ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปี การศึกษา 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ส่ วนที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.1.1 การบริ หารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (ระดับปริญญาตรี )
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
1. จานวนอาจารย์ 1. นายสุรศักดิ์ คชภักดี
ประจาหลักสูตร 2. นางสาวอัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
3. นางสาวอาภรณ์ ส่งแสง
4. นายกาชัย ตันติกาพงศ์
5. นางสาวจิราพร ปานเจริ ญ
2. คุณสมบัตขิ อง
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

1.คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 2528M.Sc. (Agriculture) University of
Queenland, 2533Ph.D.(Animaland Dairy Sciences)Auburn University, 2541
2. คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2551 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง,
2539 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น :
2532M.Sc. agr. Georg-August-University, Germany, 2541 Dr.sc. agr. GeorgAugust-University, Germany, 2544 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4.คุณวุฒิ เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ :
2537 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 2544 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5. คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง: 2540 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา

สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 2547ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

11. การปรับปรุง ตามระยะเวลา
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

5

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
เป็ นไป บรรลุ เป็ นไป
ตาม
ตาม
เกณฑ์
เกณฑ์

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ส่ วนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.1 Expected Learning Outcomes
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน The expected learning outcomes (ELOs)
ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ความ

รับผิดชอบ (Generic learning outcomes) ELO1และมีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
1. มีความรอบรู้ในวิชาการภาคทฤษฎี และมีทกั ษะการปฏิบตั ใิ นสาขาสัตวศาสตร์ ที่
สามารถนาไปใช้ ในการประกอบอาชีพได้ (Specific learning outcomes) ELO2
2. มีความสามารถในการใช้ แนวทางและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (Generic learning outcomes) ELO3 ความรู้และทักษะทางสัตว
ศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ อง ในการคิดวิเคราะห์ เสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
หรื อพัฒนางาน(Specific learning outcomes)ELO4
3. มีความสามารถในการสื่อสารและทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ ทกุ ระดับอย่าง
เหมาะสม (Generic learning outcomes) ELO5
มีการพัฒนาตนเอง มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ELO6
(life long learning)
กระบวนการจัดทา ELO sใช้ วิสยั ทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณมาเป็ น
กรอบแนวคิด ร่วมกับกรอบความคิดที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. การประเมินสถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นในการวางแผน
หลักสูตร
2. พันธกิจของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
3. มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
4. ร่างมาตรฐานวิชาชีพสัตวศาสตร์ /สัตวบาล
5. ข้ อวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว และผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และเกี่ยวข้ องในสาขาวิชาชีพ คณาจารย์ผ้ สู อน
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับผู้ใช้ บณ
ั ฑิตและในโอกาสต่าง ๆ เช่น ระหว่างการนิเทศการ
ฝึ กงาน โดยนาข้ อมูลดังกล่าวมาประเมินโดยคณะกรรมการยกร่าง นาเสนอต่อ
กรรมการที่ประกอบด้ วย กรรมการภายนอก ภายใน ที่มีองค์ประกอบของบุคคลากร
ทางการศึกษา ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตจากหน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว จัดให้ มีการ
วิพากษ์หลักสูตรและปรับปรุงตามข้ อเสนอและมติที่ประชุม เพื่อให้ ได้ ELOs หรื อ
ลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
ผลการประเมินคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
2

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned
with the vision and mission of the university [1,2]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Vission มหาวิทยาลัยทักษิณ
Strengths
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่ผลิตบัณฑิต พัฒนากาลังคน วิจยั และบริการวิชาการ
เพื่อรับใช้ สงั คมท้ องถิ่นใต้ ประเทศชาติ และอาเซียน ให้ เป็ นสังคมแห่งปั ญญาและ
สันติสขุ ที่ยงั่ ยืน
Mission มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. ผลิตบัณฑิต
2. สร้ างสรรค์งานวิจยั และพัฒนา
3. บริการวิชาการ
4. สนับสนุนทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนามหาวิทยาลัยสูร่ ะดับสากล
โดยมีคณ
ุ ลักษณะบันฑิตที่พึงประสงค์ดงั นี ้
The expected learning outcomes (ELO)
ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบ (Generic learning outcomes) ELO1และมีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
1. มีความรอบรู้ในวิชาการภาคทฤษฎี และมีทกั ษะการปฏิบตั ใิ นสาขาสัตวศาสตร์ ที่
สามารถนาไปใช้ ในการประกอบอาชีพได้ (Specific learning outcomes) ELO2
2. มีความสามารถในการใช้ แนวทางและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (Generic learning outcomes) ELO3 ความรู้และทักษะทางสัตว
ศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ อง ในการคิดวิเคราะห์ เสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
หรื อพัฒนางาน(Specific learning outcomes)ELO4
3. มีความสามารถในการสื่อสารและทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ ทกุ ระดับอย่าง
เหมาะสม (Generic learning outcomes) ELO5
มีการพัฒนาตนเอง มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ELO6
(life long learning)
กระบวนการจัดทา ELO ใช้ วิสยั ทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิ ณมาเป็ น
กรอบแนวคิด ร่วมกับกรอบความคิดที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. การประเมินสถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นในการวางแผน
หลักสูตร
2. พันธกิจของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
3. มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
4. ร่างมาตรฐานวิชาชีพสัตวศาสตร์ /สัตวบาล
5. ข้ อวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว และผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และเกี่ยวข้ องในสาขาวิชาชีพ คณาจารย์ผ้ สู อน
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับผู้ใช้ บณ
ั ฑิตและในโอกาสต่าง ๆ เช่น ระหว่างการนิเทศการ
ฝึ กงาน โดยนาข้ อมูลดังกล่าวมาประเมินโดยคณะกรรมการยกร่าง นาเสนอต่อ
กรรมการที่ประกอบด้ วย กรรมการภายนอก ภายใน ที่มีองค์ประกอบของบุคคลากร
ทางการศึกษา ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตจากหน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว จัดให้ มีการ
วิพากษ์หลักสูตรและปรับปรุงตามข้ อเสนอและมติที่ประชุม เพื่อให้ ได้ ELO หรื อ
ลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์

Areas for
Improvement

ข้ อมูลจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียยังไม่ครอบคลุมผู้ใช้ บณ
ั ฑิตในทุกภาคส่วนได้ แก่
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เอกชน ผู้ประกอบ
กิจการส่วนตัว องค์กรภาคประชาสังคม
- ขาดการรับฟั งข้ อมูลจากศิษย์ปัจจุบนั และศิษย์เก่าอย่างเป็ นระบบ
- มาตรฐานวิชาชีพสัตวศาสตร์ /สัตวบาล ที่ใช้ เป็ นฉบับร่าง
-ขาดกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ทกุ ด้ านอย่างเป็ นระบบ
- ยังขาดการประเมิน ELO
-การระบุ ELOs ขาดความชัดเจนในหมวดของความรู้ ด้ านไหนบ้ าง โดยจัดกลุม่
ตามมาฐานวิชาชีพ

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3 ข้ อ

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
2

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
1. มีกระบวนการสร้ าง ELOs 2. ELOs ทุกข้ อสามารถวัดได้
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. ความเชื่อมโยงของ ELOs กับ Vision/mission ของมหาวิทยาลัย 2. การสื่อสาร ELOs ไปยังผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียทุกกลุม่
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic
(i.e. transferable) learning outcomes [3]

ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
- การจัดทา ELO พิจารณาถึงคุณลักษณะที่เป็ นคุณลักษณะเฉพาะ (specific
learning outcomes) คุณลักษณะทัว่ ไป generic (specific learning outcomes)
และทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ของบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์
- จัดรายวิชาให้ ครอบคลุมเนื ้อหาของหลักสูตรที่ผ้ เู รี ยนต้ องเรี ยนตามมาตรฐานของ
หลักสูตรโดยใช้ ร่างมาตรฐานวิชาชีพสัตวศาสตร์ /สัตวบาลเป็ นแนวปฏิบตั ิ และและจัด
ให้ มีกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กลุม่ วิชาพื ้นฐานเฉพาะด้ าน และรายวิชา
ศึกษาทัว่ ไป และมีการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับ ELO โดย
กระจายผลการเรี ยนรู้ไปยังรายวิชาต่าง ๆในหลักสูตร
Areas for
Improvement

- ELO ควรระบุกลุม่ รายวิชาเฉพาะด้ านให้ ชดั เจนเพื่อให้ เป็ นแนวทางในการกากับการ
จัดทารายวิชา
- ผู้วิพากษ์ หลักสูตรยังไม่ครอบคลุมผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกภาคส่วน
เนื่องจาก งบประมาณจากัดในการจัดทาหลักสูตรทาให้ ขาดความหลากหลายของผู้
วิพากษ์
-มหาวิทยาลัยควรมีนโนบายที่ชดั เจนในการจัดทา ELO ของรายวิชาศึกษา
ทัว่ ไป รายวิชาพื ้นฐานวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เพื่อที่จะให้ ตอบสนองและ
สอดคล้ องกับELO ของสาขาวิชา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีการกาหนด ELOs ที่ครอบคลุมทัง้ Generic outcome และ Specific outcome
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
วิเคราะห์ความสมดุลของ ELOs ที่เป็ น Generic outcome และ Subject Specific outcome เพื่อพิจารณา
ความสมดุล
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the
stakeholders [4]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
กระบวนการจัดทา ELOs (Expected learning out come) โดยใช้ กรอบความคิด
Strengths
ดังนี ้
1. การประเมินสถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นในการวางแผน
หลักสูตร
2. ร่างมาตรฐานวิชาชีพสัตวศาสตร์ /สัตวบาล
3. ความคิดเห็นผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
4. ข้ อวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว และผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และเกี่ยวข้ องในสาขาวิชาชีพ คณาจารย์ผ้ สู อน
5. การแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับผู้ใช้ บณ
ั ฑิตและในโอกาสต่าง ๆ เช่น ระหว่างการ
นิเทศการฝึ กงาน
Areas for
Improvement

- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ELOs ของหลักสูตรสูผ่ ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย ให้ มากขึ ้น เมื่อ
พิจารณา ผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย ได้ แก่ ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตภาคเอกชน รัฐบาล และองค์กร
อิสระ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั ผู้ปกครอง มหาวิทยาลัย กลุม่ ที่ต้องมีการเพิ่มการ
ประชาสัมพันธุ์ ELOs ของหลักสูตรมากขึ ้นคือ กลุม่ ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

ผลการประเมินคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

4

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
4
บรรลุ
2

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีการรวบรวมความต้ องการจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียหลายกลุม่
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. รายละเอียดของความต้ องการจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย 2. ความสัมพันธ์ของ ELOs กับความต้ องการของ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.2 Programme Specification
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้ กากับควบคุมดูแลตามมาตรฐานระดับคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ข้ อ 1-5 ซึง่ ประกอบไปด้ วยมคอ.2,มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,
มคอ.6 และมคอ.7 โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวน การดาเนินงานการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

กรรมการ
คะแนน การบรรลุ ประเมิน
อิง เป้าหมาย

3
รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

3

เกณฑ์
3

บรรลุ

2

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-todate [1, 2]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
-หลักสูตรมีองค์ประกอบของหลักสูตรครบผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพของหลักสูตรตาม
แนวทางของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) และได้ รับอนุมตั หิ ลักสูตรของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี
-มีการประเมินผลการดาเนินงานด้ านการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสูตร ทุกปี
การศึกษาและมีการนาไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกปี การศึกษา
-มีการเผยแพร่หลักสูตรสูผ่ ้ ใู ช้ หลักสูตร อย่างหลากหลาย คูม่ ือนิสิต ระดับปริญญา
ตรี เวปไซต์ของคณะ แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
-ข้ อกาหนดของรายวิชาปรากฏใน มคอ3 มคอ4 ตามแบบฟอร์ มของ สกอ. และผู้เรี ยน
ได้ รับการเผยแพร่โดยคณาจารย์ผ้ สู อนในสัปดาห์ที่ 1-2 ของภาคเรี ยน
Areas for
Improvement

-มีระบบการจัดการสารสนเทศที่ผ้ เู รี ยนสามารถ Down load ข้ อมูลหลักสูตร และ
สื่อสารกับการจัดการหลักสูตร ในระบบ online เพื่อให้ สามารถรับฟั งความคิดเห็นได้
เป็ นปั จจุบนั ทาให้ ในการปรับปรุงหลักสูตรอาจไม่ต้องรอระยะเวลาจนครบรอบ
ปรับปรุง แต่สามารถปรับปรุงได้ อย่างสอดคล้ องกับบริ บทการเปลี่ยนแปลงของสาขา
วิชาชีพ
-เพื่มกระบวนการทวนสอบกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และการทวนผลสัมฤทธ์

การเรี ยนรู้ทกุ ภาคการศึกษาและมีการนาไปพัฒนาปรับปรุงการเรี ยนกการสอนทุก
ภาคการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
2

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีรายละเอียดของหลักสูตรปรากฏในคูม่ ือ เวบไซด์
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
รายละเอียดของหลักสูตรที่ครบถ้ วนและทันสมัย
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
[1, 2]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
1. มคอ 3 และ มคอ 4 ของรายวิชาในหลักสูตรมีรายละเอียดครอบคลุมตาม
ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี
2. มีการทวนสอบกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และผลสัมฤทธ์การเรี ยนรู้ทกุ ภาค
การศึกษาและมีการนาไปพัฒนาปรับปรุงทุกภาคการศึกษา
Areas for
Improvement

ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในหลักสูตรยังมีบทบาทในการพัฒนารายวิชาของหลักสูตรน้ อย

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
4
บรรลุ
4

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
1. มี มคอ. 3 และ 4 ที่ครบถ้ วนและทันสมัย 2. มีกระบวนการประกันคุณภาพ มคอ.3 โดยแก้ ไข จาก มคอ.
5
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.2.3 The programme and course specifications are communicated and made
available to the stakeholders [1, 2]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
รายละเอียดและเนื ้อหาในรายวิชาเรี ยน ข้ อมูลหลักสูตรเหล่านี ้ถูกเผยแพร่ผา่ น เวป
ไซต์ (website) คูม่ ือนิสิต แผ่นพับเผยแพร่ และการแสดงนิทรรศการในงานที่
เกี่ยวข้ อง
เนื ้อหาวิชาเรี ยนเผยแพร่สผู่ ้ เู รี ยนใน มคอ.3
Areas for
- เพื่อการให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียบางกลุม่ ได้ รับข้ อมูลอย่างทัวถึ
่ ้ งควรเพิ่มวิธีการสื่อสาร
Improvement

ข้ อมูลของหลักสูตร
- ใช้ การสื่อสารขาดที่มีความน่าสนใจ เช่น วิดีทรรศน์ นาเสนอข้ อมูลของหลักสูตรสู่
ผู้ประกอบการได้ ดีขึ ้น

- เพิ่มความร่วมมือในลักษณะเป็ นเครื อข่ายทางวิชาการที่มีการผลิตบัณฑิตในสาขา
เดียวกัน เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่อสารข้ อมูลของหลักวูตร สูผ่ ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
1. มีการเผยแพร่รายละเอียดหลักสูตรทางคูม่ ือนิสิต เวบไซต์ แผ่นพับ และการแสดงนิทรรศการ 2. มีการ
ถ่ายทอด มคอ. 3 แก่ผ้ เู รี ยน
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ความสามารถในการเข้ าถึงของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และการนาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.3 Programme Structure and Content
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีการดาเนินงานแสดงรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรตามกลุม่ ทักษะและ
วิธีการสอนเพื่อให้ บรรลุ ELOs พร้ อมทังก
้ ากับ ติดตามอย่างเป็ นระบบ และมีการ
สื่อสารไปยังนิสิตครบถ้ วนทุกรายวิชา
รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสุตร
มีการกาหนดขึ ้นเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
หลักสูตรทังหมด
้
4 ข้ อ รวมถึงบรรลุผลการเรี ยนรู้ทงั ้ 6 ด้ าน ได่แก่ ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะปั ญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้ านคุณภาพชีวิต
กาหนดลาดับความสาคัญของการเรี ยนไปตามลาดับหลักวิชาการ และลักษณะ
รายวิชาของโครงสร้ างหลักสูตรที่ชดั เจนอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนทุกแผนการเรี ยนจะ
มีการสอบถามนิสิตและอาจารย์ผ้ สู อนถึงความเหมาะสมของแผนการสอน ปั ญหา
และอุปสรรคของการเรี ยน รวมทังความคิ
้
ดเห็นต่าง ๆ เพื่อนามาพิจารณาจัดแผนการ
สอนให้ เป็ นไปตามความต้ องการและความเหมาะสมของนิสิตและอาจารย์ผ้ สู อนทุก
ภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มีการวัดและประเมินผลชัดเจน ปรับปรุงย่อยอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข
AUN.3-1
มคอ3รายวิชาสัมมนา

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

AUN.3-2

มคอ3รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร

AUN.3-3

มคอ3รายวิชากายวิภาคและสรี รวิทยาของสัตว์

AUN.3-4

มคอ3รายวิชาปฏิบตั กิ ารกายวิภาคและสรี รวิทยาของสัตว์

AUN.3-5

มคอ3รายวิชาการวางแผนการทดลอง

AUN.3-6

มคอ3รายวิชาการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์

AUN.3-7

มคอ3รายวิชาระบบการผลิตและการจัดการโคเนื ้อ

AUN.3-8

มคอ3รายวิชาระบบการผลิตและการจัดการโคนม

AUN.3-9

มคอ3รายวิชาหลักวิทยาศาสตร์ น ้านม

AUN.3-10

มคอ3รายวิชาการจัดการและการวางแผนธุรกิจฟาร์ ม

AUN.3-11

มคอ3รายวิชาอาหารและการให้ อาหารสัตว์

AUN.3-12

มคอ3รายวิชาระบบการผลิตและการจัดการสัตว์ปีก

AUN.3-13

มคอ3รายวิชาปศุสตั ว์และสิ่งแวดล้ อม

AUN.3-14

มคอ3รายวิชาการเจริญและพัฒนาของสัตว์

AUN.3-15

มคอ4รายวิชาฝึ กงานสัตวศาสตร์ ทวั่ ไป

AUN.3-16

มคอ4รายวิชาฝึ กงานสัตวศาสตร์ เฉพาะด้ าน

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the
expected learning outcomes [1]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
การกาหนด ELOs เพื่อผลิตบัณฑิตของหลักสูตรเขียนในรูปแบบวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและ
มีการนา ELOs ของหลักสูตรมาจาแนกตามมาตราฐาน (Doman) ของ TQF และ
นามาวางแผนการเรี ยนการสอนในหลักสูตรให้ มีการเรี ยนรู้ครบทุกด้ าน
ELOs หลักสูตร
1 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ (Generic learning outcomes) ELO1
2. มีความรอบรู้ในวิชาการภาคทฤษฎี และมีทกั ษะการปฏิบตั ใิ นสาขาสัตวศาสตร์ ที่
สามารถนาไปใช้ ในการประกอบอาชีพได้ (Specific learning outcomes) ELO2
3. มีความสามารถในการใช้ แนวทางและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Generic
learning outcomes) ELO3
4. ความรู้และทักษะทางสัตวศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ อง ในการคิดวิเคราะห์
เสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาหรื อพัฒนางาน(Specific learning
outcomes)ELO4
5. มีความสามารถในการสื่อสารและทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ ทกุ ระดับอย่าง

เหมาะสม (Generic learning outcomes) ELO5
6. มีการพัฒนาตนเอง มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง ELO6
(life long learning)
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม= ELO1
1.1 มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม โดยเน้ นความมีวินยั ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เสียสละ สุภาพ
อ่อนน้ อมถ่อมตน ขยันและอดทน และยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน้ าที่ตอ่ ตนเองและสังคม
1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการเคารพ สิทธิมนุษยชน
1.4 มีความเป็ นสุภาพชน มีความรักความสามัคคีในหมูค่ ณะ และรักใน
วิชาชีพของตน
2. ด้ านความรู้ = ELO2, ELO3
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจในศาสตร์ ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ ชีวิต
และสังคม
2.2 มีโลกทัศน์ที่กว้ างไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ ตา่ ง ๆ ไปประยุกต์เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมได้
2.3 มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและทักษะในการปฏิบตั ทิ างสัตว
ศาสตร์
2.4 สามารถประยุกต์ ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ากับภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นเพื่อการเพิ่มศักยภาพ
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา =ELO2, ELO5, ELO6
3.1 มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
สร้ างสรรค์ คิดแก้ ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
3. 2 มีความมุง่ มัน่ ใฝ่ รู้ เพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนาความรู้ไป
เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อสร้ างสรรค์สงั คม
3.3 การฝึ กฝนให้ เกิดความชานาญด้ านทักษะวิชาชีพ และการติดตาม
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี และความเคลื่อนไหวของวงการวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ =ELO5
4.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม

4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้ คณ
ุ ค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
4.3 มีจิตอาสาและทางานร่วมกับผู้อื่นทังในฐานะผู
้
้ นาและสมาชิกของชุมชน
และสังคม
4.4 เรี ยนรู้ที่จะอยูร่ ่วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ได้ อย่างมีความสุข
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ =ELO2,ELO4
5.1 มีความสามารถในการสืบค้ นรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ประเด็น นาเสนอและสื่อสารโดยใช้ ภาษาประจาชาติและภาษาที่สองได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึงและคัดเลือกแหล่งข้ อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
วิทยาศาสตร์ ทางด้ านสัตวศาสตร์ จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศทังในระดั
้
บชาติและ
นานาชาติ
6. ด้ านคุณภาพชีวิต = ELO6
6.1 รู้วิธีการดูแล รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม อารมณ์ และปั ญญา
6.2 มีทศั นคติที่เปิ ดกว้ างต่อการรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
6.3 สนใจใฝ่ รู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
6.4 ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
6.5 ความคานึงถึงความปลอดภัยด้ านการผลิตสัตว์ ทังผู
้ ้ ผลิตและผู้บริโภค
มีการนา ELO มากาหนดร่วมกับ มาตราฐานบัณฑิตระดับปริญญาตรี (TQF) เพื่อ
นามาออกแบบการเรี ยนรู้รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร
มีการประเมิน มคอ. 7
Areas for
Improvement

-ELOs ของหลักสูตรนี ้คือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ใช้ รูปแบบการเขียนใน
แบบเดิม และมีการกาหนดDoman ของ TQF มาตราฐานการเรี ยนรู้ในระดับปริญญา
ตรี ดังนันจึ
้ งต้ องปรับปรูปแบบการเขียน ELOs
-การสอดคล้ องระหว่าง ELOs และ Doman ของ TQFมีบางข้ อที่สอดคล้ องกันเพียง
บางส่วน และลักษณะการเขียนซึง่ ต้ องใช้ ภาษาในการเขียนคุณลักษณะของบัณฑิตที่
คาดหวังให้ สามารถทาการวัดประเมินผลได้
-ขาดกระบวนการในการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างรายวิชาศึกษาทัว่ ไป กับรายวิชา

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน และรายวิชาของสาขาวิชา โดยเฉพาะรายวิชาศึกษาทัว่ ไปการ
สร้ างรายวิชาไม่สอดรับกับ ELOs ของหลักสูตรเท่าที่ควร เนื่องจากมีการทารายวิชา
มาก่อนที่จะมีการกาหนด ELO ของหลักสูตร

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
2

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ELOs กับ TQF
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. การ Alignment ELsOกับรายวิชาต่าง ๆ ในโครงสร้ างของหลักสูตร 2. รูปแบบการเรี ยนการสอน แต่ละ
รายวิชาที่สมั พันธ์กบั ELOs
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning
outcomes is clear [2]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
หลังจากมีการกาหนด ELO ของหลักสูตรแล้ ว มีการกาหนดการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนิสิต ด้ าน ต่ าง ๆ ทั้งหมด 6 ด้ าน ตามมาตราฐาน TQF หลัก ๆ ดังต่ อไปนี้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้ านความรู้
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้ านคุณภาพชีวิต
จัดทา Curriculum mapping โดยใช้ ELOs เป็ นพื ้นฐานการพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
นิสิตทัง้ 6 ด้ าน โดยแต่ละรายวิชาได้ จดั รูปแบบการเรี ยนรู้ การวัดประเมินผลเพื่อให้
ได้ ผลสัมฤทธิ์ ทัง้ 6 ด้ าน
การวัดผล มคอ. 5 นามาใช้ กบั การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อการปรับปรุงในแต่ละ
รายวิชา มีการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรที่สอดคล้ องกับการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนิสิตทัง้ 6 ด้ าน
Areas for
Improvement

ปรับปรุงวิธีการเขียน ELOs ไม่ชดั เจน ในการจัดทาหลักสูตร ปี 2554
ปรับรูปแบบ/วิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่สง่ ผลต่อผลสาฤทธิ์ยงั สอดคล้ องกับ ELOs
การวัดประเมินผลที่กาหนดโดยเกณฑเดิมของคณะฯ ไม่สอดคล้ องกับรูปแบบการ
เรี ยนการสอนที่หลากหลาย การปรับปรุงรูปแบบการวัดผลจึงจะทาให้ สะท้ อนการผลิต
บัณฑิตได้ ดีขึ่น

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3
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รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีการทา Curriculum mapping รายวิชาตามกรอบของ สกอ.และสอดคล้ องกับ ELOs ของหลักสูตร

Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. ความชัดเจนของการกระจายรายวิชาสูผ่ ลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง 2. ประเมินการดาเนินการตาม ELO ของ
แต่ละรายวิชา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
[3, 4, 5, 6]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
มีการจัดโครงสร้ างการเรี ยนการสอนที่มีการเรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป วิทยาศาสตร์
พื ้นฐานวิชาชีพ อย่างเป็ นขันตอน
้
และตามศาสตร์ การเรี ยนรู้ในสาขาสัตวศาสตร์
Areas for
Improvement

-การจัดการเรี ยนการสอนมีปัญหาพื ้นฐานความรู้ของนิสิตในการเรี ยนพื ้นฐาน
วิทยาศาสตร์
-มีปัญหาการบริ หารจัดการการเรี ยนในรายวิชาศึกษาทัว่ และรายวิชาพื ้นฐาน
วิทยาศาสตร์ และเศษฐศาสตร์ ทาให้ บางครัง้ นิสิตไม่ได้ เรี ยนตามแผนการเรี ยนที่วาง
ไว้ (ไม่มีอาจารย์มาสอนตามแผน วิธีการสอนทางไกลที่นิสิตกับอาจารย์ขาดการ
ปฏิสมั พันธ์ ทาให้ มีผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรู้น้อย)
- เนื ้อหาของรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่สอดคล้ องกับการพัฒนาต่อเนื่องของนิสิตในวิชา
ของหลักสูตร

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
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การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
2

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีการกาหนดลาดับความสาคัญของการเรี ยนตามหลักวิชาการ และมีแผนการเรี ยนของหลักสูตร
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ความสัมพันธ์ของลาดับการเรี ยนแต่ละวิชาในแต่ละชันปี
้ ที่มีลกั ษณะเป็ น Basic course Intermediate
course และ Specialized course
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.4 Teaching and Learning Approach
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
การใช้ หลักสูตรไม่ได้ ใช้ ปรัชญาทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนดมาทา
หลักสูตร หรื อปรัญชาทางการสึกษาอื่น ๆ แต่เป็ นการใช้ แนวทางของปรัชญา
หลักสูตร มาใช้ เป็ นหลักในการจัดการเรี ยนการสอน
หลักสูตรมีการวางแผนและถ่ายทอดปรัชญาของหลักสูตรสูผ่ ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสียกลุม่
ต่าง ๆ ได้ แก่ นิสิตผู้ปกครอง ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตองค์กรอื่นๆโดยกลุม่ หลักที่มงุ่ เน้ นสื่ อสาร
ได้ แก่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น website การจัดกิจกรรม การ
บรรยาย การจัดนิทรรศการในงานเกษตร์ แฟร์
กลยุทธ์การจัดการเรี ยนการสอนของหลักสูตรจะจัดทาผ่าน มคอ.3 และ 4 โดย
เริ่มต้ นจะมีการทบทวน ELOs ทบทวนกรอบหลักสูตรและการทบทวนผลการประเมิน
และข้ อคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ อง จากนันออกแบบกิ
้
จกรรมการเรี ยน
การสอนลงใน มคอ 3 และ 4 ซึง่ ส่วนใหญ่จะใช้ กลยุทธ์การจัดการเรี ยนการสอนแบบ
lecture based pratice, และบางส่วนของ problem base , Area based practice
เช่น รายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
การทวนสอบโดยคณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องทังในการ
้
วางแผนกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการประเมินผล เทียบกับ ELO ภายหลังการ
จัดการเรี ยนการสอนตามแผนการสอนใน มคอ3และ 4 เสร็จสิ ้น หลักสูตรจะประเมิน
การเรี ยนการสอนโดยให้ นิสิตตอบแบบประเมิน ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
หลังการสอนภายหลังการสิ ้นสุดการศึกษา และนามาจัดทา มคอ.5 และ 6 ตามลาดับ
จากนันน
้ าแนวทางการปรับปรุงมาใช้ ปรับปรุงหลักสูตร โดยระบุลงใน มคอ.3 และ 4

ในภาคการศึกษาถัดไปหลักสูตรมีการจัดการเรี ยนการสอนที่สนับสนุนการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตโดยมุง่ เน้ นใน 6 ทักษะ ได้ แก่ ทักษะการใช้ ภาษาไทย ทักษะทางด้ าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะในการเรี ยนรู้และทักษะในการอยู่
ร่วมกันกับสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยผ่านทังรายวิ
้
ชาพื ้นฐานและ
รายวิชาเฉพาะ
หลักสูตรสัตวศาสตร์ มีความโดดเด่นในการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ นิสิตพัฒนาความสามารถในการเรี ยนที่จะเรี ยนรู้ (learning to learn) ใน
รายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาสัมมนา ซึง่ นิสิตจะต้ องค้ นคว้ าหา
ความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้และจัดทาโครงการเพื่อแก้ ไขปั ญหาด้ าน
สัตวศาสตร์ และ
และการค้ นหาปั ญหาหรื อการแก้ ไขปั ญหาเหล่านันโดยใช้
้
กระบวนการวิจยั
นอกจากนันรายวิ
้
ชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ยังสนับสนุนการเรี ยนรู้ในการ
ทางาน การสื่อสารและการอยูร่ ่วมกันในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เชื ้อชาติ นิสิตมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับต่างชาติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างสม่า เสมอ
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
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รายการหลักฐานอ้ างอิง
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ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all
stakeholders [1]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
ไม่มีการใช้ ปรัชญาการศึกษาในการจัดการเรี ยนการสอน แต่ใช้
ปรัชญาของหลักสูตร
รอบรู้ สู้งาน และมีประสบการณ์ด้านสัตวศาสตร์
ซึง่ ระบุไว้ ใน มคอ2. และมีการนาเสนอแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสีย


และมีกระบวน สอน ฝึ กงาน กิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อให้ บรรลุตามปรัญ
ชาของหลักสูตร

มีกระบวนการสอบถามผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
Areas for
Improvement

-หลักสูตรยังขาดการชี ้แจงและทาความเข้ าใจถึงการใช้ ปรัชญาทางการศึกษาในการ
จัดการเรี ยนการสอน
-ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียควรได้ รับทราบการใช้ ปรัชญาทางการศึกษาในหลักสูตร และทุก
ผลักดันในการจัดการเรี ยนการสอน
-ขาดรูปแบบประเมินการนาปรัญชาไปใช้ ในการจัดการหลักสูตรว่าได้ ผลตามที่
วางเป้าหมายไว้ มากน้ อยเพียงไร

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

2
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คะแนน
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อิง
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เกณฑ์
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2

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีการสอน ฝึ กงาน กิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อให้ บรรลุตามปรัชญาของหลักสูตร
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. การนาปรัชญาการศึกษามาใช้ ในการเรี ยนการสอน 2. การสื่อสารปรัชญาหลักสูตรแก่อาจารย์และนิสิต
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการใช้ ปรัชญาในการเรี ยนการสอน
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the
achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
การจัดการหลักสูตร มีการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ ตอบสนองต่อ
ELOs ดังนี ้
จานวนหน่ วยกิตไม่ น้อยกว่ า
146
หน่ วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 30 หน่ วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่ า 110 หน่ วยกิต วิชาเลือก
เสรี ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต รายวิชาในหลักสูตร วิชาพืน้ ฐานมีดังต่ อไปนี ้
วิชาพื ้นฐานเฉพาะด้ าน
17
หน่วยกิต
วิชาเอก
45
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
33
หน่วยกิต
วิชาเลือก
12
หน่วยกิต
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
การฝึ กภาคสนาม (ลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต)
300 ชัว่ โมง
วิชาบรรยายใช้ เทคนิควิธีการสอนแบบ lecture, problem base มีการวิธีการสอนที่ใช้
การสอนกลุม่ เล็ก คณาจารยฺผ้ สู อน ใช้ การบรรยา การถามตอบ การตรวจ
แบบฝึ กหัด การให้ โจทย์ในการคิดและทางานร่วมเป็ นกลุม่ อภิปราย การแสดงบทบาท
สมมุติ
ตามความเหมาะสมในแต่ละรายวิชาบรรยาย และมีการศึกษาดูงานนอก
สถานที่
บางรายวิชาได้ บรู ณาการเรี ยนการสอนร่วมกันในการจัดกิจกรรมการศึกษาดู
งาน และตังโจทย์
้
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนการเกิดการเรี ยนรู้และมีการประยุกุ ติใ์ ช้





การฝึ กงาน เป็ นรายวิชาที่มีการฝึ กฝนนิสิตในหลักสูตร จานวน 3 ครัง้ โดยครัง้ ที่
1 เป็ นการฝึ กงานทัว่ ไปด้ านการเกษตร ฝึ กงาน 2 เป็ นการฝึ กงานในสาขาสัตว
ศาสตร์ เบื ้องต้ น เป็ นการฝึ กภายใน โดยใช้ ฟาร์ มมหาวิทยาลัย และฝึ กงาน 3
เป็ นการฝึ กงานภายนอกหน่วยงาน หรื อสถานประกอบการที่เกี่ยวข้ อง
สหกิจศึกษา เป็ นการฝึ กงานในสถานประกอบการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ

นอกจากนี ้มีกิจกรรมเพื่อสร้ างการเรี ยนรู้ของนิสิต








Areas for
Improvement

กิจกรรมชมรม
กิจกรรมสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
กิจกรรม4 จอบ ระหว่างสถาบันการศึกษาด้ านการเกษตรในประเทศ
ไทย (ความสัมพันธ์ระหว่างเครื อข่าย)
กิจกรรมของสาขาวิชา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การนาเสนองาน
ต่างประเทศ
กิจกรรมคณะ

?การเรี ยนการสอนและกิจกรรมเหล่ านี ้ เป็ นส่ วนที่ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ ตาม
ELOs
กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนเพิ่ม






การวางแผนการเรี ยนการสอนหลากหลาย เพิ่มเติมจากยังมีการเรี ยนการสอนที่
เน้ นใน lecture base และ laboratory base เป็ นส่วนใหญ่
สาขาเริ่มมีการจัดการเรี ยนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา แต่รูปแบบและต้ อง
สร้ างกลไกการทางานระหว่างมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชาเพื่อปรับให้ มี
ความเหมาะสมและตรงกับผู้ใช้ บณ
ั ฑิตมากขึ ้น
กิจกรรมนิสิตในมหาวิทยาลัย หรื อกิจกรรมนอกชันเรี
้ ยนควรมีการบูรณาการ
ร่วมกับหลักสูตรให้ มากขึ ้น เพราะการจัดกิจกรรมนอกชันเรี
้ ยนจัดโดยหน่วยงาน
ระดับมหาวิทยาลัยที่มีงบประมาณที่ประสานงานได้ แต่หลักสูตรยังขาด
งบประมาณซึง่ หากมีการจัดสรรงบประมาณของกิจกรรมนอกชันเรี
้ ยนเพื่อให้
หลักสูตรดาเนินการบางส่วนบ้ างจะสามารถทาให้ มีการเชื่อมโยงระหว่างการ
พัฒนาบัณฑิตตาม ELOs ได้ อย่างแท้ จริง

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

4

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีรูปแบบการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย พร้ อมกิจกรรมเสริม ซึง่ ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ตาม ELOs
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
การประเมินการเรี ยนการสอนตาม ELOs ของแต่ละรายวิชา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
มีการเรี ยนการสอนในรายวิชา สัมมนา ปั ญหาพิเศษ โครงงานสหกิจ ที่สง่ เสริมให้
นิสิตมีทกั ษะและความสามารถในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ดังนี ้
- ทักษะด้ านภาษา- เช่น รายวิชาศึกษาทัว่ ไป สัมมนา
- ทักษะด้ านการสืบค้ น- เอกสารทางวิชาการ/ สารสนเทศ เช่น
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
- ทักษะทางคิดวิเคราะห์ มีรายวิชาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และนา
กระบวนการของการคิดวิเคราะห์ มาใช้ เช่นปั ญหาพิเศษ สัมมนา หลักโภภช
ชนศษศาสตร์ สตั ว์ พฤติกรรมสัตว์
- ทักษะการเป็ นผู้ประกอบการ/ ทักษะทางการตลาด เศรษฐกิจและ

สังคม เช่นรายวิชา เศรษฐศาสตร์ การเกษตรเบื ้องต้ น ระบบการผลิตและการจัดการ
โคเนื ้อ โคนม สัตวปี ก สุกร การจัดการและการวางแผนธุรกิจฟาร์ ม
- ทักษะการนาเสนอ/ และถ่ ายทอดเทคโนโลยี เช่น รายวิชา
สัมมนา ปั ญหาพิเศษ สหกิจศึกษา การฝึ กงาน
- การใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัย เช่ นรายวิชา การ
วางแผนการทดลอง
มีการกาหนด ELO ที่สง่ แสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ในข้ อ ELO6 มี การพัฒนา
ตนเอง มี จรรยาบรรณวิ ชาชี พ และพัฒนาวิ ชาชี พอย่างต่อเนือ่ ง (life-long
learning) อย่างชัดเจน และมีการส่งเสริมนิสิตอย่างต่อเนื่อง เช่นในกิจกรรมการดู
งานสถานที่ประกอบการจะมีการถามและฝึ กให้ นิสิตคิด และร่วมอภิปรายถึงสิ่งที่ได้
เรี ยนรู้
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และกิจกรรมการศึกษาดูงาน การ
อภิปราย การนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่าง
Areas for
Improvement

เพื่อเป็ นการเสริมสร้ าง life-long learning จริงควร
-สร้ างโอกาสการร่วมกิจกรรมการนาเสนอผลงานวิชาการในเวทีภายนอกแก่นิสิต เช่น
การนาเสนอผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
- จัดการเรี ยนการสอนให้ รายวิชาพื ้นฐานสอดคล้ องเชื่อมโยงกับรายวิชาของสาขาทา
ให้ ความต่อเนื่องและการปลูกฝั งทักษะ life-long learning นันผู
้ ้ เรี ยนบางส่วนจะไม่
สามารถเชื่อมโยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดวิชาโครงงานปั ญหาพิเศษ มีข้อจากัดด้ านทรัพยากร งบประมาณ และ
เครื่ องมือ
-มีวิธีการสร้ างแรงแรงจูงใจในการให้ นิสิตมีพฤติกรรมการเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน และ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
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รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
1. มีการกาหนด Life Long Leaning ของหลักสูตรอย่างชัดเจน 2. การเรี ยนการสอนส่งเสริมให้ นิสิตมี
ทักษะและความสามารถในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตตาม LLL ขอ งหลักสูตร
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนการสอนตาม LLLของหลักสูตร
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.5 Student Assessment
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน การประเมินนิสิต
การรับนิสิตเข้ าเรี ยนเพื่อให้ เป็ นไปตาม ELOs และมาตราฐานวิชาชีพสาขาสัตว
ศาสตร์
ขัน้ ตอนการรับนิ สิตปี 1 ต้ องจบสายวิทย์-คณิต และมีคะแนนสอบ GAT/PAT
ขัน้ ตอนการประเมิ ณผูเ้ รี ยนในหลักสูตร
ก่อนจะมีการเรี ยนการสอนเกิดขึ ้น นิสิตจะได้ รับการชี ้แจงรายละเอียด มคอ. 3 และ
4 และมีการเปิ ดประเด็นให้ นิสิตแสดงความคิดเห็นกับ มคอ.3 และ 4 ที่ได้ รับ โดยใน
ตัวมคอ.3 และ 4 จะแสดงคาอธิบายรายวิชา ช่วงระยะเวลาการเรี ยน การประเมินผล
กระบวนการเก็บคะแนน กติกาการมีสว่ นร่วม น ้าหนักคะแนน และการวัดการ
ประเมินผล โดยยึดเกณฑ์การตัดเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทังอิ
้ งเกณฑ์และ
อิงกลุม่ A, B+,B,C+,C,D+,D,F สาหรับรายวิชาที่มีการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพจะใช้
การประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ S,
U,
G,
และ
รายวิชาฝึ กงาน #A
#B+#B,#C+,#C,#D+,#D,#Fหากไม่เห็นด้ วยกับรายละเอียดใน มคอ.3 และ4 นิสิต
และอาจารย์ร่วมหาแนวทางร่วมกัน
การประเมิ นระหว่างการเรี ยน จะมีการวัดผลในรายวิชาต่างๆ ได้ แก่ การทดสอบ
ก่อนการเรี ยน การทดสอบระหว่างเรี ยน และการทดสอบภายหลังจากเรี ยนเสร็จสิ ้น

แล้ ว
ผ่านกระบวนการทดสอบ เช่น ข้ อสอบอัตนัย ปรนัย การปฏิบตั ิ การสอบปากเปล่า
โดยกระบวนการเก็บคะแนนหรื อกระบวนการวัดผลการเรี ยนจะดาเนินการการตามที่
ระบุไว้ ใน มคอ ผู้สอนจะสื่อสารให้ นิสิตได้ รับทราบผลการเรี ยน (คะแนน) เป็ นระยะ
เช่น ผลคะแนนเก็บ ผลคะแนนการสอบกลางภาค เป็ นต้ น และเปิ ดโอกาสให้ นิสิตได้
ปรึกษา กรณีที่นิสิตเสี่ยงต่อการเรี ยนไม่ผา่ น เช่น การถอนรายวิชา เป็ นต้ น และเปิ ด
โอกาสให้ นิสิตที่ได้ ตรวจสอบคะแนนทุกช่วงเวลาผ่านช่องทางต่างๆ ระดับค่าคะแนนที่
ได้ จะนาเข้ าสูก่ ารพิจารณาเพื่อประกันคุณภาพโดยคณะกรรมการสาขาฯ
และ
คณะกรรมการคณะฯ ตามลาดับ และหลังจากนันคณะจะมี
้
กระบวนการให้ นิสิตทวน
สอบค่าระดับคะแนนก่อนจะประกาศผลคะแนนผ่านทาง website งานทะเบียนนิสิต
ต่อไป
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
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รายการหลักฐานอ้ างอิง

AUN.5-1

มคอ5รายวิชาระบบการผลิตและการจัดการแพะและแกะ

AUN.5-2

มคอ5รายวิชาการจัดการและการอนุรักษ์สตั ว์ป่า

AUN.5-3

มคอ5รายวิชาการผลิตสัตว์เบื ้องต้ น

AUN.5-4

มคอ5รายวิชาปฏิบตั กิ ารกายวิภาคและสรี รวิทยาของสัตว์

AUN.5-5

มคอ5รายวิชาปฏิบตั กิ ารโภชนศาสตร์ สตั ว์

AUN.5-6

มคอ5รายวิชาปั ญหาพิเศษ

AUN.5-7

มคอ5รายวิชาพฤติกรรมของสัตว์เลี ้ยง

AUN.5-8

มคอ5รายวิชาวางแผนการทดลอง

AUN.5-9

มคอ5รายวิชาสุขภาพและการป้องกันโรค

AUN.5-10

มคอ5รายวิชาหลักโภชนศาสตร์ สตั ว์

AUN.5-11

มคอ5รายวิชาระบบการผลิตและการจัดการสุกร

AUN.5-12

รายงานการประชุม(ประเมินค่าระดับ)

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes [1, 2]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
1. กาหนดการประเมินใช้ ตามกรอบแบบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษามคอ. 3 และ 4
(รายละเอียดรายวิชา) โดยมีการกาหนดความรับผิดชอบในแต่ละคุณลักษณะไว้ ใน
รายวิชา ดาเนินวิธีการสอน และกาหนดวิธีการประเมินผล ที่วดั การพัฒนาการ
เรี ยนรู้ของนิสิต (TQF 6 ด้ าน)
2. เกณฑ์การประเมินนิสิตในรายวิชาของสาขา กาหนดตามเกณฑ์การประเมินของ
กรรมการวิชาการประจาคณะฯ
3. รายวิชาฝึ กงานภายนอก และสหกิจ มีสดั ส่วนคะแนนการประเมิน จากหน่วยงาน
ภายนอกทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่รับนิสิตฝึ กงาน และผู้ประกอบการ
Areas for
Improvement

1. การรับนิสิตเข้ าใหม่ขาดเกณฑ์ การประเมินคุณสมบัติของนิสิตที่เหมาะสมตาม
ELO ของหลักสูตร
2. เกณฑ์การประเมินที่กาหนดโดยคณะกรรมการวิชาการประจาคณะฯ ยังไม่
ครอบคลุม หรื อไม่เหมาะสมกับ ELO ในบางรายวิชา
3. ขาดการทบทวน ผลการประเมิน ว่าสามารถสร้ างคุณภาพนิสิต ตาม ELO ได้
หรื อไม่

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
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กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
2

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีการประเมินนิสิตระหว่างการศึกษาและก่อนสาเร็จการศึกษา ที่สอดคล้ องกับ ELOs
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. เกณฑ์การประเมินนิสิตแรกเข้ าที่เป็ นไปตาม ELOs ของหลักสูตร 2. การทบทวนเกณฑ์การประเมินที่
เป็ นไปตาม ELOs ของหลักสูตร
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students [4, 5]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
1. กาหนดการประเมินตามแบบคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา มคอ. 3 และ
4 (รายละเอียดรายวิชา) ซึง่ กาหนดแผนการเรี ยนและกาหนดช่วงสัปดาห์การ
สอบ เนื ้อหาที่จะสอบ สัดส่วนคะแนนที่จะสอบ เกณฑ์การประเมินระดับผล
การศึกษา และ การประเมินการพัฒนาการเรี ยนรู้ (TQF 6 ด้ าน) ของแต่ละรายวิชาที่
แจกให้ กบั นิสิตก่อนทาการเรี ยนการสอน
2. เกณฑ์การประเมินนิสิต กาหนดตามเกณฑ์การประเมินของกรรมการวิชาการ
ประจาคณะฯ

เกณฑ์การประเมิณการฝึ กงาน และการฝึ กสหกิจศึกษามีการตังเกณฑ์
้
การประเมิน
และสื่อสารไปยังผู้ให้ การฝึ กงานเพื่อการประเมินผล เริ่มมีการใช้ รูปแบบของ Rubric
3. ระยะเวลาการประเมิน กลางภาคและปลายภาค กาหนดโดยปฏิทินการศึกษาที่
กาหนดโดยงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย และมีการปฏิบตั ใิ นหลักสูตรอย่าง
สอดคล้ อง
4. มีขนตอนการสื
ั้
่อสารสูน่ ิสิต โดย เว็บไซต์ ของงานทะเบียนนิสิต ในรูปปฏิทิน
การศึกษา ตารางเรี ยน ตารางสอบ วันเวลา และสถานที่สอบที่ชดั เจน และมคอ. 3
และ4
Areas for
Improvement

1. วิธีการประเมิน และสัดส่วนคะแนนการประเมินยังไม่สามารถสะท้ อน ELO ได้
ครอบคลุมทุกรายวิชา
2. ควรมีการกาหนดมาตรฐานสัดส่วนการให้ คะแนน การจัดทารายงาน เอกสาร
สัมมนา ปั ญหาพิเศษ ให้ มีมาตรฐานและรูปแบบการให้ คะแนน และความเข้ าใจที่
ตรงกัน ของคณาจารย์

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีเกณฑ์การให้ คะแนนในรายวิชา ทังภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิ พร้ อมชี ้แจงนิสิตก่อนเรี ยน
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
วิธีการประเมินผู้เรี ยนในส่วนของการตัดเกรด

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to
ensure validity, reliability and fairness of student assessment [6, 7]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
1. กาหนดการประเมินตามแบบคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา มคอ. 3 และ
4 (รายละเอียดรายวิชา)
2. เกณฑ์การประเมินนิสิต กาหนดตามเกณฑ์การประเมินของกรรมการวิชาการ
ประจาคณะฯ
3. มีกระบวนการประเมิน มคอ. 3 และ 4 โดยคณะกรรมการในสาขาฯ
4. มีกระบวนการประเมินข้ อสอบ โดยคณะกรรมการในสาขาฯ
5. มีการพิจารณาผลการประเมินระดับค่าคะแนนโดยคณะกรรมการในสาขาฯ
Areas for
Improvement

1. เกณฑ์การประเมินที่กาหนดโดยคณะกรรมการวิชาการประจาคณะฯ ยังไม่
ครอบคลุม หรื อไม่เหมาะสมกับบางรายวิชาที่ต้องการ ELO

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีรูปแบบการให้ คะแนนในรายวิชาทังภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิ ที่ผา่ นคณะกรรมการในสาขาวิชา
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )

วิธีการประเมินที่เป็ นธรรม
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning [3]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
1. คณาจารย์ผ้ สู อน มีการประกาศคะแนนสอบ ทังคะแนนกลางภาค
้
และคะแนน
เก็บ ให้ นิสิตทราบก่อนการสอบปลายภาค การสอบกลางภาคและคะแนนเก็บจะมี
การแจ้ งหน้ าห้ องพักอาจารย์ และในชัว่ โมงสอนเพื่อผู้เรี ยนจะสามารถรับทราบและ
ปรับปรุงผลการเรี ยนรู้ของตนเองได้
และผลการสอบปลายภาค นิสิตสามารถทราบผลทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินผล รายงานและการนาเสนอ ในรายวิชา ฝึ กงาน สัมมนา ปั ญหา
พิเศษ และ สหกิจ หากนิสิตยังนาเสนอไม่เป็ นที่นา่ พึงพอใจของคณะกรรมการ จะมี
การแจ้ งข้ อบกพร่อง และให้ โอกาสนิสิตกลับไปปรับปรุงเพื่อกลับมานาเสนอใหม่
3. บางรายวิชามีการเฉลยข้ อสอบให้ นิสิตทราบหลังการสอบ เพื่อให้ นิสิตทราบว่า
นิสิตทาข้ อสอบผิดในข้ อใด คาตอบที่ถกู ต้ องคือ อะไร และทาไมนิสิตจึงได้ รับคะแนน
เท่าที่ปรากฏ เพื่อนิสิตจะได้ ปรับปรุงทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ ไขจุดอ่อนในการ
เรี ยนรู้ของตนเอง
Areas for
Improvement

1. ระบบการสะท้ อนผลการประเมิน เพื่อให้ นิสิตปรับปรุงการเรี ยน ของคณะฯ และ
สาขา ฯยังไม่กาหนดให้ เป็ นระบบ การติดประกาศของสาขาวิชาและคณะต้ องมีการ
ประสานงานเพื่อให้ นิสิตสามารถรับทราบได้ เป็ นระบบ(ความพร้ อมของสถานที่และ
การติดประกาศ ยังขาดการจัดสรร)
2. สาขาฯ ควรมีระบบในการดูแลนิสิตที่มีผลการเรี ยนในเกณฑ์ ใกล้ ที่จะหมดสภาพ
การศึกษา เป็ นกรณีพิเศษ เนื่องจากนิสิตเหล่านี ้ต้ องใช้ วิธีการพิเศษมากกว่านิสิต
ทัว่ ไป
3. มีมาตรการกระตุ้นหรื อส่งเสริม ให้ นิสิตรับทราบและตระหนัก ELO ของสาขา
ฯ อย่างทัว่ ถึง และเข้ าใจร่วมกัน เพื่อให้ นิสิตตัดสินใจก่อนมาเรี ยน หรื อเรี ยนไปแล้ ว
1 ภาคการศึกษาว่า ตรงกับความต้ องการของตัวนิสิตหรื อไม่

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีการแจ้ งผลการเรี ยนแก่นิสิต และนิสิตสามารถปรับปรุงและพัฒนาการเรี ยนการสอนได้ ทนั เวลา
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ชี ้แจงข้ อบกพร่องในการเรี ยนแก่นิสิต ให้ ครอบคลุมทุกรายวิชา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
1. นิสิตได้ รับทราบเกณฑ์ประเมินจาก มคอ. 3 และ 4 เมื่อทราบผลการ
ประเมิน นิสิตที่มีข้อสงสัยในผลการประเมินสามารถติดต่อกับอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ
รายวิชา/อาจารย์ผ้ สู อน เพื่อสอบถามข้ อสงสัยได้
2. คณาจารย์ นาปั ญหาข้ อสงสัยของนิสิตมาพิจารณา หากมีการร่วมสอน หรื อบาง
กรณีที่ต้องแก้ ไขร่วมกันจะนาเข้ าสูว่ าระการพิจารณาในที่ประชุมสาขาต่อไป
Areas for
Improvement

1. ยังขาดการประชาสัมพันธ์ ขันตอนในการอุ
้
ทธรณ์ ร้ องทุกข์ การประเมินผล
การศึกษาอย่างเป็ นระบบ

ผลการประเมินคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีระบบการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของรายวิชาผ่านอาจารย์ผ้ สู อน
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. ช่องทางที่หลากหลายในการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 2. การประชาสัมพันธ์ระบบอุทรธร์ ร้องทุกข์แก่นิสิต
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.6 Academic Staff Quality
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน บุคลากรสายวิชาการ
1. หลักสูตรมีแผนการรับบุคคลากรสายวิชาการ เพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บทของการ
เรี ยนการสอน
2. บุคคลากรสายวิชาการของหลักสูตรสัตวศาสตร์ มีงานวิจยั ที่สอดคล้ องกับศาสตร์
ของตนเอง
4. บุคคลากรสายวิชาการของหลักสูตรสัตวศาสตร์ มีผลงานเผยแพร่ผา่ นทางประชุม
วิชาการและวารสารงานวิจยั
5. คณะฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้ บคุ คลากรมีการพัฒนาตนเอง ทาให้ บคุ คลากร
ในหลักสูตรได้ มีการพัฒนาตนเองตามความต้ องการ
ผลการประเมินคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558

2557

ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข
AUN.6
ข้ อมูลบุคลากร

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.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]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดทาแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึง่
วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล สาหรับเป็ น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร เพื่อธารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้ อยู่คู่
องค์กรต่อไป ประกอบด้ วย
1. แผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี
2. แผนพัฒนาและบริ หารทรัพยากรบุคคลประจาปี
ในแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้ วย


แผนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ






แผนการศึกษาต่อ
แผนการใช้ งบประมาณสาหรับการพัฒนาบุคลากร
แผนการประชุม ฝึ กอบรม สัมมนา นาเสนอผลงาน
แผนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก

และมีการถ่ายทอดแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล ไปยังบุคลากร โดย
คณบดีผา่ นการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ และเอกสาร และมีการดาเนินการ
ตามแผนที่ได้ กาหนดไว้ โดยฝ่ ายบุคคล และกากับดูแลแผนโดยคณะกรรมการพัฒนา
และบริหารทรัพยากรบุคคล
อีกทังมี
้ การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจาปี รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และนาผลการประเมิน
มาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี การศึกษา
ถัดไป ซึง่ จากการประเมินพบว่าการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผน และยังไม่
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการแต่ละกิจกรรม/โครงการได้
มีการนาเสนอผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปี ต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และนาไป
ปรับปรุงในปี การศึกษาต่อไป ให้ เป็ นไปตามบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
Areas for
Improvement

- ไม่มีแผนการเกษี ยณอายุ (อัตรากาลังส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 30-40 ปี ) ซึง่ ปี
การศึกษา 2559 จะจัดทาแผนการเกษียณอายุในแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากร
บุคคล
- แผนพัฒนาและบริ หารทรัพยากรบุคคล ไม่ได้ จาแนกแผนการพัฒนาฯ ออกเป็ นแต่
ละด้ านตามภาระงานหลักของสายวิชาการ (งานการเรี ยนการสอน/งานวิจยั /งาน
บริการวิชาการ)
- ขาดการทบทวนแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์

3
รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข
AUN.6.1-1 แผนพัฒนาบุคลากร
AUN.6.1-2

3

3

บรรลุ

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลการดาเนินงานตามพัฒนาบุคลากร

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีแผนและกระบวนการสร้ างแผนการพัฒนาบุคลากรพร้ อมทังมี
้ การประเมินผลการดาเนินการ
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
แผนระยะสัน-ระยะยาว
้
ด้ านการรับบุคลากร และการเกษี ยณ เพื่อรองรับการเรี ยนการสอน การวิจยั และ
การบริ การ
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve
the quality of education, research and service [2]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
ปี การศึกษา 2556 - 2558 หลักสูตร....มีบคุ ลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามพันธกิจหลักของคณะฯ ซึง่ หลักสูตรมีจานวนอาจารย์เพียงพอและ
เหมาะสมกับความต้ องการ (หรตามบริบทของหลักสูตร เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาตามโครงสร้ างของหลักสูตร ซึง่ หลักสูตรจัดทาข้ อมูลคณาจารย์ (นา
ข้ อมูลคณาจารย็ในระดับหลักสูตร และ ค่า FTES มาใส่) โดยสัดส่วนจานวนนิสิตเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุม่ สาขาเกษตร 20 : 1
ตารางสรุ ปข้ อมูลสัดส่ วนนักศึกษาต่ ออาจารย์ ของหลักสูตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ปี
FTE รวมของ FTE รวม สัดส่ วน
การศึกษา
นิสิต
ของอาจารย์ นักศึกษาต่ อ
และนักวิจัย อาจารย์
2556
5
10.87
54.35 : 1

2557
5
8.4
2558
5
18.41
การศึกษา 2556
ประเภท
ชาย หญิง รวม

41.99 : 1
92.03

จานวน จานวน
อาจารย์ อาจารย์ที่
จานวน FTE
ที่มีวฒ
ุ ิ คุณสมบัติ
(ราย)
ปริญญา เทียบเท่า
เอก ปริญญา
เอก

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ 1
อาจารย์
1 4
อาจารย์ Part-Time
อาจารย์พิเศษ
(Visiting
professors/lecturers)
รวม
2 4
การศึกษา 2557
ประเภท

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
อาจารย์

ชาย หญิง

1
1 4

1
5

1
5

1
1

6

6

2

รวม

จานวน จานวน
อาจารย์ อาจารย์ที่
จานวน FTE
ที่มีวฒ
ุ ิ คุณสมบัติ
(ราย)
ปริญญา เทียบเท่า
เอก
ปริญญา
เอก

1
5

1
5

1
1

อาจารย์ Part-Time
อาจารย์พิเศษ
(Visiting
professors/lecturers)
รวม
2 4

6

การศึกษา 2558
ประเภท

รวม

ชาย หญิง

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ 1
อาจารย์
1 4
อาจารย์ Part-Time
อาจารย์พิเศษ
(Visiting
professors/lecturers)
รวม
2 4

6

2

จานวน จานวน
อาจารย์ อาจารย์ที่
จานวน FTE
ที่มีวฒ
ุ ิ คุณสมบัติ
(ราย)
ปริญญา เทียบเท่า
เอก ปริญญา
เอก

1
5

1
5

1
1

6

6

2

Areas for
Improvement
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556
2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนน การบรรลุ

กรรมการ
ประเมิน

3

3

อิง เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ

2

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ้ างอิง
6.2-1
ภาระงานคณาจารย์ ประจาปี งบประมาณ 2558
ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีรายการงานสัดส่วน FTESs ของอาจารย์/นิสิต ย้ อนหลัง 3 ปี
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
วิเคราะห์ความเหมาะสมของจานวนอาจารย์/นิสิต เพื่อวางแผนการปรับปรุง
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated [4, 5, 6, 7]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
Strengths

ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสาย
วิชาการของคณะฯ โดยใช้ ระบบและกลไกการสรรหาและคัดเลือกตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกาหนดในการคัดเลือก โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร หรื อเชิญชวนให้ ผ้ สู นใจและมี
คุณสมบัตเิ หมาะสมส่งประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์มายังฝ่ ายบริ หารกลาง
และทรัพยากรบุคคล ทังนี
้ ้มหาวิทยาลัยจะดาเนินการประกาศในภาพรวม โดยระบุ
สาขาที่มหาวิทยาลัย หรื อให้ สว่ นงานมึสว่ นร่วมในการสรรหาผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
1. ฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากร รวบรวมข้ อมูลเพื่อให้ สว่ นงาน
ตรวจสอบคุณสมบัตเิ บื ้องต้ น โดยพิจารณาจากข้ อมูลบุคคล ทังนี
้ ้ยกเว้ นกรณี

นักเรี ยนทุน
1. กรณีมีผ้ ผู า่ นการตรวจสอบคุณสมบัตเิ บื ้องต้ น ฝ่ ายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคลเสนอคณะทางานด้ านการบริ หารอัตรากาลังเพื่อพิจารณา
การจัดสรรอัตรารองรับ
1. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ดาเนินการคัดเลือกผู้มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม โดยพิจารณาจากข้ อมูลบุคคล ความรู้ ความสามารถเชิง
วิชาการ และทักษะด้ านการสอน
1. ฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเสนออธิการบดีเพื่อ
บรรจุแต่งตังผู
้ ้ ผา่ นการคัดเลือก
มีการกาหนดคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมกับความต้ องการของสาขาวิชา โดย
คณะกรรมการประจาสาชาวิชา ทังด้
้ านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และมหาวิทยาลัยเป็ นผู้ดาเนินการจัดทาประกาศรับสมัครบุคคลโดย
เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และคัดเลือกโดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ พิจารณาข้ อมูลส่วนบุคคลทังด้
้ านจรรยาบรรณ จริยธรรม อีกทังมี
้ การ
สอบสาธิตการสอนเพื่อวัดประสบการณ์และความรู้ ความเชี่ยวชาญ
จากการดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตมมกระบวนการดังกล่าว ไม่
สามารถบรรจุบคุ คลได้ และขาดการประเมินผลวิธีการคัดเลือกสรรหา
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้ ติดต่อ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยัง
มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ต้องการ พร้ อมทังก
้ าหนดความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชากว้ างขึ ้น และขอรับสมัครลูกจ้ างมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์จนกว่า
จะสามารถบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ได้
Areas for
Improvement

ไม่สามารถบรรจุบคุ คลในตาแหน่งอาจารย์ได้ ตามคุณสมบัตแิ ละระยะเวลาที่
ต้ องการ ซึง่ คณะจะประชาสัมพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่เป็ น
ความต้ องการของคณะ

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558

กรรมการ

ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ประเมิน
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

คะแนน
การบรรลุ
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ

4

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ้ างอิง
6.3-1
ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจามหาวิทยาลัย เรื่ อง ขันตอนการ
้
สรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบตั งิ าน
ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ในสาขาอย่างเป็ นระบบ
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated [3]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้ ดาเนินการจัดทาข้ อตกลงร่วมก่อนการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายวิชาการ โดยกาหนดสมรรถนะหลักตามภาระงานขัน้
ต่า ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้ วย
1. งานสอนไม่น้อยกว่า 16 ชม./สัปดาห์
2. งานวิจยั ไม่น้อยกว่า 3.5 ชัว่ โมง/สัปดาห์
3. งานบริการวิชาการ งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม งาน
พัฒนานิสิต งานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 7 ชัว่ โมง/สัปดาห์
คณะฯ ได้ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ตาม
ข้ อตกลงร่วมก่อนการปฏิบตั ิงาน โดยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภ่าพและประ

สิทิผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ กาหนดภาระขันต
้ ่าตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เรื่ อง มาตรฐานภาระงานขันต
้ ่าของคณาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 มีการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน ซึง่
สมรรถนะหลักประกอบด้ วยภาระงานหลัก 3 ด้ าน คือ
1. งานสอน ไม่น้อยกว่า 16 ชม./สัปดาห์
2. งานวิจยั ไม่น้อยกว่า 3.5 ชม./สัปดาห์
3. งานบริการวิชาการ พัฒนานิสิต ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 7 ชม./สัปดาห์
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการประเมินภาระงานขันต
้ ่าเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขันเงิ
้ นเดือน ในช่วงเดือนกันยายน ของทุกปี
จากการประเมินผลการกาหนดข้ อตกลงร่วมก่อนการปฏิบตั งิ านและเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน จากการประชุมบุคลากร พบว่า
ยังมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องปรับปรุง และจากวิธีการคานวณชัว่ โมงตามภาระงาน
หลัก ทัง้ 3 ด้ าน ไม่สะท้ อนจานวนจานวนชัว่ โมงการทางานที่แท้ จริง
ก่อนจะมีการกาหนดข้ อตกลงร่วมก่อนการปฏิบตั งิ านในปี ต่อไป คณะฯ ได้ จดั ให้
มีการรับฟั งความคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อนาไปปรับปรุงในปี ต่อไป พร้ อมทังเสนอไป
้
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อปรับปรุง
Areas for
Improvement

จานวนจานวนชัว่ โมงการทางานที่แท้ จริง ซึง่ ในปี การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขประเด็นดังกล่าวแล้ ว

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
4

รายการหลักฐานอ้ างอิง

6.4-1

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาทรัพยากรบุคคล เรื่ อง มาตรฐานภาระงาน
ขันต
้ ่าของคณาจารย์ประจามหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

6.4-2

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

6.4-3

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน ประจาปี งบประมาณ 2559

6.4-4

รายงานประชุมบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 13 มี.ค.
2558

6.4-5

รายงานประชุมบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 13 มี.ค.
2559

6.4-6

รายงานประชุมบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 19 ก.พ.
2559

6.4-7

รายงานการประชุมคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมิน 16 มี.ค. 2559

6.4-8

รายงานการประชุมคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ฺฺการประเมิน 5 เม.ย. 2559

6.4-9

รายงานการประชุมคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ฺฺการประเมิน 20 เม.ย. 2559

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีการระบุเกณฑ์ภาระงานขันต
้ ่าทังงานด้
้
านการสอน วิจยั และบริการรวมทังมี
้ การประเมินผลประสิทธิภาพ
การทางานตามข้ อกาหนดข้ างต้ นอย่างเป็ นระบบ
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and
activities are implemented to fulfil them [8]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้ จดั ทาแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยสารวจความต้ องการในการพัฒนาตนเองในด้ านการขอกาหนดตาแหน่ง

ทางวิชาการ การฝึ กอบรม การลาศึกษาต่อ โดยมีวตั ถุประสงค์
1. เพื่อให้ อาจารย์ได้ มีการวางแผนการพัฒนาตนเอง การฝึ กอบบรม และการลา
ศึกษาต่อ ตรงตามความต้ องการและความเชี่ยวชาญของตนเอง ซึง่ จะบรรจุไว้ ใน
แผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
2. เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมและกระตุ้นให้ อาจารย์ ผลิต ผลงานทาง
วิชาการ/ งานวิจยั เพื่อรองรับการขอตาแหน่งทางวิชาการในอนาคต
ทังนี
้ ้ ในการจัดทาแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี การศึกษา
2558 ในเบื ้องต้ นได้ ทาบันทึกข้ อความสอบถามไปยังบุคลากรทุกคนเรื่ องหัวข้ อการ
พัฒนาตนเอง เช่น การนาเสนอผลงานวิชาการ การฝึ กอบรม การลาศึกษาต่อ ระบุไป
ในการจัดทาแผนดังกล่าว โดยแยกเป็ น
1. บุคลากรสายวิชาการ
2. บุคลากรสายสนับสนุน

มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ เป็ นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร โดย
แยกตามพันธกิจหลักของคณะฯ ดังนี ้
1. ด้ านการเรี ยนการสอน
2.
สาหรับการเรี ยนการสอน ในปี การศึกษา 2558 โดยการเชิญคณาจารย์ในคณะผู้ที่มี
ประสบการณ์ด้านการนากลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เช่น การจา
คาศัพท์ การสนทนา การอภิปราย มาถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนซึง่ กันและกัน
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ด้านการขอตาแหน่งทาง
วิชาการที่สงู ขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ อาจารย์ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการพัฒนาตนเองด้ านการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยได้
เชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ มาร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นดังกล่าว เพื่อ
สร้ างเข้ าใจที่ถกู ต้ องและชัดเจน และหลังจากการเข้ าร่วมรับฟั งและแลกเปลี่ยนเรื่ อง
ดังกล่าว ส่งผลให้ ในปี การศึกษา 2558 มีอาจารย์ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ ้น จานวน 3 คน คือ อ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ ว อ.ดร.พรพิมล มะยะ
เฉียว และ อ.ดร.พณัฐ กิตติพฒ
ั นบวร

1. ด้ านการวิจยั คณะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เรื่ อง การหาโจทย์วิจยั จากชุมชน โดยมีคณาจารย์ในคณะ และบุคลากรภายนอก
หน่วยงาน เข้ าร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อเป็ นการสร้ างและหาแนวทางโจทย์วิจยั
เพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการของชุมชนให้ มากที่สดุ โดยคณะหวังว่าผู้เข้ าร่วม
โครงการจะได้ นาช้ อมูลที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมโครงการ ไปเป็ นแนวทางในการขอทุน
วิจยั ที่ตอบโจทย์วิจยั ของชุมชนได้ อย่างแท้ จริงในปี การศึกษาต่อไป
1. การบริ การวิชาการ คณะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เรื่ อง การหาโจทย์บริ การวิชาการเพื่อตอบสนองชุมชน โดยมีคณาจารย์ในคณะ และ
บุคลากรภายนอกหน่วยงานเข้ าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน โดยคณะหวังว่าผู้เข้ าร่วม
โครงการจะได้ นาช้ อมูลที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยน ไปเป็ นแนวทางในการดาเนิน
โครงการบริ การวิชาการที่ตอบโจทย์ชมุ ชนได้ อย่างแท้ จริงในปี การศึกษาต่อไป
ทังนี
้ ้ ในการจัดกิจกรรมของคณะดังกล่าวข้ างต้ น มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ อาจารย์
ในคณะมีการผลิตผลงานทางด้ านงานวิจยั และบริการวิชาการที่ตอบโจทย์อย่าง
แท้ จริงและมีผ้ สู นใจทากิจกรรมร่วมกับชุมชนเพิ่มมากขึ ้น และต้ องการให้ อาจารย์มี
ความต้ องการในการขอตาแหน่งทางวิชาการที่สงู ขึ ้น
จากการจัดกิจกรรมของคณะในภาพรวมได้ รับการตอบรับจากอาจารย์ประมาณ
ร้ อยละ 50 จากคณาจารย์ทงหมด
ั้
สืบเนื่องจากคณะไม่ได้ กาหนดทิศทางที่ชดั เจนของ
คณะว่ามุง่ เน้ นด้ านใด ปั จจุบนั เปรี ยบเสมือนว่าใครสนใจหรื อถนัดเรื่ องใดก็ทาไป
ส่งผลให้ ได้ ผลงานเดิมๆ ไม่หลากหลายและตอบสนองชุมชนอย่างแท้ จริง สาหรับการ
จัดกิจกรรมการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้ อาจารย์มีความสนใจในการ
ส่งผลงานเพิ่ม ขึ ้นในปี การศึกษา 2558 จานวน 3 คน
Areas for
Improvement

คณะไม่ได้ นาผลลัพธ์มาปรับปรุง ซึง่ ในปี การศึกษา 2559 จะนามาประกอบการ
ปรับปรุง

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

กรรมการ
คะแนน การบรรลุ ประเมิน
อิง เป้าหมาย

3
รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข
AUN.6.5-1 แผนพัฒนาบุคลากร
AUN.6.5-2

3

เกณฑ์
3

บรรลุ

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลการดาเนินงานตามพัฒนาบุคลากร

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
1. มีกระบวนการสร้ างแผนการพัฒนาบุคคล จากความต้ องการของบุคคลากรและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรทังทางด้
้
านการเรี ยนการสอน การวิจยั และบริการวิชาการ 2. มีกระบวนการติดตามการ
ดาเนินการตามแผน
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
การติดตามการนาความรู้ที่ได้ จากพัฒนาตนเองมาใช้ ในการพัฒนางาน
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented
to motivate and support education, research and service [9]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้ กาหนดนโยบายในการสร้ างแรงจูงใจ ขวัญ
กาลังใจ และเชิดชูเกียรติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้ างขวัญและกาลังใจ
ให้ บคุ คลผู้ที่สามารถตอบสนองนโยบายของคณะซึง่ มีหลายช่องทาง
และมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บุคคลที่ได้ รับรางวัลหรื อตอบสนองนโยบาย
ข้ างต้ น มีหลายช่องทาง เช่น ในที่ประชุมบุคลากรของคณะ ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ของคณะ/
มหาวิทยาลัย Facebook ของคณะ และผ่านทางโทรทัศน์หน้ าสานักงาน
คณะ เป็ นต้ น สาหรับในปี การศึกษา 2558 คณะได้ เชิดชูเกียรติอาจารย์น้อยกว่าร้ อย
ละ 50 จากอาจารย์ทงหมด
ั้
เช่น สาขาวิชาพืชศาสตร์ จานวน 2 คน สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ 1 คน และสาขาวิชาวิทาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร จานวน 6 คน

จากผลการดาเนินงานพบว่าการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์อาจารย์ที่ได้ รับ
รางวัลนันยั
้ งไม่ทวั่ ถึง เนื่องจากอาจารย์บางสาขาวิชาหรื อบางท่านได้ รับรางวัลและ
ทางคณะไม่รับทราบรายละเอียด ส่งผลให้ ขาดการเชิดชูเกียรติ เพื่อให้ การสร้ างขวัญ
กาลังใจ และเชิดชูเกียรติ แก่ผ้ ไู ด้ รับรางวัลให้ ทวั่ ถึง คณะจึงมีบนั ทึกข้ อความแจ้ งไป
ยังสาขาวิชาให้ ทาบันทึกแจ้ งมายังคณะสาหรับอาจารย์ที่ได้ รับรางวัล
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
ทางคณะมีนโยบายเชิดชูเกียจแก่ผ้ ไู ดัรับรางวัลด้ านต่างๆ หลายช่องทาง โดยทางสาขาวิชาจะเป็ นผู้แจ้ งการ
ได้ รับรางวัลนัน้
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ระบบการจัดเก็บข้ อมูลผู้ได้ รับรางวัล
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are
established, monitored and benchmarked for improvement [10]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strength ผลงานวิชาการอาจารย์ประจาหลักสุตรได้ นาเสนผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่ทงในระดั
ั้
บชาติและ
s
ระดับนานาชาติ ดังนี ้

สรุปข้ อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจยั ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร
ผลงานเผยแพร่
ภายในสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ

ปี
ปี การศึกษา 2558
ปี การศึกษา 2557
ปี การศึกษา 2556
ปี การศึกษา 2555
ปี การศึกษา 2554

3
4
1
1
1

15
3
4
4
3

รวม จานวนอาจารย์
18
7
5
5
4

Areas for
Improve
ment
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข
AUN.6.7-1 นาเสนอผลงานวิชาการ
AUN.6.7-2

ตีพิมพ์ในวารสาร

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีการรายงานผลการวิจยั ของบุคลกรย้ อนหลัง 5 ปี

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
2

รายการหลักฐานอ้ างอิง

10
9
7
7
7

Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. วิเคราะห์แนวโน้ มของการเผยแพร่งานวิจยั เพื่อสร้ างนโยบายและแผนการพัฒนาต่อไป 2. ทาการ
เทียบเคียงคุณภาพของผลงานกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีการเรี ยนการสอนคล้ ายคลึงกัน
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.7 Support Staff Quality
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน บุคลากรสนับสนุน
สาขาสัตว์ศาสตร์ ได้ ขออัตรากาลังบุคลากร สายสนับสนุนเพื่อเติมเต็มในการ
ให้ บริการด้ านต่าง ๆ โดยกาหนดคุณสมบัติ ความสามารถ และทักษะที่ตรงกับ
ตาแหน่ง และได้ รับการสนับสนุน ดังนี ้
1. นักวิทยาศาสตร์ หลักสูตรมีระบบนักวิทยาศาสตร์ กลางจากคณะเพื่อช่วยการ
จัดการเรี ยนการสอน
2. นักวิชาการ หลักสูตรมีระบบนักวิชาฺ่ การสนับสนุนการเรี ยนการสอน การทา
ฟาร์ ม เพื่อให้ กิจกรรมในสาขาวิชาชีพสามารถฝึ กปฏอบัตใิ ห้ แก่นิสิตได้ โดยระบบ
นักวิชาการเป็ นการบริ หารจากสานักงานคณะ
3. นักวิชาการศึกษา และนักกิจกรรมนิสิต หลักสูตรมีนกั วิชาการศึกษาและนัก
กิจกรรมนิสิต โดยระบบการบริหารจากคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
กระบวนการสรรหา โดยมหาวิทยาลัยเป็ นผู้ดาเนินการจัดทาประกาศรับสมัครบุคคล
โดยเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
และคัดเลือกโดยวิธีการสอบ
ข้ อเขียน สอบปฏิบตั ิและสอบสัมภาษณ์ อีกทังพิ
้ จารณาข้ อมูลส่วนบุคคลและ
ประสบการณ์
หลังจากผ่านการคัดเลือกมีการกาหนดภาระงาน ดาเนินการจัดทาข้ อตกลงร่วม
ก่อนการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน โดยกาหนดสมรรถนะหลักตามภาระ
งานที่แต่ละคนต้ องรับผิดชอบ รวมทังก
้ าหนดพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ าน โดยคณะ
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนจัดทาข้ อตกลง มีความเข้ าใจทังผู
้ ้ ถกู ประเมินและผู้
ประเมิน นาไปสูก่ ารประเมินเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนตามกระบวนของคณะฯ กระบวนการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ตามข้ อตกลงร่วมก่อน
การปฏิบตั งิ าน

การจัดทาแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสารวจความต้ องการใน
การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน
ในด้ านการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ การฝึ กอบรม การลาศึกษาต่อ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ บคุ ลากรสาย
สนับสนุนได้ มีการวางแผนการพัฒนาตนเองทังด้
้ านการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ การฝึ กอบรม และการลาศึกษาต่อ ตรงตามความต้ องการและความ
เชี่ยวชาญของตนเอง ซึง่ จะบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน
มีการพัฒนาทักษะทางภาษา การไปฝึ กอบรม/การปฏิบตั งิ าน การอบรม
พัฒนาศักยภาพให้ กบั บุคลากรสายสนับสนุน การทางานวิจยั ร่วมกับอาจารย์ใน
หลักสูตร
งบประมาณที่คณะสับสนุนบุคลากร เช่น
1. คณะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
2. คณะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะทางภาษา
3. คณะจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้ กบั บุคลากรสายสนับสนุนทุกปี
-หลักสูตรมีอาคารปฏิบตั ิการเกษตร และฟาร์ มคณะเทคโนโลยีและการพัฒนา
ชุมชน ฟาร์ มสุกร ฟาร์ มโคนม ฟาร์ มมสัตว์ปีก
เพื่อรองรับการเรี ยนการเรี ยนการสอน และมีการรักษาความปลอดภัยสาหรับนิสิตและ
อาจารย์ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ ระบบ IT ภายในฟาร์ มและอาคารปฏิบตั กิ ารยัง
ทัว่ ถึงสามารถใช้ งานได้ ทกุ พื ้นที่
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.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]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
คณะฯ ให้ ความสาคัญและตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาบุคลากรทุกคน เพราะ
บุคลากรเป็ นทรัพยากรที่มีคา่ ของคณะฯ ซึง่ หากบุคลากรสามารถปฏิบตั งิ านในหน้ าที่
ของตนเองได้ อย่างสัมฤทธิ์ผล ก็จะเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จในการขับเคลื่อนพันธ
กิจของคณะฯ ให้ บรรลุวิสยั ทัศน์และเป้าหมายหลักได้ ดังนันคณะฯ
้
จึงได้ จดั ทา
แผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้ วย สายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยบุคลากรสายสนับสนุนจะให้ บริการด้ านการบริการการศึกษา บริการ
ด้ านห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านวิทยาศาสตร์ และเกี่ยวกับฟาร์ มคณะฯ ให้ บริการด้ านการ
พัฒนานิสิต เพิ่อให้ ตรงกับความต้ องการของนิสิตทังด้
้ านวิชาการและการใช้ ชีวิตใน
รัว้ มหาวิทยาลัย
Areas for
Improvement
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
4

หมายเลข
AUIN.7.1-1

รายการหลักฐานอ้ างอิง
แผนพัฒนาบุคลากร

AUN.7.1-2

ผลการดาเนินงานตามพัฒนาบุคลากร

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีแผนการพัฒนาบุคลการสายสนับสนุน
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and
promotion are determined and communicated [2]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
คณะฯ มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ โดยใช้ ระบบและ
กลไกการสรรหาและคัดเลือกตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนดในการคัดเลือก โดย
มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร หรื อเชิญชวนให้ ผ้ สู นใจและมี
คุณสมบัตเิ หมาะสมส่งประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์มายังฝ่ ายบริ หารกลาง
และทรัพยากรบุคคล ทังนี
้ ้มหาวิทยาลัยจะดาเนินการประกาศในภาพรวม โดยระบุ
สาขาที่มหาวิทยาลัยต้ องการ หรื อให้ ส่วนงานมึสว่ นร่วมในการสรรหาผู้มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม
1. ฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากร ตรวจสอบคุณสมบัตเิ บื ้องต้ น
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
4. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ดาเนินการคัดเลือกผู้มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม โดยพิจารณาจากข้ อมูลบุคคล ประสบการณ์ ความรู้

ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั งิ าน
5. ฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเสนออธิการบดีเพื่อ
บรรจุแต่งตังผู
้ ้ ผา่ นการคัดเลือก
มีการกาหนดคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ ทัง้ ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ โดยมหาวิทยาลัยเป็ นผู้ดาเนินการจัดทาประกาศรับสมัคร
บุคคลโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และคัดเลือกโดยวิธีการสอบ
ข้ อเขียน สอบปฏิบตั แิ ละสอบสัมภาษณ์ อีกทังพิ
้ จารณาข้ อมูลส่วนบุคคลและ
ประสบการณ์
Areas for
Improvement
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
4

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ้ างอิง
7.2-1
ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจามหาวิทยาลัย เรื่ อง ขันตอนการ
้
สรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบตั งิ าน
ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นระบบ โดยมีการทดสอบทังภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิ รวมถึง
ประสบการณ์การการทางาน
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
-

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
คณะฯ ได้ ดาเนินการจัดทาข้ อตกลงร่วมก่อนการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยกาหนดสมรรถนะหลักตามภาระงานที่แต่ละคนต้ องรับผิดชอบ รวมทัง้
กาหนดพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ าน
คณะฯ ได้ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ตาม
ข้ อตกลงร่วมก่อนการปฏิบตั ิงาน
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการประเมินผลสมรรถนะหลักและพฤติกรรมในการปฏิบติงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนและปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน ในช่วงเดือน
กันยายน ของทุกปี
จากการจัดทาข้ อตกลงร่วมก่อนการปฏิบตั งิ าน พบว่า ยังไม่สามารถวัดสมรรถนะ
หลักได้ อย่างแท้ จริง
ก่อนจะมีการกาหนดข้ อตกลงร่วมก่อนการปฏิบตั งิ านในปี ต่อไป คณะฯ ได้ จดั ให้ มี
การรับฟั งความคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อนาไปปรับปรุงในปี ต่อไป
Areas for
Improvement
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข
AUN.7.3-1 แผนพัฒนาบุคลากร

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

AUN.7.3-2

ผลการดาเนินงานตามพัฒนาบุคลากร

7.3-3

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

7.3-4

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน ประจาปี งบประมาณ 2559

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีการจัดทาข้ อตกลงร่วมและประเมินผลตามนข้ อตกลง และได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมของการ
จัดทาข้ อเสนอพร้ อมหาวิธีการแก้ ไขดังกล่าว
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
พัฒนาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and
activities are implemented to fulfil them [4]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
คณะฯ ได้ จดั ทาแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสารวจความต้ องการใน
การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน ในด้ านการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ การฝึ กอบรม การลาศึกษาต่อ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ บคุ ลากรสาย
สนับสนุนได้ มีการวางแผนการพัฒนาตนเองทังด้
้ านการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ การฝึ กอบรม และการลาศึกษาต่อ ตรงตามความต้ องการและความ
เชี่ยวชาญของตนเอง ซึง่ จะบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน
ทังนี
้ ้ ในการจัดทาแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี การศึกษา
2558 ในเบื ้องต้ นได้ ทาบันทึกข้ อความสอบถามไปยังบุคลากรสายสนับสนุน ทุกคน
เรื่ องหัวข้ อการพัฒนาตนเอง เช่น การนาเสนอผลงานวิชาการ การฝึ กอบรม การลา
ศึกษาต่อ ระบุไปในการจัดทาแผนดังกล่าว
คณะฯ จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ เป็ นไปตามแผนพัฒนา

บุคลากร โดยแยกตามสมรรถนะที่จาเป็ นของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี ้
1. ด้ านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และความรู้ความสามารถ
ในงาน
1. จัดสรรงบประมาณสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนดขรับ
การประชุม ฝึ กอบรม สัมมนา โดยกาหนดให้ บคุ ลากรทุกคนต้ องจัดทารายงานองค์
ความรู้ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรม สัมมนา
1. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรุ้จากการประชุม ฝึ กอบรม
สัมมนาสูเ่ พื่อน่ ร่วมงาน
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เทคนิคในการสอบ
TOEIC
1. การทางานกับคนหลากหลาย/การมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น
1. ประชุมจัดทาแผนกลยุทธ์
2. ประชุมสร้ างความเข้ าใจในการจัดทาข้ อตกลงร่วมก่อน
การปฏิบตั งิ าน
1. ประชุมสร้ างความเข้ าใจในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
2. จัดกิจกรรมตามประเพณี
1. ความสามารถในการวางแผน โดยจัดกิจกรรมจัทาแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาและบริหารบุคคล สายสนับสนุน
พบว่าส่วนใหญ่จะไม่เป็ นไปตามแผน เช่น การลาศึกษาต่อ การขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ รวมทังหั
้ วข้ อการฝึ กอบรม
Areas for
Improvement

คณะไม่ได้ นาผลลัพธ์มาปรับปรุงกระบวนการทางาน

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีระบบการสร้ างแผนตามความต้ องการพร้ อมทังมี
้ การจัดกิจกรรมเสริมประสิทธิภาพด้ านต่าง ๆ แก่เจ้ าหน้ า
ทังนี
้ ้ยังได้ ตรวจสอบการดาเนินการตามแผนของเจ้ าหน้ าที่
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. ความสัมพันธ์ของความต้ องการเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของเจ้ าหน้ าที่ และกิจกรรมที่จดั 2. ผลการ
อบรมต่อการนาความรู้ที่ได้ จากการอบรมมาพัฒนาตนเองเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ 3. ติดตามการดาเนินการ
ตามแผนของเจ้ าหน้ าที่ เพื่อการปรับปรุง
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented
to motivate and support education, research and service [5]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
คณะได้ กาหนดนโยบายในการสร้ างแรงจูงใจ ขวัญกาลังใจ และเชิดชูเกียรติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้ างความประทับใจให้ บคุ คลผู้ที่สามารถตอบสนอง
นโยบายของคณะซึง่ มีหลายช่องทาง
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บุคคลที่ได้ รับรางวัลหรื อตอบสนองนโยบายข้ างต้ น มี
หลายช่องทาง เช่น ในที่ประชุมบุคลากรของคณะ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจา

คณะ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ของคณะ/มหาวิทยาลัย Facebook
ของคณะ และผ่านทางโทรทัศน์หน้ าสานักงานคณะ เป็ นต้ น สาหรับในปี การศึกษา
2558 ไม่มีบคุ ลากรสายสนับสนุน ได้ รับรางวัลใด ๆ
สาหรับการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์บคุ ลากรที่ได้ รับรางวัลนันยั
้ งไม่ทั่วถึง
เนื่องจากบุคลากรได้ รับรางวัลและทางคณะไม่รับทราบรายละเอียด ส่งผลให้ ขาดการ
เชิดชูเกียรติ
เพื่อให้ การสร้ างขวัญกาลังใจ และเชิดชูเกียรติ แก่ผ้ ไู ด้ รับรางวัลให้ ทวั่ ถึง จึงมี
บันทึกข้ อความแจ้ งไปยังบุคลากรให้ ทาบันทึกแจ้ งมายังคณะในกรณีที่ได้ รับรางวัล
Areas for
Improvement
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
ทางคณะมีนโยบายเชิดชูเกียจแก่ผ้ ไู ดัรับรางวัลด้ านต่างๆ โดยทางสาขาวิชาจะเป็ นผู้แจ้ งการได้ รับรางวัลนัน้
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. การประชาสัมพันธ์นโยบายการให้ รางวัลแก่ผ้ ทู ี่ได้ รับรางวัล 2. ระบบการจัดเก็บข้ อมูลผู้ได้ รับรางวัล
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.8 Student Quality and Support

ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน หลักสูตรสัตวศาสตร์ เป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต มีนโยบายในการผลิตบัญฑิตที่
เป็ นผู้รอบรู้ สู้งานและมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิ
เพื่อผลิตบัญฑิตรองรับความต้ องการของตลาดแรงงาน กาหนดคุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
เข้ ามาเรี ยนในวิธีรับตรงและ admission ดังนี ้
1. ต้ องเป็ นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทย์ คณิต
2. มีคะแนน GAT/PAT ร้ อยละ 40 ขึ ้นไป
3. มีความประพฤติดี
4. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง และ/หรื อ โรคที่จะเบียดเบียนหรื อเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
การกาหนดเกณฑ์และนโยบายการรับนิสิตเพื่อเข้ าศึกษา โดยมีการปรับปรุงให้
ทันสมัย คณะมีการจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร
มีการกาหนดเกณฑ์และวิธีการมี
กิจกรรมแนะนาแนวทางในการศึกษาตลอดหลักสูตรและมีกิจกรรมนอกหลักสูตร โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรี ยนรู้และการได้ งานทา
หลังจากการรับนักเรี ยนเข้ ามาเรี ยนแล้ ว จะมีการติดตามการเรี ยนและการทา
กิจกรรมอย่างใกล้ ชิดจาก อ.ที่ปรึกษาและที่ปรึกษาฝ่ ายกิจการนิสิต โดยมีการจัด
โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแนะนาขันตอนการเรี
้
ยนและการลงทะเบียน
ในต้ นภาคการศึกษา หลังจากนันหลั
้ กสูตรมีการประชุมทุกเดือนและ และมีการนา
ปั ญหาของนิสิตที่ปรึกษาและนิสิตที่เรี ยนในรายวิชาต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนและร่วมหา
แนวทางแก้ ไขปั ญหาผ่านที่ประชุมสาขาวิชาเดือนละ 1 ครัง้
ระบบการสนับสนุนการเรี ยนรู้และกิจกรรมนิสิตของหลักสูตรประกอบด้ วย การจัด
ชัว่ โมงการให้ คาปรึกษาทางวิชาการและคาปรึกษาอื่น ๆ แก่นิสิต โดยอ.ที่ปรึกษา
และอ.ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยการติดประกาศชัว่ โมงให้ คาปรึกษาผ่านบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์สาขาและหน้ าห้ องอาจารย์ทกุ คน มีการจัดกิจกรรม/โครงการนอกชัน้
เรี ยนที่ชว่ ยเสริมและพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้และทักษะชีวิตให้ นิสิตโดยสาขาวิชา และ
กิจกรรมนอกชันเรี
้ ี ยนที่จะโดยคณะและมหาวิทยาลัย
ทรัพยากรการเรี ยนรู้และบริการที่มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตรจัดให้ ได้ แก่
1. สานักคอมพิวเตอร์ มีทรัพยากรการเรี ยนรู้ ได้ แก่ คอมพิวเตอร์ และระบบ
อินเตอร์ เน็ต พร้ อมโปรแกรมต่าง ๆ ฐานข้ อมูลโปรแกรมช่วยในการบริหารงาน เช่น

ระบบงานสารบรรณ ระบบการจองยานพาหนะ และช่วยในการจัดการศึกษา เช่น
ระบบงานทะเบียน ศูนย์บริการส่งเสริมสุขภาพและรถพยาบาล หอพักนิสิต หอพัก
บุคลากร ห้ องพักรับรอง รถรับส่งบุคลากร
2. สานักหอสมุด ให้ บริ การสืบค้ นข้ อมูลผ่านระบบสารสนเทศ บริการยืมหนังสือ
วารสาร บริการสื่อโทรทัศน์ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั
3. อาคารเรี ยนรวม
4. ศูนย์เครื่ องมือและปฏิบตั ิการกลาง
5. ฟาร์ มคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
6. ห้ องปฏิบตั กิ าร
7. แปลงฝึ กงานด้ านพืช
8. อาคารปฏิบตั ิการด้ านอาหาร
9. ห้ องสมุดสาขาสัตวศาสตร์
10. ห้ องกิจกรรมชมรมสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยจัดสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ สังคม และจิตวิทยาของคณะและ
มหาวิทยาลัยเอื ้อต่อการศึกษาและความเป็ นอยูท่ ี่ดี อยูใ่ นสังคมที่เอื ้อต่อการวิจยั มี
แหล่งทรัพยากรและวัตถุดบิ ท้ องถิ่นที่มีความหลากหลาย

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข
8.11
ประกาศรับนิสิต
ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,
published, and up-to-date [1]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีการตัง้ แผนจานวนการรั บในแต่ ละปี การศึกษา ในโครงการต่ างๆ
Strengths
เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนของคณะฯ อาทิ
- โครงการผลิตบัณฑิตด้ านวิทยาศาสตร์ เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- โครงการรับตรงวิธี ทั่วไป
- โครงการความสามารถพิเศษ
- โครงการสอบตรง ม.ทักษิณ
- โครงการคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการ 14 จังหวัด ภาคใต้
- โครงการเด็กดี ศรี พัทลุง
- โครงการโรงเรียนป่ าพะยอม
- Admission
เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูสนใจเรี ยนได้ มีโอกาสได้ เข้ ามาศึกษาต่ อ และเพิ่ม
ความหลากหลายให้ กับผู้เรี ยน
โครงการดังกล่ าวมีหน่ วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเป็ นผู้
ประสานงานหลักในการรั บสมัคร ส่ วนหลักสูตรเป็ นผู้พจิ ารณาคุณสมบัตแิ ละ
คัดเลือกผู้เรี ยน
ในการประชาสัมพันธ์ ให้ กับผู้สมัครทราบ หลักสูตรได้ เข้ าร่ วมการ
ประชาสัมพันธ์ กับมหาวิทยาลัยผ่ านโครงการ TSU สัญจร ส่ วนการ
ประชาสัมพันธ์ ในระดับคณะฯ หลักสูตรประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์
Facebook และโครงการแนะแนว เป็ นต้ น
- ไม่ มีการประเมินกระกวนการรับนิสิต
Areas for
- ไม่ มีการประเมินคุณสมบัตกิ ารรับนิสิตในแต่ ละโครงการ ว่ าสามารถให้ นิสิต
Improvement
เรี ยนต่ อในหลักสูตรได้ หรื อไม่ ครบถ้ วนตามที่หลักสูตรต้ องการ3
- การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ ดีพอ ไม่ ดงึ ดูด และสร้ างจุดเด่ นของหลักสูตร
- ขาดงบประมาณมาสนับสนุนการประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีแผนการรับนิสิตแต่ละปี ในโครงการต่างๆ และมีแผนการประชาสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย และมีการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นเวบไซด์Face Book และมีการแนะแนว
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
แนวโน้ มจานวนนิสิตที่เข้ าการศึกษา เพื่อประเมินรูปแบบและกระบวนการประชาสัมพันธ์
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated [2]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรเป็ นผู้กาหนดคุณสมบัติ และคัดเลือกผู้สนใจเข้ ามาศึกษาต่ อ โดย
Strengths
กาหนดคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี ้
- ผู้เรี ยนจะต้ องสาเร็จการศึกษา ระดับชัน้ มัธยมปี ที่ 6 และเรียนในแผน วิทย์ คณิต เท่ านัน้ เนื่องจาก...
- มีผลการเรียน GPAX ไม่ ต่ากว่ า 2.00
- มีคะแนน GAT/PAT ผ่ านเกณฑ์ ท่ กี าหนดในแต่ ละโครงการที่รับสมัคร
- ผ่ านการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งคณาจารย์ ในสาขาวิชาจะเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ให้ มหาวิทยาลัยแต่ งตัง้ ทัง้ นีใ้ นการสอบ

Areas for
Improvement

สัมภาษณ์ อาจารย์ จะพิจารณาความตัง้ ใจมาศึกษาต่ อของนิสิต
- ไม่ มีการประเมินการกาหนดเกณฑ์ คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
- ขาดการประเมินกระบวนการสอบสัมภาษณ์

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีเกณฑ์และกระบวนการในการรับนิสิต รวมทังมี
้ เกณฑ์ในการสัมภาษณ์
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ความเหมาะสมของวิธีการและเกณฑ์ในการรับสมัครและสัมภาษณ์
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload [3]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีกระบวนการติดตามผลการเรี ยนของนิสิต โดยการจัดให้ นิสิตมี
Strengths
อาจารย์ ท่ ปี รึกษา ซึ่งในทุกภาคเรียนคณะฯ จัดให้ มีโครงการนิสิตพบอาจารย์
ที่ปรึกษา อย่ างน้ อย 1 ครั ง้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่ อไปนี ้
- ติดตามการลงทะเรียนของนิสิตให้ เป็ นไปตามแผนการเรียน เพื่อให้ นิสิตมี
ภาระการเรียนที่เหมาะสม
- ให้ คาปรึกษาและแก้ ปัญหาสาหรับนิสิตที่มีผลการเรียนต่า และไม่ สามารถ

Areas for
Improvement

ลงทะเบียนเรี ยนได้ ตามแผนการเรียนปกติ
- ติดตามและให้ คาปรึกษาในการใช้ ชีวิตของนิสิต
- ติดตาม ตักเตือนและห้ ามปรามนิสิตที่มีแนวโน้ มในการกระทาผิดวินัยนิสิต
นอกจากนีอ้ าจารย์ ท่ ปี รึกษาในหลักสูตรสามารถให้ นิสิตเข้ าพบ
นอกเหนือจากการจัดโครงการของคณะฯ โดยการติดประกาศตารางสอนหน้ า
ห้ องพักอาจารย์ และระบุวันที่สามารถให้ นิสิตเข้ าพบโดยไม่ ต้องนัดหมาย
อย่ างน้ อยอาทิตย์ ละ 1 ครั ง้
หลักสูตรออกแบบโครงสร้ างแผนการเรี ยนให้ นิสิตลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ ไม่ เกิน 22 หน่ วยกิต สาหรับนิสิตที่มีสภาพปกติ และกาหนดให้
นิสิตที่มีสภาพรอพินิจลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่ เกิน 15 หน่ วยกิต เพื่อให้ นิสิตมี
เวลาเรียน และเวลาในการทากิจกรรมได้ สมดุลกัน
- ไม่ มีการประเมินกระบวนการให้ คาปรึกษานิสติ
- ไม่ มีการวิเคราะห์ ข้อมูลการติดตามผลการเรี ยนของนิสิตกับการรั บนิสิตเข้ า
มาศึกษาต่ อจากโครงการรับนิสิตต่ างๆ
- ขาดระบบสารสนเทศในการประมวลผลการให้ คาปรึกษานิสิต
- ไม่ มีการวิเคราะห์ ข้อมูลแผนการเรี ยนของนิสิต

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีกระบวนการติดตามและให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนของนิสิต
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ความสาเร็จของกระบวนการและวิธีการให้ คาปรึกษานิสิต

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other
student support services are available to improve learning and employability [4]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ นิสิตเกิดการเรี ยนรู้ ท่ ี
Strengths
นอกเหนือจากในห้ องเรียน โดยจัดกิจกรรมทัง้ ที่เป็ นเสริมทักษะวิชาการ และ
ทักษะการทางานร่ วมกับผู้อ่ ืน ในโครงการต่ างๆ ดังต่ อไปนี ้
กิจกรรมเสริมทักษะด้ านวิชาการ
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
- โครงการกีฬาประเพณี 4 จอบ แห่ งชาติ
นอกจากนีห้ ลักสูตรยังสนับสนุนให้ นิสิตเข้ าร่ วมกิจกรรม ผ่ านรู ปแบบชมรม
นิสิต...สัตวศาสตร์ /พืชศาสตร์ /อาหาร... โดยมีรูปแบบให้ นิสิตได้ มีจิตอาสา
และนาองค์ ความรู้ ท่ มี ีไปช่ วยพัฒนาชุมชน เพื่อฝึ กให้ นิสิตได้ ฝึกกระบวนการ
คิด และการทางานร่ วมกันเป็ นทีม สามารถปรั บตัวในการทางานร่ วมกับผู้อ่ ืน
ได้ และเข้ าใจบริบทของสังคมภายนอก
Areas for
1. สนับสนุนงบประมาณ/หรื อมีแหล่งเงินทุนให้ นิสิตได้ ก้ ยู ืมเพื่อทากิจกรรมหารายได้
Improvement
ระหว่างเรี ยน
2. สร้ างกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อการนาเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
3. แสวงหาความร่วมมือ กับสถานประกอบการทังในและต่
้
างประเทศเพื่อเป็ นแหล่ง
รองรับให้ นิสิตได้ เข้ าไปฝึ กปฏิบตั กิ าร
4. สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ให้ แก่นิสิตที่สง่ เสริมนิสิตได้ ฝึกประสบการณ์ เช่น การจัดสรร
พื ้นที่ให้ นิสิตได้ ทาการปลูกพืชหรื อเลี ้ยงสัตว์เพื่อจาหน่ายในระหว่างเรี ยน
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีกระบวนการติดตามผลการเรี ยนนิสิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมีกิจกรรมนอกชันเรี
้ ยน และสนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรมของนิสิต
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมนอกชันเรี
้ ยนต่อ ELOs
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for
education and research as well as personal well-being [5]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
คณะและหลักสูตรมีการจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ มีการจัดบรรยากาศที่
กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้และการทากิจกรรมของนิสิต เช่น มีห้องสมุดของสาขาสาหรับ
อ่านหนังสือ มีห้องชมรมสัตวศาตร์ และลานกิจกรรมนิสิต ซึง่ นิสิตสามารถใช้ ได้
ตลอดเวลา
Areas for
Improvement

สถานที่และสภาพแวดล้ อมต้ องมีการเพิ่มเติม และปรับปรุงให้ มีความเพียงพอเพิ่มขึน่

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
สร้ างสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ และจัดบรรยกาศที่กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ และการทากิจกรรม
ของนิสิต
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. การสนับสนุนสิ่งแวดล้ อมทางด้ านอารมณ์และสังคม 2. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้ อมต่อการเรี ยน
การสอนการวิจยั และการดารงชีวิต
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.9 Facilities and Infrastructure
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน การดาเนินงานของหลักสูตรสัตว์ศาสตร์ มีการดาเนินการเพื่อให้ มีสิ่งอานวยความ
สะดวกและโครงสร้ างพื ้นฐาน
1. มีการจัดเตรี ยมแผนสิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้ างพื ้นฐาน
2. หลักสูตรวิเคราะห์และเสนอความต้ องการสิ่งอานวยความสะดวกและ
โครงสร้ างพื ้นฐาน ในการประชุมของหลักสูตร แต่ละภาคการศึกษามีการ
สารวจความต้ องการ เพื่อนาไปเสนอต่อคณะ ในการจัดการต่อไป
-สิ่งอานวยความสะดวกการสอน(ห้ องเรี ยน อุปกรณ์ห้องเรี ยน
-ห้ องปฏิบตั กิ าร
- เทคโนโลยี
-บุคลากรที่ดแู ล
ซึง่ ในการนาเสนอแต่ละครัง้ อาจไม่ได้ รับการจัดสรรตามข้ อเสนอของ
สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์ โดยดาเนินการต่อไปในขันตอนข้
้
อที่ 3
3. คณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้ องคณะฯ วิเคราะห์ความต้ องการรวมของทุก
หลักสูตร

4. คณะฯเสนอความต้ องการในส่วนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบไปที่มหาวิทยาลัย
5. คณะและมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณและกาหนดกรรมการที่รับผิดชอบ
6.กรรมการที่รับผิดชอบ ทาการ ดูแลสิ่งสนับสนุนเดิม/จัดหาสิ่งสนับสนุน
ใหม่ โดยผ่านระบบของคณะ

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
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อิง
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เกณฑ์
3
บรรลุ
2

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.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]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก ประกอบด้ วย
1.อาคารสานักงานหน่วยศึกษาและวิจยั โคนม
2. ฟาร์ มสัตว์ปีก
3. ฟาร์ มสุกร

4. ฟาร์ มโคนม
5. ฟาร์ มโคเนื ้อ
6. แปลงสาธิตการผลิต
1. ครุภณ
ั ฑ์ประจาฟาร์ มโคนม เช่น เครื่ องผสมอาหารแนวนอน 2 hp 380 v
พร้ อมอุปกรณ์ รถแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้ า รถไถบุกเบิก 4 จาน รถไถเดินตาม
เทรลเลอร์ สาหรับพ่วงรถไถเดินตาม เทรลเลอร์ รุ่นเล็ก เครื่ องตัดหญ้ าและหัน่ หญ้ า
ชนิดพ่นติดท้ ายรถแทรกเตอร์ เครื่ องตัดหญ้ าแบบข้ ออ่อน เครื่ องยกร่อง เครื่ องฉีดน ้า
แรงดันสูง เป็ นต้ น
ครุภณ
ั ฑ์ประจาฟาร์ มโคเนื ้อ เช่น เครื่ องสูบน ้าเครื่ องอัดหญ้ าแห้ ง ชุดหุน่ จาลองระบบ
กายวิภาคโค รถยนต์ 4 ประตู กล้ องจุลทรรศน์ชนิด สเตอริโอกาลังขยาย 40 เท่า เป็ น
ต้ น
ครุภณ
ั ฑ์ประจาฟาร์ มสุกร เช่น เครื่ องฉีดน ้าแรงดันสูง ชุดกล่องกกลูกสุกรเล้ าคลอด
ชุดเครื่ องมือผ่าตัด ชุดอุปกรณ์เล้ าคลอด
ครุภณ
ั ฑ์ประจาฟาร์ มสัตว์ปีก เช่น ตู้ฟักไข่ เครื่ องคัดขนาดไก่ เครื่ องถอนขนไก่ เครื่ อง
ฉีดน ้าแรงดันสูง กรงตับไก่ไข่ ชุดเครื่ องกกลูกไก่ เครื่ องชัง่ ไฟฟ้า เครื่ องตัดปากไก่
Areas for
Improvement

-กาลังดาเนินการสร้ างฟาร์ มใหม่เพื่อรองรับการเรี ยนการสอน

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
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รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข
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ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีอาคารสถานที่ประกอบการเรี ยนการสอน ได้ แก่ 1.อาคารสานักงานหน่วยศึกษาและวิจยั โคนม 2. ฟาร์ ม
สัตว์ปีก 3. ฟาร์ มสุกร 4. ฟาร์ มโคนม 5. ฟาร์ มโคเนื ้อ 6. แปลงสาธิตการผลิต และมีห้องปฎิบตั การกลางที่
รองรับการเรี ยนการสอนทุกสาขาวิชา
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. ความเพียงพอและเหมาะสมของสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการเเรี ยนการสอน และงานวิจยั 2. ความ
ทันสมัยของอุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอนและการวิจยั
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education
and research [3, 4]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
สานักหอสมุด จะดาเนินการสารวจความต้ องการจะจัดซื ้อหนังสือในทุก ๆ ปี ในทุก ๆ
สาขาวิชา
สานักหอสมุดสรุปผลการสารวจและจัดซื ้อหนังสือ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 ดังนี ้
เอกสารแนบการสั่งซือ้ หนังสือจากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน
รายชื่อหนังสือที่ส่ ังซือ้ แล้ ว
ที่ ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
ปี ISBN
จานวน ผู้
เสนอแนะ
1
LDEVERE
2010 9781439055894 1
ผศ.ดร.สุร
BURTON
ศักดิ์
AGRISCIENCE
FUNDAMENTALS
AND
APPLICATIONS
2 FARM
RONALD D. 2016 9789814636254 1
ผศ.ดร.สุร
MANAGEMENT
KAY
ศักดิ์

3 RUMEN
ANIL KUMAR 2015 9788132224006 1
MICROBIOLOGY PUNIYA
FROM EVOLUTION
TO REVOLUTION
4 THE SCIENCE OF RAY V.
2012 9781439057674 1
AGRKULTURE A. HERREN
BIOLOGICAL
APPROACH
5 THE ECOLOGY OF JOHN H.
2011 9780763771539 1
AGROECOSYSTEMS VANDERMEER
6 LIVESTOCK
TEMPLE
2014 9781780643212 1
HANDLING &
GRANIN
TRANSPOT
7 Sustainable
K van't Hooft 2012 9781845938277 1
Livestock
Management For
Poverty Alleviation
and Food Security
* ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559
รายชื่อหนังสือที่มีให้ บริการแล้ ว
ที่ ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ ง

1 ANIMAL
HUSBANDRY
REGAINED : THE
PLACE OF FARM
ANIMALS IN
SUSTAINABLE A
GRICUTRUE

JOHN
WEBSTER

ปี

ISBN

ผศ.ดร.สุร
ศักดิ์

ผศ.ดร.สุร
ศักดิ์

ผศ.ดร.สุร
ศักดิ์
ผศ.ดร.สุร
ศักดิ์
ผศ.ดร.สุร
ศักดิ์

จานวน ผู้
เสนอแนะ
2013 9791849714211 1
ผศ.ดร.สุร
ศักดิ์

2

P Bates

2012 9781845936648 1

External Parasites of
Small Ruminants

p>ผศ.ดร.
สุรศักดิ์

Areas for
Improvement
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข
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ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีการให้ ข้อมูลรายการสัง่ ซื ้อหนังสือ/ตาราแก่ห้องสมุดในปั จจุบนั
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ความถี่และความพอใจในการใช้ บริการ
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support
education and research [1, 2]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
คณะฯ มีห้องปฏิบตั ิการกลาง เพื่อรองรับการเรี ยนการสอนสาหรับทุกสาขาวิชา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีห้องปฏิบตั ิการด้ านสัตวศาสตร์ ห้ องปฏิบตั ิการวิเคราะห์

คุณภาพน ้านม
1. ครุภณ
ั ฑ์ประจาฟาร์ มโคนม มีจานวนโคนม จานวน 90 ตัว เช่น เครื่ องผสม
อาหารแนวนอน 2 hp 380 v พร้ อมอุปกรณ์ รถแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้ า
รถไถบุกเบิก 4 จาน รถไถเดินตาม เทรลเลอร์ สาหรับพ่วงรถไถเดินตาม เทรล
เลอร์ รุ่นเล็ก เครื่ องตัดหญ้ าและหัน่ หญ้ าชนิดพ่นติดท้ ายรถแทรกเตอร์ เครื่ อง
ตัดหญ้ าแบบข้ ออ่อน เครื่ องยกร่อง เครื่ องฉีดน ้าแรงดันสูง เป็ นต้ น
1. ครุภณ
ั ฑ์ประจาฟาร์ มสุกร จานวนสุกร 80 ตัว เช่น เครื่ องฉีดน ้าแรงดันสูง
ชุดกล่องกกลูกสุกร
เล้ าคลอด ชุดเครื่ องมือผ่าตัด ชุดอุปกรณ์เล้ าคลอด
1. ครุภณ
ั ฑ์ประจาฟาร์ มสัตว์ปีก จานวนสัตว์ปีก 500 ตัว เช่น ตู้ฟักไข่ เครื่ อง
คัดขนาดไก่ เครื่ องถอนขนไก่ เครื่ องฉีดน ้าแรงดันสูง กรงตับไก่ไข่ ชุดเครื่ องกก
ลูกไก่ เครื่ องชัง่ ไฟฟ้า เครื่ องตัดปากไก่
1. ครุภณ
ั ฑ์ประจาอาคารปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาหาร ห้ องปฏิบตั กิ ารแปรรูปอาหาร ห้ องปฏิบตั กิ ารขนม
อบ ห้ องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เคมีอาหาร ห้ องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาอาหาร

Areas for
Improvement
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
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รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีห้องปฏิบตั กิ ารและอุปการณ์วิทยาศาสตร์ เฉพาะทางของหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. สถานภาพของอุปกรณ์ทางด้ านวิทยาศาสตร์ 2. ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated
to support education and research [1, 5, 6]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
คณะฯ ได้ นาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อประกอบการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ของคณะฯ ประกอบด้ วย
1. 1. ระบบสารสนเทศการเรี ยนการสอน





2. ระบบรับนิสิตใหม่
3. ระบบงานทะเบียนนิสิต
4. ระบบประเมินการเรี ยนการสอน
5. ระบบภาวะการณ์มีงานทาของบัณฑิต

1. 6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ







7. ระบบบริหารวิชาการ
8. ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ (TSU-QAIS)
9. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
10. ระบบจัดการความรู้และเผยแพร่ข้อมูล
11. ระบบบัญชี 3 มิติ
12. ระบบการลาออนไลน์





13. ระบบการจองใช้ ยานพาหนะ
14. ระบบบริ หารงานบุคคล
15. ระบบบริ หารจัดการห้ องประชุม

1. 16. ระบบ CHE QA Online (สกอ.)
Areas for
Improvement
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
2

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. คุณภาพของระบบฯ และความทันสมัยของระบบ 2. ความเพียงพอและความพึงพอใจของผู้ใช้ ตอ่ ระบบฯ
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with
special needs are defined and implemented [7]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
หลักสูตรปรับปรุงภูมิทศั น์และสภาพแวดล้ อมเพื่อให้ นิสิตที่ใช้ บริการได้ รับความ

สะดวกและปลอดภัยมากที่สดุ และมี รป.ภ ดูแลความปลอดภัยในเบื ้องต้ น สาหรับ
อาคารจะมีถงั ดับเพลิงเพื่อป้องกันความปลอดภัย สาหรับในฟาร์ มจะมีผ้ ดู แู ลความ
ปลอดภัยในระดับเบื ้องต้ น
Areas for
Improvement
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
2

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยในอาคาร ทังถั
้ งดับเพลิง และ รป.ภ.
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. มาตราฐานการเลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2. การตรวจสอบสถานภาพการใช้ งานของ
ระบบ
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.10 Quality Enhancement
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อออกแบบและวางแผนในการสร้ างกลไก
การสารวจ
Stakeholders
ที่หลากหลายเพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ประโยชน์ในการ
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยข้ อสรุปว่าจะได้ จากหลายๆ ส่วน ได้ แก่

1) ศิษย์เก่า จากการสัมภาษณ์ศษิ ย์เก่า
2) ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตหรื อนายจ้ าง ได้ รับข้ อมูลมาจากการนิเทศนิศิษย์ฝึกงาน และจากการ
ทาวิจยั
3) ศิษย์ปัจจุบนั จากการประเมินก่อนและหลังเรี ยนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
และจากการฝึ กงาน รวมทังการถอดบทเรี
้
ยนรายวิชาต่างๆ และปั ญหาที่เกิดขึ ้นที่มี
ผลกระทบต่อนิสิต
4) อาจารย์และบุคลากร ได้ มาจากปั ญหาในการสอน เป็ นเครื่ องมือในการหา
ข้ อมูล และใช้ การสัมภาษณ์
โดยข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นทังหมดจะน
้
ามาเข้ าที่ประชุมของคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประชุม เพื่อสรุปมติร่วมกันในการแก้ ไขปั ญหาหรื อข้ อมูลที่ได้
จาก Stakeholders ทังหมด
้
และจัดทาเป็ นมติที่ประชุมเพื่อนาไปดาเนินการต่อไป
กลไกในการย้ อนกลับ ( Feedback) ข้ อมูลทังหมดเกี
้
่ยวกับหลักสูตร มีการ
ดาเนินการในส่วนศิษย์ปัจจุบนั และนายจ้ างบางสถานประกอบการที่นิสิตเข้ ารับการ
ฝึ กประการณ์วิชาชีพ และ การจัดนิทรรศการงานเกษตรแฟร์ มีการกระทาอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆปี และมีการนาผลที่ได้ มาใช้ เพื่อวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรย่อย
ต่อไป
สาหรับกระบวนการในการเรี ยนการสอนของหลักสูตรจะมีการบูรณาการนา
ผลการวิจยั มาใช้ ในการเรี ยนผ่าน มคอ.3 ในหลายๆ วิชา ทังบางส่
้
วน และผลงาน
ตีพิมพ์ทงฉบั
ั ้ บ ซึง่ จะมีการแทรกข้ อมูลไว้ ในเอกสารประกอบการสอนในส่วน Power
Point ประกอบการบรรยาย รวมทังน
้ าเอกสารเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ทงฉบั
ั ้ บให้ นิสิต
นาไปอ่านประกอบการเรี ยน
มีวิจยั ที่นามาใช้ ในการสอนบางเรื่ องเป็ นงานวิจยั ที่
เกิดขึ ้นจากนิสิตชันปี
้ ที่ 4 ของหลักสูตร ข้ อมูลงานวิจยั ข้ างต้ นจะมีการตรวจสอบ
เนื ้อหาวิชาที่จะสอน โดยการตรวจสอบ มคอ.3 จากคณะกรรมการประกันคุณภาพ
หลักสูตร เพื่อให้ เนื ้อหาการสอนมีความทันสมัย
ส่วนสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ของหลักสูตร ประกอบด้ วย หนังสือ วารสารต่างๆ
ทังเป็
้ นเล่มวารสารและเป็ นฉบับสื่ออิเล็กโทรนิค ซึง่ ก็ได้ มาจากสานักหอสมุด และ
สานักคอมพิวเตอร์ ในการใช้ ประกอบการค้ นหาและการเรี ยนโปรแกรมงๆ ทังนี
้ ้ในส่วน
การวัดและประเมินในส่วนดังกล่าวข้ างต้ น หน่วยบริการการศึกษาทังส
้ านักหอสมุด
และสานักคอมพิวเตอร์ จะมีแผนปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาระบบการให้ บริ การ และการ
ประชาสัมพันธ์ให้ ฝ่ายการสอนแจ้ งความต้ องการให้ มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน
การเรี ยนการสอน เช่น การแจ้ งความต้ องการการสัง่ ซื ้อหนังสือเพิ่มเติม ตาม

งบประมาณที่สานักหอสมุดจัดให้ หรื อ การจัดอบรมการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต่างๆ เป็ นต้ น หลักสูตรจะกาหนดให้ อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการ
ตรวจสอบและสัง่ ซื ้อหนังสือให้ คลอบคลุมทุกรายวิชาที่มีการเรี ยนการสอนทังฉบั
้ บ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและแจ้ งจานวนเพื่อพิจารณาความเพียงพอต่อจนวนนิสิต
ของหลักสูตร เพื่อจัดซื ้อเป็ นรายภาคการศึกษา
มีการสอบถามปั ญหาของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ทงจากนิ
ั้
สิต และอาจารย์ผ้ สู อน
รวมทังบุ
้ คคลกรที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาเข้ าประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อหาแนวทางแก้ ไขและดาเนินการแก้ ไขให้ ทนั กับการเรี ยนการสอนในทุกภาคการ
ศึกษ
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development [1]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
หลักสูตรมีขนการการรั
ั้
บฟั งข้ อเสนอแนะของผู้มีสว่ นได้ เสีย และนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ใน

การปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2555 และหลักสูตรที่กาลังจะปรับปรุง พ.ศ. 2560
มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นจากมีมีสว่ นเกี่ยวในการใช้ หลักสูตรเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาคณะในแต่ละปี แล้ วนาส่วนที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรมาพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
มีการใช้ มลู จากผลการประเมิน SAR มาปรับปรุงการเรี ยนการสอนในหลักสูตร
Areas for
Improvement

-ความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสีย มีทงแบบรู
ั้
ปธรรม และนามธรรม ความต้ องการ
บ้ างส่วนไม่สามารถตรวจวัดได้ ในทางปฏิบตั ิ
-เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวในการสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร ให้ ได้ ประสิทธิภาพ
- นักวิชาการและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องที่สนับสนุนการจัดคุณภาพของหลักสูตร

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย แล้ วนามาใช้ ในการปรับปรุงหลักสูตร นาส่วนที่
เกี่ยวข้ องมาพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ความต้ องการจากผู้มีเสียได้ สว่ นเสียทุกกลุม่
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.10.2 The curriculum design and development process is established and
subjected to evaluation and enhancement [2]

ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
-การปรับปรุงหลักสูตรได้ นาผลการเรี ยนรู้ มคอ. 5 และ 6ตลอดถึง ประมวลผลการ
เรี ยนรู้ของหลักสูตร มคอ.7 มาใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาในภาคเรี ยน
ถัดไปอยูเ่ สมอ
-มีการใช้ มลู จากผลการประเมิน SAR มาปรับปรุงการเรี ยนการสอนในหลักสูตร
Areas for
Improvement

-รายวิชาส่วนใหญ่เปิ ดสอนปี การศึกษาละ 1 ครัง้ เมื่อจะเปิ ดส่วนรายวิชาอีกครัง้ จะมี
ช่องห่างของระยะเวลาที่นาน บ้ างประเด็นที่ควรถูกปรับปรุง ผู้สอนอาจลืมนามา
ปรับปรุงแก้ ไขในปี การศึกษาใหม่

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
1

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
การประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.10.3 The teaching and learning processes and student assessment are
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment [3]

ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
-กระบวนการเรี ยนการสอน การเรี ยนรู้ ถูกกาหนดเป็ นแผนการสอนล่วงหน้ า
ใน มคอ. 3 และ 4 และมีการทวนสอบกระบวนการเรี ยนการสอน ในมคอ. 5 และ
6 ทุกภาคการศึกษา
สาหรับกระบวนการในการประเมินนิสิต ก็ถกู กาหนดทังจ
้ านวนครัง้ การ
สอบ ช่วงเวลาการสอบ และสัดส่วนคะแนน ในแต่ละช่วงการสอบไว้ อย่าชัดเจน ใน
มคอ. 3 และ 4
ในการสอบแต่ละครัง้ คณาจารย์ จะแจ้ งผลคะแนนการสอบให้ นิสิตรับทราบทุก
ครัง้ และก่อนการประกาศผลการสอบปลายภาค (เกรด) ของแต่ละรายวิชา ต้ อง
ผ่านการพิจารณาร่วมของกรรมการประจาสาขาฯ ก่อนประกาศผล
และหากผลเกรดที่นิสิตได้ รับ นิสิตมีความสงสัย นิสิตมีสิทธิ์ในการขอดูคะแนนสอบ
จากได้ อาจารย์ผ้ สู อนได้
-มีการใช้ มลู จากผลการประเมิน SAR มาปรับปรุงการเรี ยนการสอนในหลักสูตร
Areas for
Improvement

ไม่มี

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข
ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
4

รายการหลักฐานอ้ างอิง

มีการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผู้เรี ยนตาม ELO ที่เขียนไว้ ใน มคอ. 3 และมีการรายงานผลใน
มคอ. 5 เพื่อใช้ ในการปรับปรุงการเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนถัดไป
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
มีการนางานวิจยั มาใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน
โดยระบุไว้ ในแผนการสอน มคอ. 3 และ 4
-นิสิตจะได้ เรี ยนรู้กระบวนการในการทาวิจยั และนาเสนอผลงานวิจยั จากวิชา
โครงงานปั ญหาพิเศษ และโครงงานสหกิจ และมีโอกาสนาเสนอผลงานในระดับ
มหาวิทยาลัย และต่างประเทศ
-นิสิตนาผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพมาเรี ยบเรี ยงและนาเสนอในรูปแบบสัมนาวิชา
Areas for
Improvement

1. ส่งเสริมผลักดันให้ เกิดงานวิจยั ของสาขาฯ ให้ มีปริมาณงานสูงมากขึ ้น และ
นามาใช้ ในกระบวนการเรี ยนการสอนมากยิ่งขึ ้น
2. ผสมผสานงานวิจยั เข้ ากับโครงงานปั ญหาพิเศษ และโครงงานสหกิจ

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
1. มีการนางานวิจยั มาบูรณาการในการเรี ยนการสอน โดยระบุไว้ ใน มคอ. 3 และ 4 2. นิสิตได้ มีการเรี ยนรู้
กระบวนการทาวิจยั จากรายวิชาโครงาน ปั ญหาพิเศษ และโครงงานสหกิจ
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
สนับสนุนให้ อาจารย์ในหลักสูตรได้ นางานวิจยั มาบูรณาการกับการเรี ยนการสอนทุกคน
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility
and student services) is subjected to evaluation and enhancement [5]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
-มีการนางานวิจยั มาใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน
โดยระบุไว้ ในแผนการสอน มคอ. 3 และ 4
-นิสิตจะได้ เรี ยนรู้กระบวนการในการทาวิจยั และนาเสนอผลงานวิจยั จากวิชา
โครงงานปั ญหาพิเศษ และโครงงานสหกิจ และมีโอกาสนาเสนอผลงานในระดับ
มหาวิทยาลัย และต่างประเทศ
-นิสิตนาผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพมาเรี ยบเรี ยงและนาเสนอในรูปแบบสัมนาวิชา
Areas for
Improvement

-ปริมาณงานวิจยั ของสาขาฯ ยังมีปริมาณน้ อย
-ส่งเสริมให้ สายสนับสนุนมีส่วนช่วยคณาจารย์ด้านงานวิจยั มากขึ ้น

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
1. มีการประเมินคุณภาพของห้ องสมุดและ IT ตามส่วนงานที่รับผิดชอบ 2. มีการสอบถามปั ญหาของ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากนิสิต อาจารย์ผ้ สู อน และบุคคลากรที่เกี่ยวข้ อง เพื่อหาแนวทางแก้ ไข ให้ ทนั กับการ
เรี ยนการสอนในทุกภาคการศึกษา
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. การประเมินความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ทางกายภาพ 2. การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ
เรี ยนรู้จากผลการประเมิน
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to
evaluation and enhancement [6]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
-มีขบวนการสอบถาม / ประเมินบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย จากผู้ใช้ งานบัณฑิต และ
ข้ อเสนอแนะส่วนที่บณ
ั ฑิตยังมีข้อบกพร่อง นามาใช้ ในการปรับปรุงหลักสูตร
Areas for
Improvement

-ขบวนการดาเนินการโดยสานักงานคณะฯ ซึง่ ยังมีข้อบกพร่องด้ านการสื่อสารและ
การประสานงานกับสาขาฯ
--ข้ อมูล SH ขาดการวางวางแผนการเก็บข้ อมูล ที่มีรายละเอียด จานวน
ตัวอย่าง ความถี่ในการเก็บข้ อมูล เพื่อนามาปรับปรุงกลยุทธในการปรับปรุงหลักสูตร

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์

3
รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

3

3

บรรลุ

1

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
กลไกการรับข้ อมูลและกระบวนการปรับปรุง
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.11 Output
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ผลลัพธ์จากการดาเนินงานการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสูตรสัตวศาสตร์ มีรายละเอียด
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี ้คือ
1.การรับและการสาเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)
ปี
นิสิต
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
>ปี 4 สาเร็จการศึกษา
ใน 4 ปี
ปี 2554
34
32
37
27
6
ปี 2555
32
23
29
32
12
15
ปี 2556
55
29
23
28
16
ปี 2557
26
46
26
23
5
ปี 2558
5
45
20
42
23
เมื่อพิจารณาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนิสิตพบว่า มีนิสิตลาออกไปเรี ยนที่อื่นที่นิสิตคิดว่า
มีความเหมาะสมกับตัวนิสิตเอง เช่น นิสิตบางส่วนสอบเข้ าโรงเรี ยนตารวจ ในระหว่างการเรี ยน
ในชันปี
้ ที่ 2
2. ระยะเวลาที่สาเร็จการศึกษาโดยเฉลี่ย

ในปี 2555 มีนิสิตในหลักสูตรลงทะเบียนเรี ยน จานวน 32 คนและจบการศึกษาในระยะเวลา 4
ปี จานวน 15 คน มากกว่า 4 ปี จา7 คน และ ไม่ศกึ ษาต่อในปี 2 จานวน 3 คน ปี 3 จานวน 3
คน และปี 4 จานวน 3 คน
3.การได้ งานทาของบัณฑิต
ในปี การศึกษา 2558 หลักสูตรสัตวศาสตร์ มีบณ
ั ฑิตที่จบการศึกษาจานวน 6 คนและมีอตั รา
การมีงานทาร้ อยละ 100 มีเงินเดือนเฉลี่ย 18500 บาท/ คน
4. ชนิด และปริมาณงานวิจยั ของนิสิต หลักสูตรสัตวศาสตร์ กาหนดให้ นิสิตชันปี
้ ที่ 4 เรี ยน
รายวิชาปั ญหาพิเศษ หรื อรายวิชา สหกิจศึกษา รายวิชาปั ญหาพิเศษเป็ นการศึกษาวิจยั
ปั ญหาหรื อโครงงานที่นิสินสนใจทาการศึกษา ทาการวางแผนการทดอลง เก็บข้ อมูล และ
สรุปผล โดยใช้ ความรู้ทางสถิตริ ะเบียบวิธีวิจยั ตลอดจนการสรุปรายงานผลการวิจยั นาเสนอ
ในรูปแบบบรรยายเพื่อรับการประเมิณจากคณาจารย์ในหลักสูตร
การฝึ กสหกิจศึกษา นิสิตต้ องทาการฝึ กปฏิบตั ใิ นสถานประกอบการในภาคการศึกษาที่
2 จานวน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซึง่ มีระยะเวลาในการฝึ กไม่น้อยกว่า 400 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ นิสิต
จะต้ องจัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน (Action plan) จากนันท
้ าการศึกษาวิจยั ในหัวข้ อที่สถาน
ประกอบการสนใจ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ และพี่เลี ้ยงในสถาน
ประกอบการ หลังจากจัดทาโครงการสรุปผลของปั ญหาที่ทาการศึกษา สรุปรายงานผลการ
ฝึ กประสบการณ์ โครงการและรายงานผลการวิจยั พร้ อมทังน
้ าเสนอแบบโปสเตอร์ และภาค
บรรยายเมื่อสิ ้นสุดภาคการศึกษา
5.ระดับความพึงพอใจของหลักสูตรจากผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย
หลักสูตร ได้ สารวจระดับความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียจาก ศิษย์ปัจจุบนั นายจ้ างหรื อ
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตในสถานประกอบการที่นิสิตเข้ ารับการฝึ กประการณ์ หรื อได้ จากการเข้ าร่วมบริการ
วิชาการจัดแสดงนิทรรศการ อย่างต่อเนื่องทุกๆปี ซึง่ ผู้ที่เข้ าร่วมในการให้ ความคิดเห็นนัน้
ประกอบด้ วย ผู้ประกอบอาชีพ สถานประกอบการในการแลกเปลี่ยนพูดคุยหารื อเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของหลักสูตร จากนันอาจารย์
้
ประจาหลักสูตรจึงนาผลการสารวจจาก
หลากหลายแหล่งที่มาเข้ าร่วม ประชุมหลักสูตรฯ เพื่อวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
อย่างไรก็ดี ผลการสารวจระดับความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
สรุป แม้ วา่ หลักสูตรจะทาการวิเคราะห์ ประเมิน อัตราการคงอยูข่ องนิสิต ระยะเวลาที่สเร็จ
การศึกษาโดยเฉลี่ย การได้ งานทาของบัณฑิต ชนิด และปริาณงานวิจยั ของนิสิต ตลอดจน
ระดับความพึงพอใจของหลักสูตรจากผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงหรื อหาแนวทางการ
แก้ ไขผลการดาเนินงาน อย่างไรก็ดี หลักสูตรยังไม่ได้ มีการเปรี ยบเทียบกับมหาวิทยาลัยคู่
เทียบเพื่อหาแนวทางการพัฒนา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข
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ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
2

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and
benchmarked for improvement [1]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
มีการพูดคุยในที่ประชุมสาขาฯ
แต่ยงั ไม่มีขบวนการในการนาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
-ใช้ การเทียบเคียงกับสาขาวิชาอื่นในคณะ แต่ยงั ไม่มีการเทียบเคียงหรื อ
benchmarked กับสาขาเดียวกันในมหาวิทยาลัยอื่น
Areas for
Improvement

ขาดขบวนการในการนาข้ อมูล การคงอยูแ่ ละการออกจากการศึกษากลางคัน มาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ผลการประเมินคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีการรายงานผลและติดตามสถานการณ์และแนวโน้ มของการเข้ าศึกษา และการออกระหว่างศึกษา
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
การเทียบเคียงข้ อมูลกับหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked
for improvement [1]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
-มีการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการในที่ประชุมสาขาฯ
แต่ยงั ไม่มีขบวนการในการนาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
Areas for
Improvement

ขาดขบวนการในการนาข้ อมูลระยะเวลาการจบการศึกษาของนิสิตสาขาฯ มาใช้ ใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
-นาข้ อมูลมาใช้ ให้ เป็ นสารสนเทศ

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556
2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนน การบรรลุ

กรรมการ
ประเมิน

3

อิง เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

2

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีการรายงานผลการจบการศึกษา ปี 2554 และ 2555
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. สถานการณ์และแนวโน้ มของการจบการศึกษาอย่างน้ อย ย้ อนหลัง 3 ปี 2. การเทียบเคียงข้ อมูลกับ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement [1]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
-มีการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการในที่ประชุมสาขาฯ
แต่ยงั ไม่มีขบวนการในการนาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
Areas for
Improvement

ขาดขบวนการในการนาข้ อมูลการจ้ างงานของผู้สาเร็จการศึกษามาใช้ ในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
-มหาวิทยาลัย และคณะเก็บข้ อมูล แต่ไม่ได้ วิเคราะห์และส่งผลมาที่หลักสูตร
-นาข้ อมูลมาใช้ ให้ เป็ นสารสนเทศ

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

กรรมการ
คะแนน การบรรลุ ประเมิน
อิง เป้าหมาย

3

เกณฑ์
3

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

บรรลุ

2

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีการรายงานภาวะมีงานทาของบัณฑิตในปี การศึกษา 2558
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
1. สถานการณ์และแนวโน้ มของการได้ งานทางานศิษย์เก่าอย่างน้ อยย้ อนหลัง 3 ปี 2. การเทียบเคียงข้ อมูล
กับหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.11.4 The types and quantity of research activities by students are established,
monitored and benchmarked for improvement [2]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
-นิสิตได้ เรี ยนรู้กระบวนการในการทาวิจยั จากการทาโครงงานปั ญหาพิเศษ และ
โครงงานสหกิจ
-โครงงานสหกิจ เป็ นงานวิจยั ที่ทาตามความต้ องการของผู้ประกอบการ
Areas for
Improvement

ขาดขบวนการนา
ชนิดและปริมาณของการวิจยั โดยนิสิต มาประกอบในการตรวจสอบและวัด
ประสิทธิผลในการปรับปรุง

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์

3

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

3

บรรลุ

3

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
หลักสูตรมีการกาหนดให้ นิสิตทางานวิจยั ผ่านรายวิชาปั ญพิเศษ หรื อสหกิจศึกษา
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
การเผยแพร่ผลงานวิจยั ของนิสิตในงานประชุมวิชาการ
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี AUN.11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and
benchmarked for improvement [3]
ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
Strengths
การปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 2560 กาลังดาเนินการสารวจและจาแนกกลุม่ ความพึง
พอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ศิษย์เก่า และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย มาใช้ ในการปรับปรุงหลักสูตร
Areas for
Improvement

-กาลังดาเนินการจาแนกกลุ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ศิษย์เก่า และผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย มาใช้ ในการปรับปรุงหลักสูตร
-กาลังดาเนินงานนาระดับความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมาใช้ ในการปรับปรุง
หลักสูตร

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน 2 ปี
ย้ อนหลัง(ถ้ ามี)
2556

2557

ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2558
ค่ าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3

3

กรรมการ
คะแนน
การบรรลุ ประเมิน
อิง
เป้าหมาย
เกณฑ์
3
บรรลุ
2

รายการหลักฐานอ้ างอิง
หมายเลข

รายการหลักฐานอ้ างอิง

ผลกรรมการประเมิน
Strengths (จุดแข็ง)
มีการสอบถามความพึงพอใจจากศิษย์ปัจจุบนั ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต นายจ้ าง สถานประกอบการที่นิสิตเข้ ารับการ
ฝึ กงาน และอาจารย์
Areas for Improvement (เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ )
ความหลากหลายของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียใช้ บณ
ั ฑิตและกระบวนการปรับปรุงจากข้ อเสนอ

