การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2554
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 18 กันยายน 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร ................................
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
เกณฑ์
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
12 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-12
 ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
- ตามเกณฑ์ ()
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ()



7
8
9




1

ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2,3)
(ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ 1353/2557 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ลงวันที่ 17 พ.ย. 2557)
สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์
ตาแหน่งทางวิชาการ รายชื่อ
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ กับสาขาที่เปิด หมาย
ตาม มคอ. 2
รายชื่อปัจจุบัน
สอน
สาเร็จการศึกษา
เหตุ
และเลขประจาตัวประชาชน และเลขประจาตัวประชาชน
สัม
ตรง
พันธ์

1) ผศ.นฤมล แก้วสุทธิพล
1) น.ส.สุรางคนา สุขเลิศ
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน
2551
3100601211450
3200400434621
วท.บ.(สัตวศาสตร์)
2546
2) ผศ.ปรารถนา งามวงศ์วาน 2) ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน
การผลิตสัตว์ 2529
3200100642660
3729800100583
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
สัตวบาล 2526
3) ผศ.ยุพา ตองอ่อน
3) ผศ.ยุพา ตองอ่อน
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน
การผลิตสัตว์ 2531
3730300558501
3730300558501
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
สัตวศาสตร์ 2524
4) ผศ.วีระพงษ์ คันธชา
4) ผศ.วีระพงษ์ คันธชา
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน
การผลิตสัตว์ 2524
3200700287909
3200700287909
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
สัตวบาล 2521

5) ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล 5) นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน
2554
3729800100583
3920600380196
วท.บ.(สัตวศาสตร์)
2547

2

หมายเหตุ : - นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแทนผศ.ปรารถนา งามวงศ์
วาน ตามคาสั่งคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่ 125/2556 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2556 (1.11)
- น.ส.สุรางคนา สุขเลิศ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร แทนผศ.นฤมล แก้ว
สุทธิพล ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ 1353/2557 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2557
(1.1-2)
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ครบ ไม่ครบ
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
 เป็นไปตามเกณฑ์
1) เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง รศ.ขึ้นไป
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ
 2) เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
3) เป็นอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..........................................................................................................
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ............................................................................................................
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ตารางที่ 1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4 เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา )
สถานภาพ
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สาเร็จ
อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
การศึกษา
ประจา
ภายนอก
1
2
3
4
5
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
 เป็นไปตามเกณฑ์คือ
1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า ผศ.ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ใน
การทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ..................................................................................................................
ตารางที่ 1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ
5, 9, 10 เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

ประสบการณ์การทาวิจัย
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่สาเร็จการศึกษา

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข
เอกสารอ้างอิง)

ไม่มี

ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษา
(จานวนนักศึกษาที่
อาจารย์เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก)

1
2
3
4
5
4

ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.เอก หรือดารงตาแหน่ง รศ.ขึ้น
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ .............................................................................................................

เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...........................................................................................................
เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ............................................................................................................
(หากข้อนี้ เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่นาไปตัดสินว่าการดาเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็น
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรนาไปพัฒนา)
ตารางที่ 1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6 เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ร่วม
ทีส่ าเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

ประสบการณ์การทาวิจัย
มี (ดังแนบ :
ระบุเลข
เอกสารอ้างอิง)

ไม่มี

สถานภาพ
อาจารย์
ประจา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก

1
2
3
4
5
ผลการกากับมาตรฐาน
5

เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ
1) เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.เอก หรือดารงตาแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา หรือ
2) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ 9
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ..............................

ตารางที่ 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7 เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)
ประสบการณ์การทาวิจัย
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีที่สาเร็จการศึกษา

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข
เอกสารอ้างอิง)

ไม่มี

สถานภาพ
อาจารย์
ประจา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก

1
2
3
4
5
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ใน
การทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ..............................
ตารางที่ 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8 เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)
ผู้สาเร็จการศึกษา
ชื่อผลงาน
แหล่งเผยแพร่

ผลการกากับมาตรฐาน
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เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย
1) มีผู้สาเร็จการศึกษา........คน
2) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จานวน.......ราย เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการ........ราย
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ................................................................................................................
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ.2554
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ.2559
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด (1.1-3)
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 12 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย
1. นางสาวสุรางคนา สุขเลิศ
2. ผศ.อโณชา
บูรมปรมากุล
3. ผศ.ยุพา
ตองอ่อน
4. ผศ.วีระพงษ์
คันธชา
5. นายวิชิต
เกตุพงษ์พันธุ์
ได้ร่วมประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2557
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หลักฐานอ้างอิง
รายงานการประชุมสาขาวิชาสัตวศาสตร์จานวน 10 ครั้ง ดังนี้
- รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556 ระเบียบวาระที่ 3.1 และ 3.5
- รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 ระเบียบวาระที่ 4.1
- รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2556 ระเบียบวาระที่ 4.1
- รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2556 ระเบียบวาระที่ 4.1 และ 4.2
- รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2556 ระเบียบวาระที่ 4.1, 4.2 และ 4.3
- รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 ระเบียบวาระที่ 3.2,3.3,4.1,4.2 และ4.3
- รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 ระเบียบวาระที่ 4.1,4.2,5.2 และ5.3
- รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 ระเบียบวาระที่ 1.4,1.5,1.7,4.1,4.2,4.4,5.1,5.2,5.3 และ5.4
- รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 ระเบียบวาระที่ 1.1,3.1,3.2,4.1,4.3,4.5,4.7,4.11 และ4.12
- รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558 ระเบียบวาระที่ 1.1 และ1.3
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 มีรายละเอียดสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (1.1-4 เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
ผลการดาเนินงาน
(1)จานวนรายวิชาที่เปิดสอน 105 รายวิชา
(2)จานวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 105 รายวิชา
(1.1-5 เอกสาร มคอ.3-4 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557)
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
ผลการดาเนินงาน
(1) จานวนรายวิชาที่เปิดสอน 105รายวิชา
(2) จานวนรายวิชาที่จัดทา มคอ.5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึก ษาที่เปิดสอน105
รายวิชา (1.1-6 เอกสาร มคอ.5-6 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557)
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5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
(1) สิ้นสุดปีการศึกษาวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
(2) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จวันที่ 22 มิถุนายน 2558
(1.1-7 รายงานการประชุมสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ระเบียบวาระที่
4.1 เรื่องรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ (มคอ.7) ปีการศึกษา 2557)
สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12
 ผ่าน เพราะดาเนินงานผ่าน 9 ข้อซึ่งไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการที่ระบุไว้ในปี
การศึกษา 2557
 ไม่ผ่าน เพราะดาเนินงานไม่ผ่านข้อ.....................
หมวดที่ 2 อาจารย์
(องค์ประกอบที่ 4 )
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์
4
4
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจา
5
ร้อยละ 0
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจา
3
ร้อยละ 60
หลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
3
ร้อยละ 0
ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
3
3

คะแนน
4
0
5

0
3
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ตารางที่ 2.2 กระบวนการและผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
กระบวนการและผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- ระบบ กลไกการรับและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์มีระบบ กลไกการรับและแต่งตั้ง
แต่งตั้งอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร
กรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
พิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ลาออก หรือ เกษียณอายุ
ก่อนปิดภาคการศึกษา ที่ 2-56
กรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
พิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตรคนใหม่
ก่อนปิดภาคการศึกษา ที่ 2/56
ประธานกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรคนใหม่ตามขั้นตอน
ก่อนปิดภาคการศึกษา ที่ 2/56
กรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
จัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้อาจารย์ประจาหลักสูตรคนใหม่
ก่อนเปิดภาคการศึกษา ที่ 1/57
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์มีการดาเนินงาน ดังนี้
1. กรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาเอกสารที่ ผศ.นฤมล แก้วสุทธิพล
ขอลาออกจากอาจารย์ประจาหลักสูตร (4.1-1 บันทึกข้อความลาออก)
2. กรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณา คุณวุฒิ อ.สุรางคนา สุขเลิศ สาเร็จ
การศึกษาปริญญาโทด้านสัตวศาสตร์ มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์ของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (4.1-2 รายงานการประชุมครั้งที่ 2557-1 ระเบียบวาระที่
4.2) จึงเสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรคน ใหม่ และเสนอต่อ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯเพื่อเสนอแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป (4.1-3 บันทึก
เสนอแต่งตั้ง)
3. กรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร มอบเล่มหลักสูตรสัตวศาสตร์ให้
อ.สุรางคนา สุขเลิศ ไปศึกษา และมอบหมาย ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล เป็น
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ตัวบ่งชี้
- ระบบ กลไกการบริหาร
อาจารย์

- การดาเนินงานตามระบบ
กลไกการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตร

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
พี่เลี้ยงให้คาปรึกษา (4.1-4 รายงานการประชุมครั้งที่ 2557-1 ระเบียบวาระที่
4.2)
ระบบ กลไก และการดาเนินการรับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์มีระบบและกลไกในการรับ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ดังนี้ อาจารย์ประจาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ประชุมจัดทา
แผนกรอบอัตรากาลังระยะ 5 ปี โดยพิจารณาอัตราทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและ
อัตราใหม่ ให้มีความเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาและภาระงานของสาขาวิชา โดย
กาหนดคุณวุฒิและสาขา ให้ตรงกับหลักสูตรและสอดคล้องกับผู้เกษียณอายุราชการ
จากนั้น หัวหน้าสาขาวิชานาเสนอแผนอัตรากาลังเข้าพิจารณาเสนอขออัตรากาลังในที่
ประชุมกรรมการประจาคณะ จากนั้นมหาวิทยาลัยจัดสรรอัตรากาลังโดยกอง
บริหารงานบุคคล สาขาวิชาจึงกาหนดคุณสมบัติผู้สมัครและวิธีการคัดเลือกต่อคณะ
เกษตร เพื่อนาเสนอเข้าระบบการรับสมัครบุคลากรของกองบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยกองบริหารงานบุคคลประกาศรับ
สมัคร และเสนอแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกต่อมหาวิทยาลัย เมื่อดาเนินการคัดเลือก
ประกาศผล บรรจุแต่งตั้งแล้ว อาจารย์ใหม่จะเข้าสู่ระบบการปฐมนิเทศน์ มอบหมาย
งาน และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ใหม่ต่อไป
เมื่อสาขาวิชาได้รับจัดสรรอัตรา สาขาวิชาดาเนินการกาหนดคุณสมบัติของผู้รับ
สมัครและวิธีการสอบคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งกรรมการออกและตรวจข้อสอบ และ
กรรมการสอบสัมภาษณ์ ไปยังคณะ เพื่อส่งไปยังกองบริหารงานบุคคลดาเนินการ
เปิดรับสมัครต่อไป
จากระบบการรับอาจารย์ดังกล่าว หลักสูตรได้ดาเนินการ และการปรับปรุง
กระบวนการรับอาจารย์ ดังนี้ ปี 2556 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ได้รับจัดสรรอัตราอาจารย์
วุฒิปริญญาเอก ซึ่งเป็นอัตราใหม่มา 1 อัตรา และปี 2557 ได้รับจัดสรรอัตราอาจารย์
วุฒิปริญญาเอกทดแทนอาจารย์เกษียณอายุราชการ (กรณี ผศ.ปรารถนา งามวงศ์วาน)
เพิ่มอีก 1 อัตรา หัวหน้าสาขาวิชาได้พิจารณาแผนอัตรากาลังของสาขาวิชาที่จัดทาไว้
และกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและวิธีการคัดเลือกไปยังคณะ เพื่อเสนอต่อกอง
บริหารงานบุคคลเพื่อดาเนินการเปิดรับสมัครต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการเปิดรับ
สมัครจานวน 4 รอบ ไม่มีผู้สมัคร (4.1-5 บันทึกข้อความกาหนดคุณสมบัติผู้สมัคร
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก 5 ฉบับ)
ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาสัตวศาสตร์มีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน
เป็นอาจารย์ที่มีภาระงานสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การเกษียณอายุ
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ราชการของอาจารย์ท่านนี้และการที่สาขาวิชาไม่มีอาจารย์ใหม่เข้ามาตามแผน
อัตรากาลังในปี 2556 มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาฯ สาขาวิชา
จึงประชุมพิจารณาปรับแผนการรับอาจารย์ โดยจากการประชุมของสาขาวิชาฯ ครั้งที่
8 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วาระที่ 4.4 เรื่อง พิจารณาการรับอาจารย์
ใหม่ทดแทนอาจารย์ที่เตรียมเกษียณอายุราชการ มติที่ประชุม เห็นชอบให้หัวหน้า
สาขาวิชาเสนอขออัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ไป
ยังคณะ โดยกาหนดคุณสมบัติให้มีทักษะงานฟาร์มเพื่อรองรับหลักสูตรปริญญาตรีที่
เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ และควรมีประสบการณ์งานสอนและผลงานวิจัยนอกเหนือจาก
งานวิทยานิพนธ์ เพื่อให้สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโทได้ จากนั้น
หัวหน้าสาขาวิชาได้ดาเนินการเสนอเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 29 กรกฏาคม 2557 วาระที่ 4.2 พิจารณาขอเปิดอัตรา
จ้างตาแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มติที่ประชุม เห็นชอบ
(4.1-6 รายงานการประชุมสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 8/2556)
(4.1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2557)
จากการเปิดรับสมัครและสอบสัมภาษณ์อาจารย์วุฒิปริญญาโท (ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน) ส่งผลให้สาขาวิชามีอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน คืออาจารย์สันติคม ศรี
เจริญ ซึ่งมีประสบการณ์งานฟาร์ม มีผลงานวิจัยนอกเหนืองานวิทยานิพนธ์ มี
คุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากอาจารย์สันติคมยังไม่มีประสบการณ์งานสอน ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ ผศ.
สมชาย โอฬารกนก เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง และมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
การฆ่าและการประเมินคุณภาพเนื้อสัตว์ และเป็นผู้ร่วมสอนรายวิชากายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง การผลิตสุกร สัมมนาสัตวศาสตร์ 1 สัมมนาสัตวศาสตร์ 2
(4.1-8 หลักฐานการผ่านการสอบคัดเลือกของอาจารย์สันติคม ศรีเจริญ, 4.1-9 รายงาน
การประชุมสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และ 4.1-10ตารางสอน
รายวิชาของอาจารย์สันติคม ศรีเจริญ)
นอกจากนั้น อาจารย์สันติคม ศรีเจริญ ยังได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ดังนี้
- เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-14
มิถุนายน 2558 (4.1-11 บันทึกการขออนุมัติไปราชการ)
- ฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่น 2 วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
ส่งผลให้เกิดแนวคิดในการทางานวิจัย จึงเข้าร่วมเสนอโครงการวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ในสาขาวิชา (4.1-12 แบบเสนอโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ
2560)
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การบริหารและพัฒนาอาจารย์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ และ
ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นโดยให้อาจารย์เขียนแผนพัฒนาตนเอง โดยอาจารย์ที่
ประสงค์ลาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสนับสนุนและส่งเสริมทุนศึกษาต่อ
ภายหลังจากบรรจุอย่างน้อย 1 ปี
นอกจากนี้ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ยังส่งเสริมการเสนอขอโครงงานวิจัยของ
อาจารย์ใหม่ โดยมีระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย อาจารย์ใหม่จะเป็นผู้ร่วมงานวิจัยในปีแรกที่
บรรจุ เพื่อส่งเสริมให้มีผลงานทางวิชาการ โดยอาจารย์สันติคม ศรีเจริญได้เสนอ
โครงการวิจัยร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา (4.1-13 แบบเสนอโครงการวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2560)
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ
และการวิจัยของอาจารย์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน คนละ 8,000 บาทต่อปี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์มีการพัฒนาตนเอง ดังนี้
1. อ.สุรางคนา สุขเลิศ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
งานกิจกรรมนักศึกษาและกาหนดแผนงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน
2557 ณ โรงแรมนิว ทราเวล บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี (4.1-14 บันทึกการ
ขออนุมัติไปราชการ)
2. นายเจษฎา ศรีวะอุไร อบรมเรื่อง การจัดการฟาร์มแพะแกะ และการผสม
เทียม สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 13 – 23 พฤศจิกายน 2557 ณ คุณ
สุขฟาร์ม อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (4.1-15 บันทึกการขออนุมัติไป
ราชการ)
3. อ.สุรางคนา สุขเลิศ และผศ.วีระพงษ์ คันธชา ร่วมประชุมร่างมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวบาลและสัตวศาสตร์ ในวันที่ 27
พฤศจิกายน 2557 ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพฯ (4.1-16 บันทึกการขออนุมัติไปราชการ)
4. นายปรีชา เลือกรัมย์ (ธนัชพงศ์ ตันติพนาพันธ์) และนายเจษฎา ศรีวะอุไร
ร่วมการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตปศุ
สัตว์ ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2558 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี (4.1-17 บันทึกการขออนุมัติไปราชการ)
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5. ดร.ปัทมา ธรรมดี ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรม
การ เกษตรตามความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และ คณะ
เกษตรศาสตร์ Jordan University of Science and Technology ในวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
(4.1-18 บันทึกการขออนุมัติไปราชการ)
6. รศ.สุชาติ ชัยวรกุล, ผศ.ดร.สมชาย โอฬารกนก, ผศ.วีระพงษ์ คันธชา, ผศ.
ยุพา ตองอ่อน, ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล, ดร.นนทศักดิ์ เปี่ยมผล, ดร.ปัทมา
ธรรมดี, อ.สุรางคนา สุขเลิศ, อ.วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์, อ.สันติคม ศรีเจริญ,
น.ส.วรรณสุรีย์ ประมวลทรัพย์, นายปรีชา เลือกรัมย์ (ธนัชพงศ์ ตันติพนา
พันธ์) และนายณณัฐ ขาพุ่มพงษ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 7 – 14 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (4.1-19 บันทึกการขออนุมัติไปราชการ)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ประจา 1) อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด 5 คน
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
2) อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 0 คน
ปริญญาเอก
3) อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 0
4) คะแนนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(0 / 20) x 5 = 0
- ร้อยละอาจารย์ประจา 1) อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด 5 คน
หลักสูตรที่ดารง
2) อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. จานวน 3 คน
ตาแหน่งทางวิชาการ
3) อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. คิดเป็นร้อยละ 60
4) คะแนนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(60 / 60) x 5 = 5
- ผลงานทางวิชาการของ
บทความวิจัย และบทความทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ตามเกณฑ์
อาจารย์ประจาหลักสูตร 1) ระบุรายการผลงาน และค่าน้าหนัก (ในเอกสารนี้ หรือภาคผนวก)
2) คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักตามสูตร
3) แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
แสดงผลที่เกิด
ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาสัตวศาสตร์มีอาจารย์ประจาสาขาวิชาจานวน 13 คน
-การคงอยู่ของอาจารย์
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) ผศ.นฤมล แก้วสุทธิพล
2) ผศ.ยุพา ตองอ่อน
3) ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล
4) ผศ.วีระพงษ์ คันธชา
5) ผศ.ปรารถนา งามวงศ์วาน
(4.3-1 คาสั่งคณะฯ ที่ 070.4/2554 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ลงวันที่ 6 มิ.ย.
2554)
ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาสัตวศาสตร์มีอาจารย์ประจาสาขาวิชาต้นปีการศึกษา
จานวน 13 คน (อัตราคงอยู่ ร้อยละ 100) เกษียณอายุราชการระหว่างปีการศึกษา 1
คน ในวันที่ 30 กันยายน 2556 คือ ผศ.ปรารถนา งามวงศ์วาน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร
สาขาวิชาได้ดาเนินการพิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตรทดแทนอาจารย์เกษียณ และ
คณะได้มีคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน (อัตราคงอยู่ร้อยละ 100)
ลงวันที่คาสั่ง วันที่ 29 ต.ค. 2556 ดังนี้
1) ผศ.นฤมล แก้วสุทธิพล
2) ผศ.ยุพา ตองอ่อน
3) ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล
4) ผศ.วีระพงษ์ คันธชา
5) อ.วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
(4.3-2 คาสั่งคณะฯ ที่ 125/2556 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ลงวันที่ 29 ต.ค.
2556)
ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาสัตวศาสตร์มีอาจารย์ประจาสาขาวิชาต้นปีการศึกษา
จานวน 14 คน (เดิม 12 คน โอนย้ายมา 1 คน และรับเพิ่ม 1 คน)
มีอาจารย์เกษียณอายุราชการระหว่างปีการศึกษา 1 คน คือ รศ.ดร.สมชาย สุวรรณ
ประดิษฐ์
มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร คือ ผศ.นฤมล แก้วสุทธิพล ขอ
ลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาจึงประชุมพิจารณา
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-ความพึงพอใจของอาจารย์
ต่อการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตรทดแทนอาจารย์ที่ลาออก ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และคณะ
มีคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน (อัตราคงอยู่ร้อยละ 100) ลงวันที่
คาสั่ง วันที่ 17 พ.ย. 2557 ดังนี้
1) อ.สุรางคนา สุขเลิศ
2) ผศ.ยุพา ตองอ่อน
3) ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล
4) ผศ.วีระพงษ์ คันธชา
5) อ.วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
(4.3-3 คาสั่งคณะฯ ที่ 1353/2557 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ลงวันที่ 17
พ.ย. 2557)
สาขาวิชาได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อ
การบริหารหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557 และได้รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจฯ ในการประชุมสาขาวิชา ซึ่งมีผลคะแนน (คะแนนเต็ม 5) ดังนี้
-ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร 4.09 คะแนน
-ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริหารหลักสูตร 4.05 คะแนน
-ความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.07 คะแนน
ซึ่งหัวข้อประเมิน “การจัดตารางสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย” มีระดับคะแนน
สูงสุด 4.80 คะแนน
(4.3-4 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร, 4.3.5 รายงาน
การประชุมครั้งที่ 2558-3 วาระที่ 4.3
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
(องค์ประกอบที่ 2,3 )
ตารางที่ 3.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
4 คะแนน
4.43 คะแนน
4.43
คุณวุฒิ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
- (ป.ตรี) ร้อยละของบัณฑิต
3.5 คะแนน
ร้อยละ 72.86
= (72.86 x 5) / 100
ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
= 3.64
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3 คะแนน
2 คะแนน
2
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3 คะแนน
2 คะแนน
2
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3 คะแนน
4 คะแนน
4
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ตารางที่ 3.2 ข้อมูลนักศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปีการศึกษาที่รับเข้า จานวน
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ นักศึกษา
เริ่มใช้หลักสูตร) ที่รับเข้า
2554
27
2555
39
2556
59
2557
37
2558
แผนการเรียนเทียบโอน
ปีการศึกษาที่รับเข้า จานวน
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ นักศึกษา
เริ่มใช้หลักสูตร) ที่รับเข้า
2554
46

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
2554
2555
2556
2557
สิ้นสุด 2/2557
27

25
39

20 [80.0%]
34
59

18 [72.0%]
31 [91.2%]
56
37

6 [24.0%] (12)
31 [91.2%]
51 [91.1%]
32

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
2554
2555
2556
2557
สิ้นสุด 2/2557
46

41

13 [31.7%] (23)

1 [2.4%]
(11)
22 [36.1%] (35)
43
37

2555
66
66
61
2556
46
46
2557
37
2558
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาก่อนหน้านั้น
ตัวเลขในวงเล็บ [ ] คือร้อยละของนักศึกษาคงอยู่เมื่อเทียบกับจานวนที่มีในชั้นปี 2

1 [2.4%]
5 [8.2%] (17)
15 [34.9] (27)
37

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
1. มีการเปิดหลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ จานวนมากในหลายสถาบัน ทาให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียน
นอกจากนี้ค่านิยมในการเรียนสายเกษตรมีน้อยลง ทั้งที่ความต้องการตลาดแรงงานในสายสัตวศาสตร์/สัตวบาล
ยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องจากมีการขยายกิจการไปยังภูมิภาคใกล้เคียง
2. การรับนักศึกษาแรกเข้าไม่มีการสอบคัดเลือก นักศึกษาที่รายงานตัว แต่ไม่มาเรียนมีจานวนมาก ทาให้
จานวนนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อออกในปีแรกมีจานวนมาก และนักศึกษาส่วนใหญ่มีพื้นฐานการเรียนวิชาในหมวด
วิทยาศาสตร์ คานวณ และภาษาอังกฤษ ไม่ค่อยดี
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ตารางที่ 3.3 กระบวนการและผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
กระบวนการและผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
อธิบายกระบวนการและผลการดาเนินงาน
- การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการรับนักศึกษา 3 ระบบ ดังนี้
1. ระบบ admission
2. ระบบโควตา
3. ระบบรับตรง
การรับนักศึกษามีกระบานการดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรแจ้งจานวนรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครให้คณะจัดทาและส่ง
หนังสือขอเปิดรับนักศึกษาให้งานทะเบียนเพื่อจัดทาประกาศรับสมัคร
2. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจัดส่งเอกสารใบสมัครให้กับสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่ว
ประเทศ (ระบบโควตา) และกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่น/กลุ่ม หลักสูตร สาขา และ
ข้อกาหนดการรับสมัครในระบบ
3. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนรับเอกสารใบสมัคร ซึ่งผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเอง
หรือสมัครผ่านเวบไซต์ และทาการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัคร
4. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนกรอกข้อมูลผู้สมัครในระบบ และจัดส่งเอกสารการสมัคร
ตามสาขาไปคณะเพื่อดาเนินการคัดเลือก
5. สาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจาสาขาเพื่อให้คณะ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
6. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ส่งผลการคัดเลือกให้คณะเพื่อส่งผลการคัดเลือกให้
งานทะเบียนประกาศผลการคัดเลือก
จากการประชุมปีการศึกษา 2556 (3.1-1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 ระเบียบ
วาระที่ 5.1) เมื่อทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา พบว่า การรับนักศึกษาเข้ามาโดยไม่มี
กระบวนการคัดกรองคุณภาพเพราะมีการแข่งขันในการจัดการศึกษาหลักสูตร วท.บ.สัตว
ศาสตร์สูง ทาให้ผลการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์อยู่ในระดับที่อ่อนมากใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มภาษาต่างประเทศ ดังนั้น ควรปรับปรุง
กระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 ให้วิธีการคัดเลือกนักศึกษามีการสอบ
สัมภาษณ์ด้วย
การดาเนินงานการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้ แจ้งจานวนรับ
นักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครให้คณะเพื่อให้งานทะเบียนจัดทาประกาศรับสมัคร
โดยกาหนดรับนักศึกษาจานวน 60 คนสาหรับแผนการเรียนปกติ และ จานวน 60 คน
สาหรับแผนการเรียนเทียบโอน ตามแผนการรับนักศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร (มคอ. 2)
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ตัวบ่งชี้

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
โดยแผนการเรียนปกติผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. สาขาวิชาเกษตรกรรม ส่วนแผนการเรียนเทียบโอนผู้เข้าศึกษา
ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม หรือ
เทียบเท่า หรือให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการประจาหลักสูตร การรับนักศึกษามีระบบ
admission ระบบโควตา และระบบรับตรง ซึ่งคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรได้เสนอชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจาสาขาวิชาให้คณะเพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นาผลการคัดเลือก
ให้คณะเพื่อส่งผลการคัดเลือกให้งานทะเบียนประกาศผลการคัดเลือก
หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาแผนการเรียนปกติจานวน 39 คน และแผนการเรียน
เทียบโอนจานวน 41 คน ซึ่งเป็นจานวนน้อยกว่าที่กาหนด อาจารย์ประจาหลักสูตรได้
ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 (3.1-2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 ระเบียบวาระ
ที่ 1.2) เพื่อทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา พบว่า การรับนักศึกษาได้จานวนน้อยกว่าที่
กาหนดมีสาเหตุมาจากสภาพการแข่งขันในการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สูงขึ้น (การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) มีผล
ทาให้นักศึกษามาสมัครเข้าเรียนน้อยลง นอกจากนี้ค่านิยมในการเรียนสายเกษตรมี
น้อยลง ทั้งที่ความต้องการตลาดแรงงานในสายสัตวศาสตร์/สัตวบาล ยังเป็นที่ต้องการ
อย่างมาก ดังนั้น กระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 ควรมีการออกแนะแนว
ตามสถานศึกษาต่าง ๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักมหาวิทยาลัย
และหลักสูตร การแนะแนวจะต้องใช้สื่อที่มีความดึงดูด น่าสนใจประกอบ ผู้นาเสนอต้อง
มีความพร้อมและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังซึ่งควรเป็นอาจารย์หนุ่มสาว และ
นักศึกษาศิษย์เก่าในสถานศึกษาที่ไปแนะแนว นอกจากนั้นในที่ประชุมยังเห็นชอบให้มี
การปรับแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นจานวน 45 คน สาหรับ
แผนการเรียนปกติ และจานวน 45 คน สาหรับแผนการเรียนเทียบโอน
จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน วันที่ 22 มิถุนายน 2558
(3.1-3 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 ระเบียบวาระที่ 4.6) พบว่า ถึงแม้การคัดเลือกจะ
เพิ่มการสัมภาษณ์ เมื่อวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่รับเข้ามา
นักศึกษามีผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ค่อนข้างต่า เนื่องจาก
หลักสูตรนี้มีสถานศึกษาจานวนมากเปิดสอน ทาให้มีผลต่อการคัดเลือกให้ได้นักศึกษามี
จานวนและคุณภาพตามที่ต้องการ จึงควรมีโครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานให้
นักศึกษาเข้าใหม่ถึงแม้จะได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดก็ตาม
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ตัวบ่งชี้
กระบวนการและผลการดาเนินงาน
- การเตรียม การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ความพร้อม 1. อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมเพื่ออภิปรายคุณสมบัติของ
ก่อนเข้า
นักศึกษาที่รับเข้ามาว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้หรือไม่ หรือทดสอบความรู้พื้นฐานของ
ศึกษา
นักศึกษาทีร่ ับเข้ามา เพื่อจัดเตรียมความพร้อม
2. หลักสูตรร่วมกับคณะปรับความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติต่ากว่าตาม
เกณฑ์ที่กาหนด/ผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้
3. หลักสูตรกาหนดให้มีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาเข้าใหม่ที่อยู่แผนการ
เรียนเทียบโอน ซึ่งสามารถขอเทียบโอนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษได้ถ้าสามารถ
ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กาหนด
ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาแผนการเรียนปกติที่รับเข้ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
กาหนดจึงไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ส่วนนักศึกษาแผนการเรียนเทียบ
โอนหลักสูตรได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ พบว่า ไม่มีผู้ใดสอบผ่านถึง
เกณฑ์ที่กาหนด การประชุมวันที่ 15 ตุลาคม 2557 (3.1-4 รายงานการประชุม ครั้งที่
1/2557 ระเบียบวาระที่ 4.1)ได้วิเคราะห์ผลการสอบแล้ว พบว่า ส่วนของการอ่าน
(Reading) ได้คะแนนต่าที่สุด จึงมีมติให้นักศึกษาเข้าทดสอบใหม่ และปรับปรุงแบบการ
ทดสอบใหม่ โดยปรับเปลี่ยนแบบทดสอบส่วนของการอ่าน (Reading) เป็นให้นักศึกษา
อ่านเนื้อเรื่องแล้วแปลเป็นภาษาไทยในกระดาษคาตอบ แทนการใช้วิธีการอ่านโจทย์แล้ว
มีตัวเลือกให้เลือกตอบ จากการจัดให้มีการทดสอบใหม่อีกครั้ง ปรากฏว่า มีนักศึกษา
สอบผ่านเกณฑ์จานวน 1 คน
หลักสูตรได้ออกแบบให้มีรายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามที่กาหนด จากการประชุม วันที่ 22 มิถุนายน 2558 (3.1-5 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2558 ระเบียบวาระที่ 4) ผลจากการวิเคราะห์ learning outcome ของ
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2557 พบว่า นักศึกษามีผลการเรียนรายวิชา
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ค่อนข้างต่า ไม่มีพื้นฐานการคานวณ นักศึกษาส่วนใหญ่มี
วินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ เคารพในกฎระเบียบ และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี แต่มีส่วนน้อยที่ไม่ตรงเวลาและขาดความ รับผิดชอบ นักศึกษามีทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ แต่ยังมีจุดอ่อนในด้านการเรียบเรียงและการนาเสนอ ซึ่งแนวทางในการแก้ไข
คือ ปีการศึกษา 2558 คณะจะจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานสาหรับนักศึกษาเข้าใหม่ก่อน
เปิดภาคการศึกษา ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา ส่วนผู้สอนจะปรับปรุงโดย
การเช็คชื่อ/การให้คะแนนเวลาเข้าชั้นเรียน/การเข้มงวดกับการตรงต่อเวลาให้มากขึ้น
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า ทารายงานและนาเสนอ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
อธิบายกระบวนการและผลการดาเนินงาน
- การควบคุม การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
การดูแล
1. สาขาวิชาจัดนักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคน ปรากฏในหน้าเวบไซต์
การให้
2. สาขาวิชาเสนออาจารย์ในสาขาให้คณะแต่งตั้งเป็นอาจารย์แนะแนวแก่นักศึกษา
คาปรึกษา
3. มหาวิทยาลัยประกาศวันนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่
วิชาการ
4. อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์แนะแนว แจ้งช่องทางเพื่อให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
และแนะ
5. อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนาการลงทะเบียนเรียนและติดตามการเรียน และให้ความ
แนวแก่
ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
นักศึกษา
6. อาจารย์แนะแนวให้คาปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เช่น การ
ปริญญาตรี ใช้ชีวิตในสถาบัน ทุนการศึกษา การวางแผนการศึกษาและอาชีพ เป็นต้น
7. ในแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนจะต้องระบุระยะเวลาต่อสัปดาห์สาหรับการให้
คาปรึกษาทางวิชาการใน มคอ. 3
เมื่อได้รายชื่อนักศึกษาใหม่จากคณะแล้วสาขาวิชาได้จัดนักศึกษาใหม่ให้อาจารย์
ประจาหลักสูตร และอาจารย์ประจาในสาขาแต่ละคนเป็นที่ปรึกษา และแจ้งให้คณะ
ทราบเพื่อส่งให้งานทะเบียนใส่ข้อมูลในระบบ หัวหน้าสาขาวิชาแนะนาให้นักศึกษาแต่
ละคนรู้จักอาจารย์ที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา
พบนักศึกษาทั้งใหม่และเก่าก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เพื่อแนะนาการลงทะเบียนเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งช่องทางเพื่อให้คาปรึกษาให้
นักศึกษาทราบ พร้อมทั้งมีตารางเวลาการให้คาปรึกษาหน้าห้องทางานทุกคน หรือแจ้ง
ช่องทางอื่นเพื่อให้คาปรึกษา จากการประชุม วันที่ 22 มิถุนายน 2558 (3.2-1 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2558 ระเบียบวาระที่ 4.1) พบว่า นักศึกษาไม่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาทา
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ไม่ค่อยมีโอกาสพบอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากตามแผนการเรียนเดิมนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 จะไม่มีการเรียนกับอาจารย์ในสาขาวิชา ส่วนใหญ่เรียนวิชาพื้นฐานนอกสาขา
ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาควรจัดตารางให้นักศึกษาเข้าพบทุกเดือน เพื่อให้คาปรึกษา และ
ทาแบบบันทึกการเข้าพบของนักศึกษาและปัญหาที่นักศึกษาเข้ามาปรึกษา นอกจากนั้น
ควรปรับแผนการเรียนโดยย้ายวิชาพื้นฐานสัตวศาสตร์จากเดิมอยู่ภาคการศึกษาที่ 2 ในชั้น
ปีที่ 2 มาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 และย้ายวิชาศึกษาทั่วไปจากภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปีที่ 1 มาแทน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสอาจารย์ที่ปรึกษามากขึ้น
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- การพัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษา
และการ
เสริมสร้าง
ทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่
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หลักสูตรได้กาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตไว้ คือ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นและนาเสนอโดยหลักสูตรได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาเน้นให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ฝึกการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นและนาเสนอ และทางานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ได้คุณลักษณะของบัณฑิตที่กาหนด
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทา มคอ.7 วิเคราะห์ learning outcome ของผู้เรียน
2. มีการจัดบรรยายพิเศษด้านวิชาการ เส้นทางอาชีพของสาขาวิชา จากผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ/ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า
3. มีการพานักศึกษาไปดูงานสถานประกอบการ/เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
4. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
จากการประชุม วันที่ 22 มิถุนายน 2558 (3.2-2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558
ระเบียบวาระที่ 4.1) เมื่อวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาปีการศึกษา 2557
พบว่า มีนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนกาหนด (มีคะแนน ≥ 2.0) ร้อยละ68.75 (คานวณจาก
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่) สาหรับแผนการเรียนปกติ และเท่ากับร้อยละ 78.38 สาหรับ
แผนการเรียนเทียบโอน โดยนักศึกษามีผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
ค่อนข้างต่า บางรายวิชามีการถอนรายวิชาระหว่างภาคเรียน (W) มากกว่า 70% ดังนั้นปี
การศึกษา 2558 นี้ คณะจะจัดโครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานรายวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน ประกอบด้วยรายวิชาชีววิทยาทั่วไป
เคมีทั่วไป และคณิตศาสตร์
รายวิชาที่มีการจัดบรรยายพิเศษ ได้แก่ วิชาการผลิตสุกร การจัดการฟาร์มสุกร (3.23 ใบเชิญวิทยากร)
รายวิชาที่มีการพานักศึกษาไปดูงานสถานประกอบการ/เข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ ได้แก่ อาหารและการให้อาหารสัตว์ ทักษะพื้นฐานสัตวศาสตร์ การเลี้ยงไก่
พื้นเมือง การประกวดและการตัดสินสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์ (3.2-4 บันทึกการขออนุมัติไป
ราชการ)
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้แก่
1. การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะทางสัตวศาสตร์
2. ฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกทักษะชีวิตสู่บัณฑิตในฝัน”
4. การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมและนิทรรศการทางวิชาการ
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5. ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม
6. พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนเพื่อรองรับการประกอบอาชีพสัตวบาล
จากการประชุม วันที่ 22 มิถุนายน 2558 (3.2-5 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558
ระเบียบวาระที่ 4.5) เพือ่ ทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่จัด พบว่า
ทุกกิจกรรมบรรลุผลตามเป้าหมาย ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558 ให้คงโครงการ/กิจกรรม
เดิมไว้ ยกเว้นกิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกทักษะชีวิตสู่บัณฑิตในฝัน” และ
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนเพื่อรองรับการประกอบอาชีพสัตวบาล ให้เพิ่ม
ระยะเวลาและงบประมาณในการดาเนินงานโครงการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
แสดงผลที่เกิด
- การคงอยู่ จานวนนักศึกษาที่รับเข้า และคงอยู่
นักศึกษาแผนการเรียนปีปกติ
ปีการศึกษาที่
รับเข้า

จานวนที่
รับเข้า

2554
2555
2556
2557

41
46
83
39

จานวนที่
สาเร็จ
การศึกษา
12

จานวนที่คง
ค้างอยู่
6
31
51
32

อัตรา
จานวนที่ การคง
หายไป อยู่ร้อย
ละ
23
43.90
15
67.39
32
61.45
7
82.05
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ตัวบ่งชี้

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
นักศึกษาแผนการเรียนเทียบโอน
ปีการศึกษาที่
รับเข้า

จานวนที่
รับเข้า

2554
2555
2556
2557

47
70
52
41

จานวนที่
สาเร็จ
การศึกษา
34
52
27

จานวนที่คง
ค้างอยู่
1
5
15
37

อัตรา
จานวนที่ การคง
หายไป อยู่ร้อย
ละ
12
74.47
13
81.43
10
80.77
4
90.24

การคิดอัตราการคงอยู่
I. คิดจานวนนักศึกษาที่คงอยู่แต่ละปี
1. จานวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด........คน
2. จานวนนักศึกษาที่หายไป........คน
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2)..........คน (คิดแต่ละปีที่รับเข้า)
II.คิดอัตราการคงอยู่โดยคิดเป็นร้อยละ
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ คูณด้วย 100 แล้วหารด้วยจานวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด
นักศึกษาปีการศึกษา 2554 แผนการเรียนปกติ มีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 43.90 จานวนที่
หายไปส่วนใหญ่เป็นเพราะถูกถอนชื่อออกเนื่องจากรายงานตัวแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน
รองลงมาคือพ้นสภาพ ส่วนแผนการเรียนเทียบโอนมีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 74.47
จานวนที่หายไปส่วนใหญ่เป็นเพราะถูกถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและพ้น
สภาพ
นักศึกษาปีการศึกษา 2555 แผนการเรียนปกติ มีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 67.39 จานวนที่
หายไปส่วนใหญ่เป็นเพราะถูกถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน รองลงมาคือพ้น
สภาพ ส่วนแผนการเรียนเทียบโอนมีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 81.43 จานวนที่หายไปส่วน
ใหญ่เป็นเพราะถูกถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาปีการศึกษา 2556 แผนการเรียนปกติ มีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 61.45 จานวนที่
หายไปส่วนใหญ่เป็นเพราะถูกถอนชื่อออกเนื่องจากรายงานตัวแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน
ส่วนแผนการเรียนเทียบโอนมีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 80.77 จานวนที่หายไปส่วนใหญ่
เป็นเพราะถูกถอนชื่อออกเนื่องจากรายงานตัวแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน
25

ตัวบ่งชี้

- การสาเร็จ
การศึกษา

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
นักศึกษาปีการศึกษา 2557 แผนการเรียนปกติ มีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 82.05 จานวนที่
หายไปส่วนใหญ่เป็นเพราะถูกถอนชื่อออก และพ้นสภาพ ส่วนแผนการเรียนเทียบโอน
มีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 90.24 จานวนที่หายไปเป็นเพราะถูกถอนชื่อออกเนื่องจาก
รายงานตัวแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน
แผนการเรียนปกติ
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร)
2554
2555
2556
2557
แผนการเรียนเทียบโอน
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร)
2554
2555
2556
2557

จานวนที่
รับเข้า
41
46
83
39

จานวนที่
รับเข้า
47
70
52
41

อัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ปกติ
จานวน
ร้อยละ
12
29.27

อัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ปกติ
จานวน
ร้อยละ
23
48.94
35
50.00
27
50.92

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาปีการศึกษา 2554 แผนการเรียนปกติ มีอัตราการสาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติร้อยละ 29.27 ของจานวนที่รับ จบล่าช้าร้อยละ14.63 เนื่องจากมีจานวน
สูญหายเป็นจานวนมากจากการถูกถอนชื่อออกเพราะรายงานตัวแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน
ถึงร้อยละ 34.15 ส่วนแผนการเรียนเทียบโอนของนักศึกษาปี 2554-2556 มีอัตราการ
สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติร้อยละ 48.94, 50.00 และ 50.92 ของจานวนที่รับ
ตามลาดับ และจบล่าช้าร้อยละ 25.53, 31.43 และ 28.85 ตามลาดับซึ่งจะเห็นว่าอัตราการ
สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติมีแนวโน้มดีขึ้น
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ตัวบ่งชี้
- ความพึง
พอใจต่อ
การบริหาร
หลักสูตร
และผลการ
จัดการข้อ
ร้องเรียน
ของ
นักศึกษา

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ปีสุดท้ายต่อหลักสูตร
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.30
คะแนนประเมินผู้สอนโดยนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.00
ปีการศึกษา 2556 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ปีสุดท้ายต่อหลักสูตร
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.97
คะแนนประเมินผู้สอนโดยนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.00
ปีการศึกษา 2557 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ปีสุดท้ายต่อหลักสูตร
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.27
ผลการประเมินคุณภาพการสอนเฉลี่ยมากกว่า 4.00
ปีการศึกษา 2555-2556 ไม่มีการจัดการข้อร้องเรียนเนื่องจากไม่มีการร้องเรียนใดๆ จาก
นักศึกษา
ปีการศึกษา 2557 ไม่มีข้อร้องเรียนของนักศึกษา

ตารางที่ 3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบ่งชี้ 2.1)
1.
2.
3.
4.

บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาและศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ต่อจานวน
บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด
5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 )

จานวน
86
52
24
27.91
4.43

ตารางที่ 3.5 (สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)
วันที่สารวจ 11 ธันวาคม 2557
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
ร้อยละ
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
86
100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
80
93.02
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (นับรวม
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
30
37.50
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
21
26.25
27

ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา บวก
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ

จานวน
5
4
1
5
51

ร้อยละ
6.25
5.00
1.25
6.25
72.86

ตารางที่ 3.5 (สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)
นักศึกษาและผู้สาเร็จ
ชื่อผลงาน
แหล่งเผยแพร่
ค่าน้าหนัก
การศึกษา

รวมค่าน้าหนัก
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด...............คน
2. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา..........
3. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 2 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา x 5/40 =……….
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
(องค์ประกอบที่ 5)
ตารงที่ 4.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
4 คะแนน
3 คะแนน
3
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
4 คะแนน
3 คะแนน
3
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
4 คะแนน
3 คะแนน
3
5.4 ผลการดานินงานหลักสูตรตาม
5 คะแนน
5 คะแนน
5
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตารางที่ 4.2 สรุปผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
ดังเอกสารแนบหมายเลข 1
หมายเหตุ : นามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา
ตารางที่ 4.3 กระบวนการและผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
กระบวนการและผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียน
การสอน และการประเมินผล
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตรและ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการดาเนินงาน
สาระรายวิชาในหลักสูตร ของการพัฒนาหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการ
- การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้า ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ (เกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2548) จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2548 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่
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ตัวบ่งชี้

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
1 มีนาคม 2554 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19
เมษายน 2554 และได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2554 (5.1-1 เล่มหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
โดยจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระของรายวิชาที่มีความทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการแข่งขันสอดคล้อง
กับแนวทางการผลิตสัตว์ในยุคเขตการค้าเสรี (Free trade area) และ
ความตื่นตัวของผู้บริโภคในเรื่องความต้องการบริโภคอาหารปลอดภัย
อย่างเช่นในปัจจุบัน เพื่อเป็นเบ้าหลอมในการผลิตบัณฑิตสัตวศาสตร์
ที่มีความรู้ ความชานาญ และทักษะด้านการผลิตสัตว์และธุรกิจปศุสัตว์
อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ตระหนักต่อหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาอย่างเป็นระบบ (5.1-2 ขั้นตอนการจัดทา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง)
การออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรจึงเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้แก่ ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มี
ทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ เพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ยังสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้
มีคุณธรรม จริยธรรม อดทน และสู้งาน โดยมีปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสัตวศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นคนดี มีคุณภาพ
สู่สังคม
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ให้ทันต่อการผลิตปศุสัตว์ จึงมีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความต้องการบัณฑิตสัตวศาสตร์จาก
ภาครัฐและเอกชน (5.1-3 รายงานผลวิเคราะห์ความต้องการบัณฑิต)
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงหลักสูตร เชิญตัวแทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายวิชา
ในหลักสูตรเดิม พร้อมทั้งแนะนาความต้องการความรู้ในแต่ละอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับสัตวศาสตร์ (5.1-4 คาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภายนอกเพื่อยกร่างหลักสูตร) จากนั้นคณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตรจึงวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกร่างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ และ
จัดทาหลักสูตรตาม มคอ. 2 และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
รายวิชา วิเคราะห์ Curriculum Mapping ในภาพรวม เพื่อให้ครอบคลุม
Learning Outcomes รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน (5.1-5 คาสั่งแต่งตั้งกรรมการวิพากษ์หลักสูตร)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุมการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชาให้มีสาระเนื้อหาครบถ้วนทั้งเนื้อหาความรู้ด้าน
ทฤษฏี และปฏิบัติ ตามคาอธิบายรายวิชาโดยดูจาก มคอ. 3 ของ
รายวิชา (5.1-6 มคอ. 3 ทุกรายวิชาที่เปิดสอน) และการเปิดการเรียน
การสอนในกลุ่มวิชาชีพยังบริหารจัดการโดยยึดความต้องการของ
นักศึกษาเป็นสาคัญ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาลงชื่อแสดงความ
ต้องการเรียนในแต่ละรายวิชา (5.1-7 ใบลงชื่อรายวิชาที่จะเปิดสอน)
นอกจากนี้ เนื้อหารายวิชาใน มคอ. 3 ยังมีการปรับปรุงให้มีความใหม่
ทันต่อเทคโนโลยีการผลิตสัตว์อยู่เสมอ โดยคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติได้จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรสายผู้สอนและ
สายสนับสนุนพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนามาพัฒนา
เนื้อหารายวิชาให้มีความทันต่อการผลิตปศุสัตว์ ซึ่งอาจารย์สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ (การประชุมวิชาการสัตว
ศาสตร์แห่งชาติ 2558) และการแสดงนวัตกรรมทางการผลิตสัตว์
(VIV Asia 2015) (5.1-8 บันทึกการขออนุมัติไปราชการ) นอกจากนี้
ในหลักสูตรยังมีวิชาหัวข้อเฉพาะทางสัตวศาสตร์ (Selected Topic in
Animal Science) เพื่อสอนหัวข้อเรื่องทางด้านสัตวศาสตร์ที่ทันสมัย
ทันเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงของการผลิตปศุสัตว์ (5.1-9 มคอ. 2
และ 5.1-10 มคอ.3 วิชาหัวข้อเฉพาะทางสัตวศาสตร์)
นักศึกษาที่เข้าเรียนแผนการเรียนเทียบโอนมีหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนรายวิชา โดยต้องมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมรายวิชาที่รับเทียบโอน
และอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายวิชา (5.1-11
เอกสารการเทียบโอนรายวิชา)
แผนการเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ยั งมีการปรับแผนเพื่ อกระจายนักศึก ษาแต่ล ะ
เทอมให้ก ารจัดการเรียนการสอนมีป ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (5.1-12
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2556 ระเบียบวาระที่ 4.2)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดทาผล
การดาเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ประจาปีการศึกษา 2557 เพื่อ
รายงานผลการดาเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพการสอน (5.113 ผลการดาเนินการของหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557)
นอกจากนี้ในแต่ละรายวิชายังมีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาใน มคอ. 5 (5.1-14 มคอ. 5 ประจาปีการศึกษา 2557) มีการ
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
(5.1-15 แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร วท.บ.
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2557)
และเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตที่ใช้หลักสูตร
(5.1-16 รายงานผลการประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตที่ใช้หลักสูตร)
เพื่อนามาปรับปรุงการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกาหนดผู้สอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการดาเนินงาน
ของการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
- การกากับ ติดตาม และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีระบบใน
ตรวจสอบการจัดทา
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยคณะ
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นผู้พิจารณาการกาหนดผู้สอนใน
และ มคอ.4 )
รายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยใช้
- การจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การพิจารณาผู้สอนจาก
ในระดับปริญญาตรี ที่มี
- คุณวุฒิการศึกษา
การบูรณาการกับการวิจัย
- ตาแหน่งทางวิชาการ
การบริการวิชาการทาง
- ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
สังคม และการทานุบารุง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปะและวัฒนธรรม
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาใน
หลักสูตรเพื่อทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ และกาหนดภาระ
การสอนให้อาจารย์ใหม่ ร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร (5.2-1
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 ระเบียบวาระที่ 5.1)
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการกากับมาตรฐานการ
ทาประมวลการสอนทุกรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
จัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ทุกรายวิชา และนาส่งก่อน
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เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (5.2-2 มคอ. 3 และ มคอ. 4)
และต้องแจกให้นักศึกษาในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายเพื่อ
ผลิตบัณฑิตสัตวศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นคนดี มีคุ ณภาพ สู่
สังคม และมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรกับพันธ
กิจด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้
- การบูรณาการการสอนกับการบริการวิชาการ ได้แก่ วิชาการ
ประกวดและการตัดสินสัตว์บูรณาการร่วมกับการจัดการ
ประกวดสัตว์ (5.2-3 มคอ. 3 และ มคอ. 5 วิชาการประกวด
และการตัดสินสัตว์)
- การบูรณาการการสอนกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้แก่ วิชาทักษะพื้นฐานสัตวศาสตร์ (5.2-4 มคอ. 3 และ มคอ.
5 วิชาทักษะพื้นฐานสัตวศาสตร์)
นอกจากนี้ การเรียนการสอนกลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์
ในวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์ยังมีระบบการคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่จาให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดย
พิจารณาจากสถานประกอบการนั้นต้องดาเนินกิจการด้านสัตวศาสตร์
มีบ้านพัก สวัสดิการที่ปลอดภัย มีพนักงานพี่เลี้ยงที่มีความรู้ด้านสัตว
ศาสตร์ ที่สามารถให้ความรู้ คาแนะนา และเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
มีค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ให้การสนับสนุนการทาโครงงาน
ของนักศึกษา และมีความเข้าใจหลักการของสหกิจศึกษา (5.2-5 แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา) และขณะที่นักศึกษาเข้าไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา โดยคณาจารย์นิเทศเข้าพูดคุยกับสถานประกอบการ และ
นักศึกษา (5.2.6 เอกสารการประเมินผลการตรวจเยี่ยมสหกิจศึกษา)
การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการประเมินความเหมาะสมของ
อาจารย์ผู้สอน ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (5.2.7 ผลการ
ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา) และนาข้อมูลที่ได้มาดาเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป (5.2.8
มคอ. 5)
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- การประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
- การกากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร (มคอ. 5
มคอ.6 และมคอ.7)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการดาเนินงาน
ในการประเมินผู้เรียน ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของแผนการเรียนรู้แต่ละรายวิชา
(มคอ. 3 และ มคอ. 4) อย่างมีระบบ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5
ด้าน เพื่อผลิตนักศึกษาให้ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร คือ มุ่งผลิต
บัณฑิตสัตวศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม
โดยใช้เครื่องมือประเมินที่มีความหลากหลาย เช่น การสอบข้อสอบ
ปรนัย อัตนัย การประเมินรายงานที่มอบหมาย การประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติ เพื่อให้ผลการประเมินสอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งสัดส่วน
การประเมินเป็นไปตามการควบคุมของอาจารย์ประจาหลักสูตร ผ่าน
ทาง มคอ. 3 (5.3-1 มคอ. 3 รายวิชาต่างๆ) การนาผลจากการสอบย่อย
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาใน
ชั้นเรียน มาสะท้อนปัญหาในการเรียนการสอนและปรับกลยุทธ์
วิธีการสอนต่อไป
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาเป็นไปตามเกณฑ์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยนักศึกษา
ทราบเกณฑ์นี้ดังแจ้งรายละเอียดใน มคอ. 3
หลักสูตรมีระบบการประเมินผลการสอนทุกรายวิชา โดยเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ทุกท่านต้องรายงาน มคอ. 5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น จากนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตรจะ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
อาจารย์ส่ง มคอ. 5 และ มคอ. 6 แต่ละรายวิชาภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา (5.3-2 บันทึกข้อความการนาส่ง มคอ. 5 และ
มคอ. 6, 5.3.3 มคอ. 5 และ มคอ. 6 รายวิชาต่างๆ) โดยใน มคอ. 5 และ
มคอ. 6 มีผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยการให้
นักศึกษาประเมินในระบบทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบทะเบียน
ออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านสิ่ง
34

ตัวบ่งชี้

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาค
เรียนถัดไป
อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้กากับและควบคุมคณะกรรมการ
ทวนสอบให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 เพื่อประเมินผลและให้ความ
เห็นชอบการประเมินผลในแต่ละรายวิชา (5.3.4 เอกสารการทวนสอบ
รายวิชา)

ตารางที่ 4.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance
Indicators)
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรซึ่ง
ประกอบด้วย
1. นางสาวสุรางคนา สุขเลิศ
2. ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล
3. ผศ.ยุพา ตองอ่อน
4. ผศ.วีระพงษ์ คันธชา
5. นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
ได้ร่วมประชุมวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานของ
หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2557
หลักฐานอ้างอิง
รายงานการประชุมสาขาวิชา
สัตวศาสตร์จานวน 10 ครั้ง ดังนี้
5.4-1 การประชุมครั้งที่
3/2556 ระเบียบวาระที่ 3.1 และ
3.5

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance
Indicators)

ผลการดาเนินงาน

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()

5.4-2 การประชุมครั้งที่
4/2556 ระเบียบวาระที่ 4.1
5.4-3 การประชุมครั้งที่ 6
/2556 ระเบียบวาระที่ 4.1
5.4-4 การประชุมครั้งที่
7/2556 ระเบียบวาระที่ 4.1 และ
4.2
5.4-5 การประชุมครั้งที่
8/2556 ระเบียบวาระที่ 4.1, 4.2
และ 4.3
5.4-6 การประชุมครั้งที่
1/2557 ระเบียบวาระที่ 3.2, 3.3,
4.1, 4.2 และ 4.3
5.4-7 การประชุมครั้งที่
1/2558 ระเบียบวาระที่ 4.1, 4.2,
5.2 และ 5.3
5.4-8 การประชุมครั้งที่
2/2558 ระเบียบวาระที่ 1.4, 1.5,
1.7, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3
และ5.4
5.4-9 การประชุมครั้งที่
3/2558 ระเบียบวาระที่ 1.1, 3.1,
3.2, 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.11 และ
4.12
5.4-10 การประชุมครั้งที่
4/2558 ระเบียบวาระที่ 1.1 และ
1.3
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance
Indicators)

ผลการดาเนินงาน

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()


2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 มี
รายละเอียดสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
หลักฐานอ้างอิง
5.4-11 เอกสารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

(1)จานวนรายวิชาที่เปิดสอน 105
รายวิชา
(2)จานวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา 105 รายวิชา
หลักฐานอ้างอิง
5.4-12 เอกสาร มคอ.3-4
ของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2557



4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา

(1) จานวนรายวิชาที่เปิดสอน
105 รายวิชา
(2) จานวนรายวิชาที่จัดทา มคอ.
5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึก ษาที่เปิดสอน
105 รายวิชา
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance
Indicators)

5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา

ผลการดาเนินงาน
หลักฐานอ้างอิง
5.4-13 เอกสาร มคอ.5-6
ของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2557
(1) สิ้นสุดปีการศึกษาวันที่ 25

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()



พฤษภาคม 2558
(2) จัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 แล้วเสร็จวันที่ 22
มิถุนายน 2558
หลักฐานอ้างอิง
5.4-14 รายงานการประชุม
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ครั้งที่
3/2558 ระเบียบวาระที่ 4.1

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
(1) รายวิชาที่เปิดสอนในปี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ การศึกษา 2557 มีจานวนทั้งหมด
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ 105 วิชา
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(2) จานวนรายวิชาที่ทวนสอบ



ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มี 30
วิชา
หลักฐานอ้างอิง
5.4-15 รายงานการประชุม
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ครั้งที่
4/2558 ระเบียบวาระที่ 3
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance
Indicators)

ผลการดาเนินงาน

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว

มีการสอนเสริมนอกเวลาใน
รายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียน
อ่อน และมีการจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ
หลักฐานอ้างอิง
5.4-16 รายงานผลการ
ดาเนินงานรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร วท.บ.
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
5.4-17 หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554 ปีการศึกษา 2557
(มคอ.7)

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน

นางสาวสุรางคนา สุขเลิศ ได้รับ
การชี้แจงการบริหารหลักสูตร
รับมอบ มคอ. 2 และมีการ
มอบหมายให้ ผศ. อโณชา บูร
มปรมากุลเป็นพี่เลี้ยงให้
คาปรึกษา
หลักฐานอ้างอิง
5.4-18 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2557 ระเบียบวาระที่ 4.2
ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์

9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()






ประจาหลักสูตรได้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
แห่งชาติครั้งที่ 4 ณ โรงแรม
หรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.
39

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance
Indicators)

ผลการดาเนินงาน

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()

สงขลา ระหว่างวันที่ 9 – 12
มิถุนายน 2558
หลักฐานอ้างอิง
5.4-19 บันทึกการขอ
อนุมัติไปราชการ และรายงาน
ผลการฝึกอบรม /สัมมนา/ดูงาน
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า บุคลากรสายสนับสนุนการเรียน
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
การสอนของสาขาวิชามี 1 คน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ได้แก่ นายณณัฐ ขาพุ่มพงษ์
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ โดยเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการสัตว
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ
โรงแรมหรรษาเจ บี หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 912 มิถุนายน 25578
หลักฐานอ้างอิง
5.4-20 บันทึกการขออนุมัติ
ไปราชการ และรายงานผลการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
นักศึกษามีความพึงพอใจ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
คุณภาพหลักสูตรที่ระดับ 4.27
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
จากคะแนนเต็ม 5





หลักฐานอ้างอิง
5.4-21 แบบประเมินและ
ผลการประเมินความพึงพอใจ
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance
Indicators)

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0

ผลการดาเนินงาน

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()

คุณภาพของหลักสูตร วท.บ.
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดย
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปี
การศึกษา 2557
5.4-22 รายงานการประชุม
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ครั้งที่
3/2558 ระเบียบวาระที่ 4.3
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตใหม่ที่ระดับ 4.43 จาก
คะแนนเต็ม 5
หลักฐานอ้างอิง
5.4-23 แบบประเมินและ
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ต่อบัณฑิต
ใหม่



- รวมตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ จานวน 12 ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ จานวน 12 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้
หมายเหตุ ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
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ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
ภาค
ความผิดปกติ
การ
เหตุที่ทาให้ผิดปกติ
การศึกษา
ตรวจสอบ
0032002:
นักศึกษามีพื้นฐาน
1/ 2557 78% ของนักศึกษา
(ปกติ)ได้คะแนน
English in
ภาษาอังกฤษอ่อน
+
ช่วง D , D (จากการ
Daily Life
ลงทะเบียน 32 คน)
เ ห ตุ ผ ล ที่ อ า จ มี
0041001:
1/ 2557 -นักศึกษาเทียบโอน
มี ก ารกระจายของ
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
Mathematic
ระดั บ คะแนนส่ ว น
ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการ
and
ใหญ่อยู่ที่ C, D+(คิด
เ รี ย น อ า จ เ ป็ น
Computer in
เป็ น 50%), ไม่ ผ่ า น
เ พ ร า ะ มี จ า น ว น
Daily Life
13.5%ของนัก ศึก ษา
นั ก ศึ ก ษาต่ อ กลุ่ ม
ที่ ล ง ท ะ เ บี ย น
มาก (มีนักศึกษา
อาจารย์
(ลงทะเบียน 37 คน)
70-100 คนต่ อ
ประจา
- 44.4%ของ
หลักสูตรได้ ก ลุ่ ม ) ท า ใ ห้
นักศึกษาปกติที่
นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี
ประชุ
ม
หารื
อ
ลงทะเบียนได้ D+,
พื้ น ฐ า น อ่ อ น ไ ม่
กับอาจารย์
ไม่ผ่าน19.4%
ส า มา ร ถ ติ ดต า ม
ผู
ส
้
อน
(ลงทะเบียน 37 คน)
บทเรียนได้ทัน
เกี่ยวกับ
0602100:
1/ 2557 -92% ของนักศึกษา วิธีการเรียน นักศึกษามีพื้นฐาน
(ปกติ)ที่ล งทะเบีย น การสอน วิทยาศาสตร์อ่อน
General
ทั้ ง หมด 38 คนได้
Chemistry
คะแนน ช่วง D+, D
-นักศึกษาเทียบโอน
ที่ เ ที ย บ ไ ม่ ได้ ไ ด้
คะแนน D+, D (คิด
เ ป็ น 83%ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ที่
ล ง ท ะ เ บี ย น
(ลงทะเบียน 7คน)
0602240:
General

1/ 2557

ไม่ มี นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้
A, B+, B

อาจารย์
ประจา

นักศึกษามีพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์อ่อน

มาตรการแก้ไข

ในปีการศึกษา
2558 คณะได้
จัดให้มีการ
เรียนปรับ
พื้นฐานสาหรับ
นักศึกษาเข้า
ใหม่ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา

ในปีการศึกษา
2558 คณะได้
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

Biochemistry

0603102:
General
Biology

1/ 2557

ความผิดปกติ

การ
เหตุที่ทาให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข
ตรวจสอบ
88% ของนักศึกษา หลักสูตรได้
จัดให้มีการ
(ปกติ ) ได้ ค ะแนน ประชุมหารือ
เรียนปรับ
+
ช่ ว ง D ,
D กับอาจารย์
พื้นฐานสาหรับ
(ลงทะเบียน 43 คน)
ผู้สอน
นักศึกษาเข้า
เกี่ยวกับ
มีนักศึกษาได้ F 17
นักศึกษามีพื้นฐาน ใหม่ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา
คน (คิดเป็น 43.6% วิธีการเรียน วิทยาศาสตร์อ่อน
การสอน
ของนักศึกษาที่
ลงทะเบียน
นักศึกษาลงทะเบียน
39 คน)

0603232:
1/ 2557
General
Microbiology

นั ก ศึ ก ษ า ป ก ติ
ลงทะเบียน15คน ได้
D 5 คน, F10คน (ไม่
ผ่ า นคิ ด เป็ น 66.6%
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่
ลงทะเบียน)
นัก ศึ ก ษาเที ย บโอน
ลงทะเบียน 4 คน ไม่
มี นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบ
ผ่าน

นักศึกษามีพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์อ่อน

0603240:
Genetics

1/ 2557

-นั ก ศึ ก ษ า ป ก ติ
ลงทะเบี ย น7คน ได้
D 1คน F6คน
-นักศึกษาเทียบโอน
ลงทะเบียน 16 คน
ไม่ผ่าน 2 คน

นักศึกษามีพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์อ่อน

0122201:

1/ 2557

นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่
ได้คะแนนD+,D

อาจารย์

พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอ่อน

ให้นักศึกษาทา
รายงานคาศัพท์
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ความผิดปกติ

Animal
Nutrition

1/ 2557

ไ ม่ มี นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้
คะแนน A, B+
ส่วนใหญ่ได้ D+, D

0125201 :
1/ 2557
Anatomy and
Physiology
of Domestic
Animals

ไม่มีนักศึกษาได้
คะแนนระดับ A, B+
สอบไม่ผ่าน 6.9%

0126303:
1/ 2557
Experimental
Design in
Animal
Science

นั ก ศึ ก ษาสอบผ่ า น
56%
ไ ม่ มี นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้
เกรด A-B+

2/ 2557

คะแนนส่วนใหญ่อยู่
ที่
C , D+, D

0123301:
Poultry
Production

0032003:
English
Reading

การ
ตรวจสอบ
ประจา
หลักสูตรได้
ประชุมหารือ
กับอาจารย์
ผู้สอน
เกี่ยวกับ
วิธีการเรียน
การสอน

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข
ทาให้มีผลต่อการ และมีการ
เรียนรู้ และพื้นฐาน ทดสอบย่อยทุก
การคานวณอ่อน ครั้งที่จบ
บทเรียนเพื่อ
กระตุ้นให้มีการ
ดูหนังสืออย่าง
ต่อเนื่อง
มอบหมายให้
ทาแบบฝึกหัด
การคานวณ
สัมประสิทธิ์
การย่อยได้
นักศึกษาขาดวินัย การเช็คชื่อ/การ
ขาดความ
เข้มงวดกับการ
รับผิดชอบ
ตรงต่อเวลา
นักศึกษามีพื้นฐาน
ไม่เพียงพอ และ
พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอ่อน
ทาให้มีผลต่อการ
เรียนรู้
นักศึกษาไม่มี
พื้นฐานการ
คานวณ การใช้
เครื่องคิดเลข

อาจารย์
ประจา
หลักสูตรได้

ให้นักศึกษาทา
รายงานคาศัพท์,
รายงาน
และทา
แบบฝึกหัด
แนวทางแก้ไข
ให้ทา
แบบฝึกหัดมาก
ขึ้น
ทบทวนการใช้
เครื่องคิดเลข
ก่อนเข้าสู่
บทเรียน
ในปีการศึกษา
2558 คณะได้
จัดให้มีการ
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รหัส ชื่อวิชา
0043001:
Exercise for
Health

ภาค
ความผิดปกติ
การศึกษา
2/ 2557 นักศึกษาถอน
รายวิชา 16 คน จาก
การลงทะเบียน 26
คน

0601100:
2/ 2557
Mathematics

0121201:
2/ 2557
Basic Skill in
Animal
Science
0121403:
2/ 2557
Animal
Science
Seminar 2
0126402:
2/ 2557
Livestock
Business

การ
เหตุที่ทาให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข
ตรวจสอบ
ประชุมหารือ
เรียนปรับ
กับอาจารย์
พื้นฐานสาหรับ
ผู้สอน
นักศึกษาเข้า
เกี่ยวกับ
ใหม่ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา
มี นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ วิธีการเรียน นักศึกษาไม่มี
การสอน พื้นฐานการ
คะแนน F
14 คน, ถอน
คานวณ
รายวิชา 10 คน จาก
การลงทะเบียน 44
คน
นักศึกษาได้ A ทุก
คน

เป็นวิชาปฏิบัติมี
การฝึกปฏิบัติเป็น
กลุ่ม

ลงทะเบียน 6 คน
สอบผ่าน 2 คน

นักศึกษาขาดความ การเช็คชื่อ /
รับผิดชอบ
การเข้มงวดกับ
มีปัญหาการค้นคว้า การตรงต่อเวลา
เรียบเรียง

การเช็คชื่อ /
การเข้มงวดกับ
การตรงต่อเวลา

ไม่มี A, B+, B
นักศึกษาสอบผ่าน
ทั้งหมดส่วนใหญ่ได้
คะแนน C

ตารางที่ 4.6 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน
-

มาตรการที่ดาเนินการ
-
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ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน
-

วิธีแก้ไข
-

ตารางที่ 4.8 คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
แผนการปรับปรุง
มี
ไม่มี
(ระบุคะแนน)
หมายเหตุ : นามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
จากการพิจารณาของอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอน พบปัญหาส่วนใหญ่คือความรับผิดชอบของ
นักศึกษา หากกระตุ้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะทาให้ผลการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น ดังนั้น
สาขาวิชาจึงจัดวิธีกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยนักศึกษาต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานผลการเรียน
ทุกเดือน ซึ่งเมื่อมีปัญหาด้านการเรียนจะได้แก้ไขได้ทัน
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ตารางที่ 4.9 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
คุณธรรมจริยธรรม
จากการพิจารณาความคิดเห็นของ
ผู้สอนพบว่านักศึกษาส่วนมากขาด
ความตรงต่อเวลา เข้าเรียนสาย
ความรู้
ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนดี
โดยเฉพาะวิชาที่มีบทปฏิบัติการ อาจมี
นักศึกษาบางคนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม
ต่ากว่า 2.00

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

อาจารย์ผู้สอนกากับดูแลการ
เข้าเรียนของนักศึกษาโดย
อาจมีมาตรการจูงใจต่างๆ
จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อรายงานผลการ
เรียนทุกเดือน ซึ่งเมื่อมี
ปัญหาด้านการเรียนจะได้
แก้ไขได้ทัน
ทักษะทางปัญญา
นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการ อาจารย์ผู้สอนกระตุ้นให้
เรียนรู้ แต่มีบางคนที่ยังขาดระบบการ นักศึกษาคิดวิเคราะห์
คิดวิเคราะห์ข้อมูล
มากขึนในระหว่างการเรียน
การสอน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ นักศึกษาสามารถทางานเป็นกลุ่มได้ ความรับผิดชอบ
และมีความรับผิดชอบดี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร นักศึกษามีความสามารถในการใช้
อาจารย์ผู้สอนกระตุ้นให้
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ แต่ขาด
นักศึกษามีการสื่อสาร
ความสามารถด้านภาษา
ภาษาต่างประเทศมากขึ้นใน
ระหว่างกระบวนการเรียน
การสอน
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ 1 คน
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ - คน
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ตารางที่ 4.10 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
อาจารย์ บุคลากร
กิจกรรมได้รับ
สาย
สนับสนุน
1
จากการสัมมนาสามารถนาความรู้ที่ได้มาปรับใช้
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ในการกาหนด ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา และ
เพื่อพัฒนาศักยภาพงานกิจกรรม
พัฒนาแผนงานด้านกิจกรรมนักศึกษาได้
นักศึกษาและกาหนดแผนงาน
ด้านกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ระหว่างวันที่
25 – 26 มิถุนายน 2557 ณ
โรงแรมนิว ทราเวล บีช รีสอร์ท
จังหวัดจันทบุรี
การจัดการฟาร์มแพะแกะ และ
1
นาองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเป็นผู้ช่วย
การผสมเทียม สัตว์เคี้ยวเอื้อง
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานฟาร์มได้
ขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 13 – 23
พฤศจิกายน 2557 ณ คุณสุข
ฟาร์ม อาเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี
การประชุมวิพากษ์ ร่าง
2
นาองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปรับปรุง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
หลักสูตร ปี 2559
ตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์(มคอ.
1) ณ เคยูโฮม ม.เกษตรศาสาตร์
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2557
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จานวน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
อาจารย์ บุคลากร
กิจกรรมได้รับ
สาย
สนับสนุน
การฝึกอบรมโครงการถ่ายทอด
2
นาองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเป็นผู้ช่วย
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานฟาร์มได้
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการ
ผลิตปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 24 –
25 มกราคม 2558 ณ องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดสระบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพ

1

นาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน การปรับสาระการเรียนรู้ และการ
โครงการวิจัย

บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการ
เกษตรตามความร่วมมือระหว่าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี และ คณะ
เกษตรศาสตร์ Jordan University
of Science and Technology ใน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขต
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
แห่งชาติครั้งที่ 4
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.

10

3

มีความรู้ทางด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว
ศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และนาความรู้ทางด้านการ
วิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่
9 – 12 มิถุนายน 2558
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
(องค์ประกอบที่ 6 )
ตารงที่ 5.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4
3

คะแนน
3

ตารางที่ 5.2 การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

การจั ด ตารางเรี ย นส าหรั บ ทาให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนจบ
นักศึกษาเทียบโอนมีความยาก หลักสูตรตามแผน
มาก เนื่องจาก
ผลการเที ย บโอนหลากหลาย
รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นอ่ อ น
เที ย บไม่ ไ ด้ มั ก เป็ น รายวิ ช า
พื้ นฐานวิช าชี พ บางวิช าต้อ ง
ผ่านวิชาบังคับก่อน

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต
- สารวจการเทีย บโอนรายวิชา
พื้นฐาน เช่น ชีววิทยาทั่วไป เคมี
ทั่ ว ไป หลั ก สถิ ติ อย่ า งคร่ า วๆ
ก่อน ทันทีที่นักศึกษารายงานตัว
และจัดตารางเรียนให้ในภาคเรียน
ที่ 1สาหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถ
เทียบได้
-เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ และกระจายภาระ
งานของอาจารย์ไม่ให้หนักเกินใน
ภาคใดภาคหนึ่ ง รายวิ ช าบั ง คั บ
ของสาขาจะมีการสลับกันโดยเปิด
ให้นักศึกษาปกติในภาคหนึ่ง และ
สาหรับนักศึกษาเทียบโอนในอีก
ภาคหนึ่ง
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ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

-นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ไม่ ค่ อ ยมี ผลกระทบต่อการพั ฒนาผลสัมฤทธิ์
โอกาสพบอาจารย์ในสาขาวิชา ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ตามแผนการเรียนเดิมนักศึกษา บุคคล
ชั้ นปี ที่ 1 จะไม่ มี ก ารเรีย นกั บ
อาจารย์ในสาขาวิชา ส่วนใหญ่
เรียนวิชาพื้นฐานนอกสาขา

-ปั ญ ห า ก า ร แ ย ก ก ลุ่ ม ข อ ง
นั ก ศึ ก ษาปกติ และนั ก ศึ ก ษา
เทียบโอน

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต
การปรับแผนการเรียนโดยย้ายวิชา
พื้ น ฐานสั ต วศาสตร์ จ ากเดิ ม อยู่
ภาคการศึกษาที่ 2ในชั้นปีที่ 2 มา
อยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
และย้ายวิชาศึกษาทั่วไปจากภาค
การศึ ก ษาที่ 1 ชั้ น ปี ที่ 1 มาแทน
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะ
อาจารย์ในสาขามากขึ้น
-ย้ า ย วิ ช า ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ า น สั ต ว
ศาสตร์จากภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี
ที่ 2 มาอยู่ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี
ที่ 3 และจัดกลุ่มให้นักศึกษาปกติ
และเที ย บโอนฝึ ก ปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น
เพื่ อให้นัก ศึก ษาใหม่มีความรู้จั ก
คุ้นเคยกัน สามารถทางานร่วมกัน
เป็นทีม
-ย้ า ยวิ ช าฝึ ก งานสั ต วศาสตร์ จ าก
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 มาอยู่
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4

นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ข้ า พบอาจารย์ ที่ ผลกระทบต่อการพั ฒนาผลสัมฤทธิ์
ปรึกษาทาให้อาจารย์ที่ปรึกษา ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ไม่ ส ามารถให้ ค าปรึ ก ษาแก่ บุคคล
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า

-อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาจั ด ตารางให้
นัก ศึกษาเข้าพบทุกเดือน เพื่ อให้
ค าปรึ ก ษา ให้ อ าจารย์ ท าแบบ
บั น ทึ ก การเข้ า พบของนั ก ศึ ก ษา
แล ะ ปั ญ หาที่ นั กศึ ก ษาเข้ า มา
ปรึกษา
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ตารางที่ 5.3 กระบวนการและผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
กระบวนการและผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อธิบายกระบวนการและผลการดาเนินงาน
- ระบบการดาเนินงานของ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์มีระบบจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ดังนี้
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจา
- ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2557 มีการสารวจความต้องการ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
วัสดุทางการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากการ
สนับสนุนการเรียนรู้
สอบถาม พูดคุย รับแจ้ง และการประเมิน ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร อ.ผู้สอนและนักศึกษา
- จานวนสิ่งสนับสนุนการ
- หัวหน้าสาขาวิชานาความต้องการต่างๆ เข้าที่ประชุม อ.
เรียนรู้ที่เพียงพอและ
ประจาหลักสูตรเพื่อลาดับความสาคัญและให้เหมาะสมกับ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
งบประมาณที่สาขาวิชาได้รับจัดสรร
การสอน
- สาขาวิชาดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมติที่ประชุม
- กระบวนการปรับปรุงตามผล
- หลังจากดาเนินการเสร็จ สาขาวิชามีการประชุมอ.ประจา
การประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตรเพื่อประเมินผลเพื่อประเมินผลการดาเนินงาน
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
จาก อาจารย์และนักศึกษา (6.1-1หลักฐาน Flow chart
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กระบวนการ)
จากระบบดังกล่าว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ มีแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้
- ในปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดประชุม
อาจารย์ประจาหลังสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อสารวจ
และประเมินความพร้อมของห้องเรียน
- ตามรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2556 ระเบียบวาระที่ 4.3
พิจารณาประเมินความพร้อมของห้องเรียนสาหรับปี
การศึกษา 2557เพื่อเตรียมความพร้อมของห้องเรียนต่างๆ
ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2557 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ประเมินความพร้อมในด้านต่างๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ในการซ่อมแซมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
- ดร. ปัทมา เสนอว่าควรมีการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียนต่างๆ เนื่องจาก
ได้รับข้อคิดเห็นจากนักศึกษาว่าคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เสียบ่อย ใช้งานไม่ได้
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ตัวบ่งชี้

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
- ผศ. วีระพงษ์ เสนอว่าควรมีการซ่อมบารุงเครื่องฉายโป
รเจอเตอร์ โดยเครื่องในห้อง 727 อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อม
ใช้งาน สีเพี้ยน
- ผศ. อโณชา เสนอให้มีการปรับปรุงการเดินสายไฟใน
ห้องเรียนต่างๆ
- อ.วิชิต เสนอให้มีการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในชั่วโมง
ปฏิบัติการที่มีการลงปฏิบัติในฟาร์ม
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประชุมเสนอ โดย
มอบหมายดังนี้
- ดร.ปัทมา ดาเนินการสารวจและทาเรื่องซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน และ
ห้องทางานของอาจารย์แต่ละท่าน
- ผศ.ดร. สมชาย โอฬารกนก สารวจเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
และดาเนินการแจ้งซ่อมโดยใช้งบดาเนินงานสาขาวิชา
- อ.วิชิต สารวจวัสดุงานฟาร์มที่จาเป็นต้องใช้ในชั่วโมง
ปฏิบัติการต่างๆ และทาเสนอขอจัดซื้อจากงบการเรียนการ
สอน
- อ.สุรางคนา สารวจและทาเรื่องจ้างเหมาการเดินสายไฟ
และระบบไฟแสงสว่างในห้องเรียน
(6.1-2 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2556 ระเบียบวาระที่ 4.3)
เมื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แล้ว หลักสูตรประเมินผล
การดาเนินงานโดย
- เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 2557 สาขาวิชาจัดประชุม อ.ประจา
หลั ก สู ต ร เพื่ อ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน การจั ด ความ
พร้อมของห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนจากอาจารย์
ประจาหลักสูตร ตามรายงานการประชุม ครั้งที่3/2558 วัน
จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4.11ผลการดาเนินงาน
การเตรีย มความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจาปี
การศึกษา 2557
- มติที่ประชุม อาจารย์ประจาสาขาวิชาสัตวศาสตร์มีความ
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการศึกษาหลังการปรับปรุง ทั้ง
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ตัวบ่งชี้

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
ในส่วนของโปรเจคเตอร์และคอมพิวเตอร์ที่มีจานวนและ
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการทางาน และวัสดุงานฟาร์มที่
ใช้ในชั่วโมงปฏิบัติงานรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6.1-3 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 ระเบียบวาระที่ 4.11)
- อาจารย์ประจาสาขาวิชาสัตวศาสตร์มีความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาหลั ง การปรั บ ปรุ ง ทั้ ง ในส่ ว นของ
โ ป ร เ จ ค เ ต อ ร์ แ ล ะ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ที่ มี จ า น ว น แ ล ะ
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการทางาน และวัสดุงานฟาร์มที่
ใช้ในชั่วโมงปฏิบัติงานรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หลั ง จา กสิ้ นภ าค กา รศึ กษา ส าข าวิ ชา จั ด ปร ะ ชุ ม
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดหา
สิ่งสนับสนันการเรียนรู้ ตามผลการประเมินจากอาจารย์
ประจาหลัก สูต ร ตามรายงานการประชุม ประชุม ครั้ง ที่
3/2558 วัน จันทร์ ที่ 22 มิถุน ายน 2558 วาระที่ 4.12การ
ประเมิ น และเตรี ย มความพร้ อ มของสิ่ ง สนั บ สนุ น การ
เรียนรู้ สาหรับปีการศึกษา 2558
- คณาจารย์ ใ นสาขาวิชาให้ค วามเห็นว่าสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ควรแก้ไขปรับปรุงมีดังนี้
- 1) สายไฟที่ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
บริเวณหน้าชั้นเรียนของห้องเรียนบางห้องอยู่ในสภาพที่
ไม่สะดวกต่อการทางานและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- 2) ควรเปลี่ยนโต๊ะบรรยายในห้อง 726 และ 738
- 3) LCD Projector ในห้อง 711 อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม
ต่อการใช้งานเนื่องจากภาพสั่นและค่อนข้างมืด ต้องดับไฟ
แสงสว่างในห้องให้หมดจึงจะมองเห็นภาพจากฉากรับ
ภาพได้
- 4) มีปัญหาเรื่องความสม่าเสมอของไฟฟ้า ซึ่งพบว่าไฟฟ้า
ดับบ่อยและทาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย อีกทั้งนักศึกษา
ได้ ป ระเมิ น เรื่ อ งไฟแสงสว่ า งในบางห้ อ งเรี ย นว่ า มี ไ ม่
เพียงพอ
มติที่ประชุม มอบหมายเลขานุการสาขาวิชาดาเนินการ
สารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการศึกษาและนาเข้า
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ตัวบ่งชี้

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
(6.1-4 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 ระเบียบวาระที่ 4.12)
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หมวดที่ 6
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ตารางที่ 6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
การนาไปดาเนินการวางแผน
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประเมิน
หรือปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
ตารางที่ 6.2 การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ)
วันที่สารวจ .............................
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………

ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน ……………………………………………………………………..
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตารางที่ 7.1 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
แผนดาเนินการ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
การประเมินความพึง
พอใจของ นักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อ คุณภาพหลักสูตร
การประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่
การพานักศึกษาร่วมชม
นิทรรศการ VIV Asia
ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558

ธันวาคม 2557

ผศ.นฤมล
แก้วสุทธิพล

สาเร็จ

มกราคม 2558

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

สาเร็จ

ผศ.นฤมล
แก้วสุทธิพล

สาเร็จ

มีนาคม
2558

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
สาขาวิชามีการประชุมพัฒนาหลักสูตรครั้งแรกในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 1-7
ธันวาคม 2557 โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากภาครัฐ และเอกชนร่วมแสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
สาหรับการจัดทาร่างปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรเตรียมพร้อมสาหรับดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
มีข้อเสนอแนะการจัดแผนการเรียนของวิชาชีพบังคับของสาขาวิชาสาหรับนักศึกษาเทียบโอนในรายวิชา
ที่ไม่สามารถเทียบโอนได้ให้สลับคนละภาคการศึกษากับการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ปกติ ได้ดาเนินการ
ปรับแผนการเรียนให้เหมาะสมและเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
การเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5
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แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี 2558
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการ

วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน

การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
การพานักศึกษาร่วมประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่
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มกราคม 2559

กรรมการบริหาร
หลักสูตร

กันยายน 2559

กรรมการบริหาร
หลักสูตร
กรรมการบริหาร
หลักสูตร

กุมภาพันธ์ 2559

ผู้รับผิดชอบ
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินงานจริง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 1) อาจารย์สุรางคนา สุขเลิศ
ลายเซ็น :
วันที่รายงาน : 22 มิถุนายน 2558
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 2) ผศ. ยุพา ตองอ่อน
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน : 22 มิถุนายน 2558

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 3) ผศ. อโณชา บูรมปรมากุล
ลายเซ็น :
วันที่รายงาน : 22 มิถุนายน 2558
ประธานหลักสูตร : อาจารย์สุรางคนา สุขเลิศ
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน : 22 มิถุนายน 2558

เห็นชอบโดย : ผศ. ดร. สมชาย โอฬารกนก
ลายเซ็น :

หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา
วันที่รายงาน : 22 มิถุนายน 2558

เห็นชอบโดย : ดร. นนทศักดิ์ เปี่ยมผล
ลายเซ็น :

คณบดี/ผู้อานวยการ
วันที่รายงาน : 22 มิถุนายน 2558

เอกสารประกอบรายงาน
1. เอกสารแนบหมายเลข 1 สรุปผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
2. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
3. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
5. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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