment [3] 

 2      

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4]  2      

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

laboratory, IT facility and student services) is subjected to 

evaluation and enhancement [5] 

 2      
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10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and 

subjected to evaluation and enhancement [6] 

 2      

Overall opinion  2      

11 Output        

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored 

and benchmarked for improvement [1] 

 2      

11.2 The average time to graduate is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

 2      

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

 2      

11.4 The types and quantity of research activities by students are 

established, monitored and benchmarked for improvement [2] 

 2      

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 

monitored and benchmarked for improvement [3] 

 2      

Overall opinion  2      

 

3.3  แผนการพัฒนาของหลักสูตร 

หลักสูตรฯ ควรมีการทบทวน ELO 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 


