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คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  หล ักส ูตรเทคโนโลย ีบ ัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ .ศ. 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผลการประเมินแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รวมทั้งจุดเด่น 
แนวทางเสริมจุดที ่ควรพัฒนา แนวทำงแก้ไข ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการดำเนินการของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป  

 

  ขอขอบคุณบ ุคลากรท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง ท ่านคณะผ ู ้บร ิหารสถาบ ันการอาช ีวศ ึกษาเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ที่มีส่วนทำให้การ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง เล่มนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  
 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ลายเซ็น 
1. ชื่อ-สกุล   นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน 
     ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรจำนวน  1 หลักสูตร 
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนี้ 
มีผลงานวชิาการย้อนหลงัในรอบ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2559-2563) จำนวน.3..เร่ือง 

 

2. ชื่อ-สกุล   นายบุญนำพา  ดา่งเหลา 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรจำนวน 1 หลักสูตร 
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนี้ 

      มีผลงานวชิาการย้อนหลงัในรอบ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2559-2563) จำนวน  1 เรื่อง 

 

3. ชื่อ-สกุล    นายสนุทร  ทองด ี
ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรจำนวน  1 หลักสูตร 
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนี้ 

      มีผลงานวชิาการย้อนหลงัในรอบ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2559-2563) จำนวน  1 เรื่อง 

 

4. ชื่อ-สกุล    นางชุติมา  แก้วประทุม 
ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรจำนวน  1  หลักสูตร 
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนี้ 
มีผลงานวชิาการย้อนหลงัในรอบ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2559-2563) จำนวน 1 เรื่อง 

 

5. ชื่อ-สกุล    นายกิตติศักดิ์  แท่นแก้ว 
ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรจำนวน  1  หลักสูตร 
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนี้ 
มีผลงานวชิาการย้อนหลงัในรอบ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2559-2563) จำนวน 1 เรื่อง 

 

                                          
 

รับรองโดย        ……………………………………………………………. 

      (นายไพฑูรย์  ศรีโพนทนั) 

       ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

     วันที่  16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
 

รหัสหลักสูตร 25592901102088 

ปีที่เปิดสอนคร้ังแรก 2560 
ปีที่ปรับปรุง (ทุกรอบ5ป)ี ปรับปรุงล่าสดุ ปีการศึกษา 2563 

มีกำหนดปรับปรุงในรอบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2567 
สภาสถาบันฯเห็นชอบ 
 

วัน 18  เดือน กุมภาพันธ์  ป ี2562    
การประชุมคร้ังที่ 1/2562 

สอศ. เห็นชอบให้อนุมัติ
หลักสูตร 

วัน 5  เดือน กุมภาพันธ์  ปี 2563    
การประชุมคร้ังที่  1/2563 

กระทรวง อว..รับทราบ
หลักสูตร  

วัน  1  เดือน พฤษภาคม  ปี 2564      

สถานที่จดัการเรียนการสอน 
(วิทยาลัย , สถาน
ประกอบการ) 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ศูนยผ์ลิตน้ำเชื้อแช่แข็งมาตรฐานวันชาติฟาร์ม 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม โคกก่อ จำกัด 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 

วันที่รายงาน 
ปีการศึกษาที่รายงาน 

วันที่ 16  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ปีการศึกษา 2563 

 
จ ำนวนนักศึกษำ 

         ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 17 11 10 11 19 
ชั้นปีที่ 2 - 11 9 8 5 

รวม      

 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
               ปีกำรศึกษำ 2561 2562 2563 2564 

นักศึกษำ 
ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

11 9 8 -- 
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1.1 ปรัชญา  
 ผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ พัฒนางานระดับเทคโนโลยี
ด้านการจัดการผลิตสัตว์  สามารถจัดการ ควบคุมการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ พัฒนา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าทำงวิชาชีพและวิชาการ บูรณาการองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

1.2 ความสำคัญ  
  สืบเนื่องจำกสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ที่ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ซึ ่งมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ พ.ศ. 2563  เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน  เป็นกลไก
สำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งต้องการบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมกับการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอต่อการวางแผนและตัดสินใจ 
อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 

1.3 วัตถุประสงค์  
   1.3.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
  1.3.2  เพื่อผลิตบัณฑิตมีสมรรถนะในการบริหารจัดการ ควบคุมการทำงาน สามารถบูรณการองค์
ความรู้ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีในด้านการผลิตสัตว์ และด้านการ
บริการได ้
  1.3.3  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านการ
ผลิตสัตว์ ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านวิทยาการ และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
  1.3.4  เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์
ต่องานอาชีพด้านการผลิตสัตว์ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
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1.4 แผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.  ปรับปรุงหลักสูตร
ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2560 

1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พ้ืนฐานจำกหลักสูตรในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  
1.2 ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ำเสมอ 
1.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
1.1มีการประชุมเพ่ือทบทวนหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
1.3 สกอ. รับทราบการพิจำรณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร 
หลักฐาน 
1.1 รายงานการประชุมทบทวนหลักสูตร 
1.2 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
1.3 รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตร 
ให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2.1 ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ในความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2.2 สำรวจภาวะการมีงานทำ
ของบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 
2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต
ของสถานประกอบการระดับ 3.51 
2.2 จำนวนบัณฑิตท่ีได้งานทำภายใน 1 ปี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
หลักฐาน 
2.1 รางงานการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้
บัณฑิต 
2.2 รายงานสรุปผลการมีงานทำของบัณฑิต 

3. พัฒนาบุคลากร
สายผู้สอนให้   มี
คุณภาพทั้งทำง
วิชาการและวิชาชีพ 

3.1 สนับสนุนให้บุคลากรสาย
ผู้สอนได้รับการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  
3.2 การศึกษาดูงานการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมความรู้
และประสบการณ์ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และ
การขอตำแหน่งทำงวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 
3.1 จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมทำงวิชาการ
และวิชาชีพ 
3.2 จำนวนผลงานทำงวิชาการของอาจารย์ 
หลักฐาน 
3.1 รายงานผลการฝึกอบรม 
3.2 ผลงานทำงวิชาการ 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

4. ปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนการเรียน
การสอน 

4.1 จัดหางบประมาณเพ่ือ
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน เช่น วัสดุ
ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ 
อาคารและห้องสมุดให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
4.2 สำรวจความต้องการของ
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
เกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ 
4.1 จำนวนรายการสิ่งสนับสนุนตามเกณฑ์ในการจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรี 
4.2 ผลการประเมินคามต้องการของอาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
หลักฐาน 
4.1 รายการสิ่งสนับสนุน 
4.2 รายงานความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาเก่ียวกับปัจจัยสนับสนุกการเรียนการสอน 
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ผลการประเมิน 

 
องค์ประกอบที่  1 การกำกับมาตรฐาน 

 
ปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ.2558 เพ่ือ 

ประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะ  และ
มาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ที่จะเปิดดำเนินการหลักสูตร
ใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปัจจุบันเป็นหลักในการพัฒนา หลักสูตรและ
ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว ในการควบคุมกำกับมาตรฐานจะพิจารณาจากการ
บริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ฉบับที่ประกาศใช้ในขณะนั้น รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที ่ได้ประกาศใช้ ในขณะนั ้นในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

- จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
- คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
- การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 

รายการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลดำเนินงาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน 

ใช่ ไม่ใช่ 
 

1.จำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร - ไม่น้อยกว่า 5 คน ✓  คอศ 1 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น ✓  คอศ 1 
- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรนั้น 

✓  คอศ 1 

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร -คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือตารงตำแหน่ง     
ทำงวิชาการไม่น้อยกว่าตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์       
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

✓  คอศ 1 

- มีผลงานทำงวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

✓  คอศ 1 

-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ 

✓  คอศ 1 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร - คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือตารงตำแหน่ง    
ทำงวิชาการไม่น้อยกว่าตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์      
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

✓  คอศ 1 

- มีผลงานทำงวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

✓  คอศ 1 

- ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่า 1 หลักสูตร ✓  คอศ 1 

9 



10 
 

 
 

รายการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลดำเนินงาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน 

ใช่ ไม่ใช่ 
 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน - อาจารย์ประจำ จะต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท        
หรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทำงวิชาการไม่น้อยกว่า
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์ 
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

✓  คอศ 1 

-อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการ
ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

-- -- 

 

5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 
ระยะเวลาที่กำหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

✓  คอศ 1 

 

สรุปผลกำรกำกบัมำตรฐำน จำนวนเกณฑ์ท้ังหมด 5 เกณฑ์    ✓   มีการดำเนินการครบถ้วน          มีการดำเนินการไม่ครบถ้วน     

ผลการประเมิน :      ✓    ผา่น                                   ไม่ผ่าน 
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลงานทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 
1. นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน 
 

ไพฑูรย์ ศรีโพนทัน และ ธัญญา คงนวลิอนทร์. 2561. ผลของการเสริมเนื้อในเมล็ดฟักข้าวในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของ 
          ไก่เนื้อ. วารสารวิชาการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. หน้า 26 – 34. 
ไพฑูรย์ ศรีโพนทัน. 2562.ผลการใช้สาระแหน่(Kitchen Mint, Mentha cordiforlia Opiz.) บดแห้งต่อการรักษาโรคท้องร่วง 
          ในลูกสุกร. การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 1 "เทคโนโลยีอาชีวศึกษาเพ่ือ 
          อาชีพ" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา, พะเยา. หน้า 105-109. 
ไพฑูรย์  ศรีโพนทัน และ ซกริม ยี. 2564. ผลการใช้ผักแขยงผง (Limnophila  aromatica Merr.) ในอาหารต่อสมรรถนะ 
          การผลิตสุกรอนุบาล วารสารวิชาการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2563.  
          หน้า 26 – 34. 

0.6 
 

0.2 
 
 

0.6 

2. นายบุญนำพา  ด่างเหลา 
 

บุญนำพา ด่างเหลา และไพฑูรย์ ศรีโพนทัน. 2562. ผลของสารโพลีฟีนอลที่สกัดจำกเปลือกเมล็ดมะขามในอาหารต่อสมรรถนะ 
          การผลิตไก่เนื้อ. การประชุมวิชาการระดับชาติ สอฉ. 3.วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2. วันที่ 6 กันยายน 2562.  
          จังหวัดมหาสารคาม. หน้า 125. 

0.2 

3. นายสุนทร  ทองดี 
 

สุนทร ทองดี และ ธัญญา คงนวลอินทร์. 2562. การใช้หญ้าหวานในสูตรอาหารหมักสำเร็จรูปต่อสมรรถนะการผลิตโคเนื้อ.  
          งานประชุมวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 1 "เทคโนโลยีอาชีวศึกษาเพ่ืออาชีพ". วันที่ 12  
          กุมภาพันธ์ 2562. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา, พะเยา. หน้า 212-215. 

0.2 

4. นางชุติมา  แก้วประทุม 
 

ชุติมา แก้วประชุม. 2561. ผลการพัฒนาสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวง. วารสารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร.  
         ปีที่ 2 หน้าที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561. หน้า 58-65. 

0.6 

5. นายกิตติศักดิ์  แท่นแก้ว 
 

กิตติศักดิ์ แท่นแก้ว. 2562. การศึกษาผลของการใช้สมุนไพรใบฝรั่งในอาหารทดแทนยาปฏิชีวนะต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต 
         ของสุกรขุน (น้ำหนัก 60 - 100 กิโลกรัม). การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "เทคโนโลยีอาชีวศึกษาเพ่ืออาชีพ"  
         วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ . วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา, พะเยา.  
         หน้า 110-115. 

0.2 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 
พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด บัณฑิตระดับ อุดมศึกษาจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
การดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทำงร่างกายและจิตใจ มีความสำนึก และความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลกมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันการอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกำกับและส่งเสริมการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาได้จัดทำ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2562 เกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมาย 
การจัดการศึกษาที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ 
และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกัน และเชื่อม่ันถึงผลลัพธ์
การเรียนรูที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีคุณภาพและมาตรฐาน คุณภาพของบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อน
ไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
โดยพิจำรณาจำกผลลัพธ์การเรียนรู้การมีงานทำ มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานภาษาอังกฤษ และมาตรฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งคุณภาพของบัณฑิต 
พิจารณาไดจ้ำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านสมิทธิภาพทำงภาษาอังกฤษ ระดับ B2หรือเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education : TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ในรูปเล่ม 
รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทำงปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ด้านที ่6) ด้านทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นทักษะที่ได้เพ่ิมข้ึนเนื่องจำกเป็นหลักสูตรปฏิบัติการสาหรับตัวบ่งชี้ 
นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
จำนวนบัณฑิต (สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562)       =    9   คน 
จำนวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต (สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562)   =    6    คน 
ร้อยละจำนวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต (สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562) =    66.66 % 
{จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา} 

 
 

คะแนนที่ได้ =  ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

                  จำนวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 

 

คะแนนที่ได้ =         24.90                    =    4.15 

                         6   
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ      น้อย      ปานกลาง      ดี    ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

การวัดคุณภาพของผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในด้านวิชาชีพจำกหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
หรือสายปฏิบัติการ นักศึกษาต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ 
ที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น ๆ มีระดับความสามารถในการประกอบอาชีพทั้งด้าน 
ความรู้ ทักษะ และเจตคติในวิชาชีพนั้น ๆ ประกอบด้วยการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในภาค 
การศึกษาสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบทั้งสองภาครวมกันได้ไม่ต่ำกว่าประกาศ 
ที่กำหนดใช้ในขณะนั้นจึงจะถือว่าสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านครั้งแรก เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด       =    8     คน 
จำนวนนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านครั้งแรก      =    5     คน 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านครั้งแรก 

 

   =     จำนวนนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านครั้งแรก    x 100 
           จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
 

 =       
5

8
 𝑥 100     =       62.5 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

  =     ค่าร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านครั้งแรก  X   5 

30                 100 
 

        คะแนนที่ได้ =     
62.5

100
 𝑥 5         =  3.125 

     
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ      น้อย      ปานกลาง       ดี      ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ร้อยละของนักศึกษำท่ีสอบผ่ำนสมิทธิภำพท ำงภำษำองักฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่ำ 
 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
การสอบสมิทธิภาพทำงภาษาอังกฤษ ได้กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ที่กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาพิจำรณาจัดให้นักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาที ่สถาบันสร้างขึ ้น หรือที ่เห็นสมควรจะนามาใช้วัดสมิทธิภาพทำงภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า เช่น EF SET คะแนนระหว่าง 51–60 IELTS คะแนน 
ระหว่าง 5.5-6.0 TOEIC (R&L) Total คะแนนระหว่าง 785–940 Cambridge English Scale คะแนน 
ระหว่าง 160–179 TOEFL iBT คะแนนระหว่าง 72-94 Global Scale of English (Pearson) คะแนน 
ระหว่าง 59–75 เพ่ือให้ทราบระดับความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน และให้สถาบันพิจำรณานาผลการ 
ทดสอบความรู้ทำงภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดทำเป็นประกาศนียบัตร 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบสมิทธิภาพทำงภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ ระดับ B2 หรือ 

เทียบเท่า เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด         =    8     คน 
จำนวนนักศึกษาทีส่อบสมิทธิภาพทำงภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า =    8     คน 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของนักศึกษาที่สอบสมิทธิภาพทำงภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

 
=  จำนวนนักศึกษาท่ีสอบสมิทธิภาพทำงภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ระดับB2 หรือเทียบเท่า  x 100 

จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
 

   =   
8

8
 𝑥 100         =      100 

         
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

= ค่าร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบสมิทธิภาพทำงภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ระดับฺB2 หรือเทียบเท่า  x  5 

            40 

                     =   
100

40
 𝑥 5        = 12.5 

    
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ      น้อย      ปานกลาง      ดี    ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ร้อยละของนักศึกษำท่ีสอบผ่ำนมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้กำหนดไว้ในการพัฒนากาลังคนทำงด้านอาชีวะที่จะต้องมี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
(Information, media and technology skills) ประกอบด้วยการรู้สารสนเทศ (Information literacy) การรู้
สื่อ (Media literacy) และการรู้ ICT (ICT literacy) เป็นทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรอื Digital 
Literacy ซึ่งเป็นทักษะในการนาเครื่องมือ อุปกรณ ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท ์แทปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การ
ปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติการใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง 
(Create) เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดคุณภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะวัด
ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษาซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าสอบผ่าน
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ๆ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านเกณฑ์เป็นคะแนน 

ระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด       =    8     คน 
จำนวนนักศึกษาทีส่อบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านเกณฑ์ =    8      คน 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

 
=  จำนวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล x 100 

จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
 

   =     
8

8
 𝑥 100     =     100 

          
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

= ค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล x  5 

            100 
    

=  
100

100
 𝑥 5       = 5 

           

 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ      น้อย      ปานกลาง      ดี    ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีท่ีได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอสิระภำยใน 1 ปี 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานทำหรือมีกิจการของตนเอง 
ที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปีนับจำกวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทำนับกรณีการทำงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็น 
ประจำเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การคำนวณร้อยละของผู้มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ให้คำนวณ 
ทั้งผู้ที่ได้งานทำใหม่และผู้เปลี่ยนตำแหน่งงานหลังสำเร็จการศึกษา 

เกณฑ์กำรประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

-จำนวนบัณฑิต (สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562)       =     9    คน 
-จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจ        =     9     คน 
-ร้อยละของจำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจ     =    100   % 

-จำนวนบัณฑิตท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี    =     9    คน 
  (สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562)                

หมำยเหต ุ : หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไม่ต้องประเมินองค์ประกอบนี้ 
: จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
  ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 

 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 
=  จำนวนบัณฑิตท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  x 100 
                      จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจท้ังหมด 

 

   =      
9

9
 𝑥 100         =   100 

      

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

= ค่าร้อยละของจำนวนบัณฑิตท่ีได้งานทำาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  x  5 

            100 
    

=     
100

100
 𝑥 5         =  5 

                  
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ      น้อย      ปานกลาง      ดี    ดีมาก 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ 
 

ความสำเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ต้องให้ความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมทำงการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่จำเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (Core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and 
Career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี(Information, Media and Technology skills)ทักษะสำคัญที่คนส่วนใหญ่ให้
ความสำคัญมาก คือ  

1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก ่(1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical 
thinking and Problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Innovation and Creativity) (3)การ
สื่อสารและความร่วมมือกัน (Communication and Collaboration) 

2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and technology skills) 
ประกอบด้วยการรู้สารสนเทศ (Information literacy) การรู้สื่อ (Media literacy) และการรู้ ICT (ICT 
literacy) 

3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว 
และยืดหยุ่น (Adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Initiative and 
self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมและข้ามวัฒนธรรม (Social and cross-cultural interaction) ความ 
รับผิดชอบและความสามารถในการผลิตผลงาน (Accountability and productivity) ความเป็นผู้นาและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and social responsibility) 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มดำเนินการตั้งแต ่
ระบบการรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้การ 
ดำเนินการดังกล่าวให้พิจำรณาจำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

36 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 กำรรับนักศึกษำ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสำเร็จ แต่ละหลักสูตร 
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจำเป็นต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคล้อง 
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และ 
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการ 
คัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทำงปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลา 
เรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดในการรายงานการดำเนินการ
ตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา สัดส่วนการรับ และกระบวนการรับ 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 
ผลการดำเนินการ  ได้คะแนน  =  4 คะแนน 
 
อธิบายให้สอดคล้องกับคะแนนที่ได้ 
 การรับนักศึกษา 

 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจาก หลักสูตร พ.ศ. 2559  เริ่มใช้หลักสูตรในภาคเรยีนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2563 มีแผนการรับนักศึกษาตาม คอศ.1 จำนวน 20 คน  ได้มีการจัดทำระบบการรับนักศึกษา
เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ อย่างเป็นระบบ มีการจัดทำ Flowchart การรับ
สมัครนักศึกษา กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร กำหนดสัดส่วนการรับนักศึกษาอย่าง
ชัดเจน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ มีการประเมินกระบวนการรับ
สมัคร กระบวนการคัดเลือก เพ่ือนำมาปรับปรุงในการรับสมัครในปีการศึกษาต่อไป 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ในปีการศึกษา 2563 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต ได้เตรียมความพรอ้มของนักศึกษาที่ได้ข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี มีการปฐมนิเทศเพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในระบบการศึกษา วิธีการเรียน การจัดทำ
โครงงานพัฒนาวิชาชีพ  รวมทั้งระบบการลงทะเบียนเรียน การชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคาร และ
ได้สอบถามสภาพปัญหาของนักศึกษาในการเรียน เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป    

 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ      น้อย      ปานกลาง       ดี     ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 กำรส่งเสริมและพฒันำนักศึกษำ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทำงการ
เรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข สำเร็จการศึกษาได้ตาม
แผนที่กำหนด อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้
ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คาปรึกษาจำกอาจำรย์ที่ปรึกษาวิชาการ มีการวางระบบ
ควบคุมดูแลการจัดทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นักศึกษา เพ่ือให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ให้ได้มาตรฐานสากล ในการรายงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
- การควบคุมดูแลในการจัดทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (สัดส่วนในการควบคุมอาจำรย ์

ต่อนักศึกษาไม่ควรเกิน 1 : 15) 
 
ผลการดำเนินการ  ได้คะแนน  =  4 คะแนน 
 
อธิบายให้สอดคล้องกับคะแนนที่ได้ 

การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อให้คำปรึกษาด้านวิชาการ ด้านส่วนตัว อารมณ์ และสังคม 

เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษา และเป็นผู้พัฒนาตนเต็มความสามารถ อาจารย์ที่ปรึกษาจะทำหน้าที่ คอย
กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำเรื่องการลงทะเบียนเรียน การส่งคำร้องต่าง ๆ กิจกรรม 
วิชาการ ทุนการศึกษา ระเบียบ และข้อบังคับของสถานศึกษา และสถาบันฯ  สร้างกลุ่มที่ปรึกษา ผ่าน Line 
และเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ และ เก็บประวัติ ผลการเรียน ที่อยู่ในความดูแล เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้
คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ ด้านการเรียน การใช้ชีวิต การเงิน และอ่ืน ๆ 
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. หลักสูตร มีระบบและกลไก การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้  
ศตวรรษที่ 21 โดยดำเนินการประชุมภาควิชาโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พิจารณา แนวทางพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2. ดำเนินการตามแนวทางพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ ใน 
ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
พร้อมส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการเป็นเวลา  1 ปีการศึกษา เพื่อเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสถานประกอบการ 
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 การควบคุมดูแลในการจัดทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือควบคุมดูแลให้นักศึกษาสามารถทำ
โครงงานได้อย่างมีคุณภาพและสำเร็จได้ตามหลักสูตร 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ      น้อย      ปานกลาง       ดี     ดีมาก 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกดิกบันักศึกษำ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพควรทำให้นักศึกษามีความพร้อมทำงการเรียนมีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
ในหลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการ 
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การดำเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การสำเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

หมำยเหต ุ
: การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเป็นการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ 

นักศึกษาต่อกระบวนการ ที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 
: อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคิดจำกจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษา 

ที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทำงานของนักศึกษา 
: การสำเร็จการศึกษาใช้ข้อมูล 3 รุ่นต่อเนื่อง 
: การคิดร้อยละของนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น และอัตราการสำเร็จการศึกษา ใช้สูตร 

 
กำรคงอยู่     =  จำนวนนักศึกษารับเข้าศึกษา-จำนวนผู้ลาออกและคัดชื่อออก   x 100 
                                        จำนวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาท้ังหมด 

 
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ  =             จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา    x 100 
                                                  จำนวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาท้ังหมด 
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ปีการศึกษา จำนวนรับเข้า
ศึกษา 

จำนวนคัด
ออก/ลาออก 

จำนวนคงอยู่ สำเร็จการศึกษา 
จำนวน ร้อยละ 

2560 17 6 11 11 64.71 
2561 11 2 9 9 81.82 
2562 10 2 8 8 80.00 
รวม 38 10 28 28 73.68 

 

กำรส ำเร็จกำรศึกษำ  =      28    x 100       =  73.68  เปอร์เซ็นต์ 
                                    38 
 
ผลการดำเนินการ  ได้คะแนน  =  4  คะแนน 
 
อธิบายให้สอดคล้องกับคะแนนที่ได้ 

การคงอยูข่องนักศึกษา 
เมื่อวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรพบว่า จำนวนนักศึกษาที่หายไปในชั้นปีที่ 1 ในแต่

ละปีการศึกษา เกิดจากสาเหตุ คือ นักศึกษาที่เข้ามาเรียนมีการเปลี่ยนงานทำให้ไม่สามารถมาศึกษาต่อได้ และ 
นักศึกษาบางส่วนลาออกไปเนื่องจากไม่ตรงตามความถนัดของตน สำหรับนักศึกษาที่คงอยู่ ครูที่ปรึกษา อาจารย์
ประจำหลักสูตร ได้ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา จนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร 

การสำเร็จการศึกษา 
ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และครูที่ปรึกษา ได้ช่วยเหลือติดตาม

นักศึกษาในการเรียน การจัดทำโครงงานพัฒนาวิชาชีพ ทำให้นักศึกษาที่อยู่ในแต่ละชั้นปีสามารถเรียนจบ
หลักสูตรได้ทุกคน  

ตารางสรุปร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จตามแผน 2 ปี 
ปีการศึกษา 

ที่รับเข้า 
ปีการศึกษาที่

สำเร็จตามแผน 
จำนวนนักศึกษา ร้อยละนักศึกษาสำเร็จ

การศึกษาตามแผน รับเข้า คงอยู่ สำเร็จการศึกษา
ตามแผน 

2560 2561 17 11 11 64.71 

2561 2562 11 9 9 81.82 

2562 2563 10 8 8 80.00 

จากตารางสรุปร้อยละการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาตามแผน (2 ปี) ของปี 
การศึกษา 2560-2563 พบว่า นักศึกษามีการสำเร็จการศึกษาเฉลี่ยร้อยละ 73.68 ขึ้นไป 
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ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ความพึงพอใจ 

นักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มีระดับความพึงพอใจต่อ  การ
ดำเนินงานของหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับมาก 
) โดยหลักสูตรฯ จะได้นำผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวเข้าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา และจะใช้เป็นแนว
ทางการวางแผนการดำเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 

ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้มีแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา ผ่านช่องทางของแผนกวิชา โดยจัดให้ มีกล่องรับข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา และ
สายตรงประธานหลักสูตร หรือนักศึกษาสามารถร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ
หลักสูตรโดยตรง เมื่อพบว่านักศึกษามีข้อร้องเรียนต่อหลักสูตร สาขาวิชามีกระบวนการในการ แก้ปัญหาข้อ
ร้องเรียน โดยนำเข้าท่ีประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพ่ือพิจารณาข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสาย สนับสนุน โดยในปี
การศึกษา 2560 - 2563 ยังไม่พบข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ  น้อย      ปานกลาง      ดี    ดีมาก 
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องค์ประกอบที่ 4  อำจำรย์ 
 

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สำคัญของการผลิตบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาต้องมีการออกแบบระบบ
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตร ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพ โดยกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว กิจกรรม และการดำเนินงานตลอดจนการกากับดูแลการพัฒนา
คุณภาพอาจารย ์การวางระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์เป็นการดำเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้น มีการวางแผน การลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้
อัตรากาลังอาจารย์มจีำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจำนวนอาจารย์ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญทำงสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจำก
วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทำงวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทำงวิชาการอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านอาจารย ์เริ่มดำเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย ์คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่
เกดิกับอาจารย ์ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบด้านอาจารย์เริ่มดำเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย ์คุณภาพอาจารย ์และ 
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 กำรบริหำรและพฒันำอำจำรย์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ 
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก 
อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจำกนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย ์โดยการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว
เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ 
กำหนดโดยสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระบบการส่งเสริม 
และพัฒนาอาจารย ์มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดำเนินงาน 
ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 

ผลการดำเนินการ  ได้คะแนน  =  4 คะแนน 
 
อธิบายให้สอดคล้องกับคะแนนที่ได้ 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 2559 

ในปี 2563 ได้มีการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติตามข้อกำหนดของ…… 
เสนอสถาบันเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ และแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระบบการบริหารอาจารย ์
มีการจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน กำหนดบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอน

ของอาจารย์ การส่งเสริมให้อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร การส่งเสริมให้
อาจารย์ ได้รับการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรม ประชุม สัมมนา การจัดทำและเผยแพร่
งานวิจัย เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภำพอำจำรย์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทำให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ 
เพียงพอ โดยทำให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทำงสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจำกวุฒิการศึกษา 
ตำแหน่งทำงวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทำงวิชาการอย่างต่อเนื่องประเด็นในการพิจำรณา
ตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 

- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ 
- ร้อยละผลงานทำงวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรท่ีมีประสบกำรณ์ด้ำนปฏิบัติกำรในสถำน
ประกอบกำร 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเป็นการจัดการการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานร่วมกับสถานประกอบการที่เกิด 
ประโยชน์กับสถานประกอบการหรือมีผลงานทำงวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยีหรืองานสร้างสรรค์ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิต 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ 
ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการที่เพียงพอและเหมาะสมกับสาขาวิชาของหลักสูตรนั้น ๆ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถาน 

ประกอบการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เมื่อคะแนนเต็ม 5 คะแนน = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ 

 
=   จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ   x   100 

                                         จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 
 

            =      
0

5
 𝑥 100      =    0  เปอร์เซ็นต์ 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
=   ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ x 100 
                                                     80 

 

  =      
0

80
 𝑥 100     =  0 คะแนน 

        หมำยเหต ุ: ไม่นับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มาจำกสถานประกอบการ 
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4.2.2 ร้อยละผลงำนท ำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
ผลงานทำงวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้สร้างสรรค์

ขึ้นเพ่ือความก้าวหน้าทำงวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาชีพและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทำงวิชาการอาจอยู่ใน
รูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ งานวัตกรรม งานที่ได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเผยแพร่ผลงานทำงวิชาการผ่านเวทีวิชาการ 
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 หรือ 2 ตามประกาศของ ก.พ.อ.ทุกปีการศึกษา 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทำงวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กำหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนน = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
=   ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   x  100 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 
 

 

 =   
0.6

5
 𝑥 100      =  12  เปอร์เซ็นต์ 

         

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
=  ค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  x 5 

                                                20 

 

 =   
12

20
 𝑥 5        =  3 คะแนน 

48 

  

ผลการดำเนินการ  ได้คะแนน  =  (คะแนน  4.2.1 + คะแนน 4.2.2)       =   (  0  + 3  )  = 1.5 คะแนน 

                                                            2                                     2 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกดิกบัอำจำรย์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพ ต้องนำไปสู่การมีอัตรากำลังอาจารย์ที่มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในการ 
รายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน ในประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของอาจารย์ 

ในการประเมินเพ่ือทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน 
ทั้งหมดท่ีเกิดกับอาจารย์ 

 
1. การคงอยู่ของอาจารย์ 

1.1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.1.1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  =  5  คน 
1.1.2 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  =  5  คน 

1.2 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 
1.2.1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  =  14  คน 
1.2.2 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  =  14  คน 
 

1.3 อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ต่อ จำนวนนักศึกษา  
1.3.1 ปีการศึกษา 2562 = อาจารย์ 1 คน  :  นักศึกษา 1 คน  =  1  : 1 

1.3.2 ปีการศึกษา 2563 = อาจารย์ 1 คน  :  นักศึกษา 1 คน  =  1  : 1 

 

2. ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของอาจารย ์ 
   2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2562   =   3.82 
 2.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2563   =   4.12  

  
ผลการดำเนินการ  ได้คะแนน  =  4 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการพิจำรณาความสอดคล้องจำกสานักงาน 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้อง 
รับผิดชอบในการควบคุมกากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่สำคัญ คือ (1) สาระของ 
รายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบ 
ประกันคุณภาพในการดำเนินการหลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา และประกาศ 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 กำหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดรายวิชา 
ที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยตอบสนองความก้าวหน้าทำงอุตสาหกรรมทันความก้าวหน้าทำงวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สำระของรำยวิชำในหลกัสูตร 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการพิจำรณาความสอดคล้องจำกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แล้ว ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกากับการจัดการรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการทีเ่ปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการบริหาร
จัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและความ
ต้องการของสถานประกอบการเป็นสำคัญในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการ
หรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
 

ผลการดำเนินการ  ได้คะแนน  =  4 คะแนน 
 
อธิบายให้สอดคล้องกับคะแนนที่ได้ 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้ดำเนินจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดสาระรายวิชาในหลักสูตร รายวิชาที่ให้นักศึกษาเรียนรู้จะมุ่งเน้นให้เกิดทักษะ มี
ความรู้ ความชำนาญในสาขาอาชีพการผลิตสัตว์ เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0  

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้ดำเนินจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เป็นหลักสูตรปี พ.ศ.  2559 เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 ได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2563 ในการปรับปรุงหลักสูตร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนา
หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร เชิญผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของสถานประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องร่วม
วิพากษ์หลักสูตร และได้มีการจัดแผนการเรียนในแต่ละรายวิชาเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและเหมาะสม 

 
 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ  น้อย      ปานกลาง      ดี    ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจำกผู้รู้จริง ต้องให้ความสำคัญกับการ
กำหนดโครงงาน การกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับโครงงาน และให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการ
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพต้องสามารถให้คำปรึกษา
ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทำโครงงาน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย จนสำเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่กำหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทำงภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศทักษะการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพการเรียนการสอน
สมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และในสถานที่ใดก็ได้ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้
อานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้เป็นต้น  
 
ผลการดำเนินการ  ได้คะแนน  =  3 คะแนน 
 
อธิบายให้สอดคล้องกับคะแนนที่ได้ 

1. การกำหนดสอน 
   มีการกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคเรียน 

และส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง 

2. การกำกับติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ แผนการฝึกและการจัดการเรียน   
การสอนทั้งใน สถานศึกษาและในสถานประกอบการ 

 ในการกำกับติดตาม งานอาชีวศึกษาบัณฑิต มีการประชุมอาจารย์ผู้สอน และกำหนดให้อาจารย์
ผู้สอนมีการส่ง คอศ.2, คอศ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา และมีการจัดทำแผนการฝึกในสถานประกอบการ 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้ใหค้วามสำคัญกับการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบ

บทวิภาคี โดยความร่วมมือกับ  สถานประกอบการในการจัดการเร ียนการสอนตามหลัก เกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 

  2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ 
ครุภัณฑ์ คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละลักษณะ การผลิตและการพัฒนาผู้เรียนสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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         3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ ได้กำหนดวิธ ีการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

อาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน และ
ระดับคุณวุฒิของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

          4) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
โดยให้ผู้เรียนจัดทำโครงงานพัฒนา สมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน 

          5) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื ่อ
ส่งเสริมสมรรถนะแกนกลาง และ สมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย 
ปลูกฝังจิตสำนึกและจิตอาสา เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม ส่งเสริมการกีฬา และ
นันทนาการ ส่งเสริมการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมให้ผู ้เรียน
ทำงานโดยใช้ กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

4. การควบคุมหัวข้อโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้สอดคล้องกับ โครงงานของผู้เรียน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มีนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2563  ไดด้ำเนินการดังนี ้  
- จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ทั้งหมด  = 8  คน 

            - จำนวนโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  =  8  ผลงาน 
- จำนวนอาจารย์ที่ปรึกษา  = 3  คน 

 
 

 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ  น้อย      ปานกลาง     ดี    ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 กำรประเมินผู้เรียน 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(Assessment for learning) การประเมินที่ทำให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนำผลการ 
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment as learning) และ 
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment of 
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล 
การเรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมิน  เพื่อจุดมุ่งหมายสองประการ
แรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ์การประเมินมีการ
กำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผล
การประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง  (Real world) และมีวิธีการให้
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ทำให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการ
ประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 
 

ผลการดำเนินการ  ได้คะแนน  =  4 คะแนน 
 
อธิบายให้สอดคล้องกับคะแนนที่ได้ 

อธิบายให้สอดคล้องกับคะแนนที่ได้ 
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะ

ปฏิบัติงาน การประเมิน มาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินสมิทธิภาพทางภาษา 
มีการประเมินผลการเรียนรู ้ของผู ้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

และทักษะการปฏิบัติงาน การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
และการประ เม ิ นมาตรฐ านด ้ าน เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล  ของสถาบ ันการอาช ีวศ ึกษาเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
มีกระบวนการในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการตรวจสอบผลการเรียนโดยประธาน

หลักสูตรก่อน รายงานผลการเรียนก่อนเสนอวิทยาลัยตามขั้นตอน 

3. การกำกับการประเมินการจดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
มีการอนุมัติผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากสถาบนัฯ 

 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ  น้อย      ปานกลาง      ดี    ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลกัสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงาน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (คอศ.1) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ 
หลักสูตรดำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีในแบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (คอศ.6) 

เกณฑ์กำรประเมิน 
มีการดำเนินงาน 

- ร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
- ร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
- ร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
- ร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
- ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
- น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 

 
ผลการดำเนินการ  ได้คะแนน  =  4 คะแนน 
 
อธิบายให้สอดคล้องกับคะแนนที่ได้ 

มีการประเมินการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คิดเป็นร้อยละ = 80 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 

 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ  น้อย      ปานกลาง      ดี    ดีมาก 
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องค์ประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

 
ในการดำเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทำงกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อม
ด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ ห้องทำวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน
ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย ์ให้พิจารณาจำกตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ระบบการดำเนินงานของหลักสูตรกับสถานประกอบการโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- สถานประกอบการ 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

64 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทำงกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ ที่พักนักศึกษาในสถานประกอบการ ความพร้อมของอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพจิารณาการดำเนินการ 
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

- ระบบการดำเนินงานของหลักสูตรกับสถานประกอบการโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- สถานประกอบการ 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้ 
 

ผลการดำเนินการ  ได้คะแนน  =  4 คะแนน 
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อธิบายให้สอดคล้องกับคะแนนที่ได้ 

1) ระบบการดำเนินงานของหลักสูตรกับสถานประกอบการโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.1 จัดทำความร่วมมือ (MOU) สถาบันฯ กับสถานประกอบการ 
1.2 การแต่งตั้งครูฝึกในสถานประกอบการ หรือการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 

1.3 การจัดส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการวิชาชีพในสถานประกอบการ 
1.4 การนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

2) จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.1 รายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
2.2 การศึกษาความพึงพอใจในของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3) สถานประกอบการ 
3.1 ข้อมูลสถานประกอบการ 
3.2 สถิติการส่งนักศึกษาไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 
4) ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้ดำเนินการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับ ดี และได้ดำเนินการปรับปรุงตามผล
การประเมิน 
 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ  น้อย      ปานกลาง      ดี    ดีมาก 
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ตารางแสดงสรุปผลคะแนนประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ คะแนน ผลประเมิน
คุณภาพ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 ดีมาก 

2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านใน
ครั้งแรก 

3 ปานกลาง 

2.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านสมิทธิภาพทำง
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

5 ดีมาก 

2.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

5 ดีมาก 

2.5 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 ดีมาก 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 4 ดี 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 ดี 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 ดี 

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4 ดี 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
      4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ 
      4.2.2 ร้อยละผลงานทำงวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.5 
0 
 
3 

น้อย 
น้อย 
 
ปานกลาง 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 ดี 
5. หลักสูตร 
การเรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 ดี 
5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

3 ปานกลาง 

5.3 การประเมินผู้เรียน 4 ดี 
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4 ดี 

6.สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม  (63.5/16) 3.97 ด ี
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งช้ี 
ปัจจัยนำเข้า 

(I) 
กระบวนการ 

(P) 
ผลลัพธ์ 

(O) 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน / ไม่ผ่าน  มาตรฐาน    หลักสูตรได้มาตรฐาน 
   หลักสูตรไมไ่ด้มาตรฐาน 

2 

เฉ
ลี่ย

คะ
แน

นร
วม

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ 

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
- 6

 5 
- - 2.1, 2.2, 

2.3,2.4, 
2.5 

4.60 ดีมาก 

3 3 - 3.1, 3.2  3.3 4.00 ดี 
4 3 4.2 4.1 4.3 3.17 ดี 
5 4 - 5.1, 5.2, 5.3  5.4 3.75 ดี 
6 1 - 6.1 - 4.00 ดี 
 16 1 7 8   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 1.5 3.85 4.37 3.90  

ผลการประเมิน น้อย ดี ดีมาก   
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจดุที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 – องค์ประกอบท่ี 6 
 
จุดเด่น 
 1. ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 9 คน พบว่ามีงานทำ ร้อยละ 100 โดยทำงานใน
บริษัทเอกชนในประเทศกัมพูชา จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ  33.33 
 2. จากผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต พบว่าผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ในระดับดีมาก 
 3. สถานศึกษามีการทำความร่วมมือกับฟาร์มที่ได้มาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 
นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ระบบการทำงาน เกิดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรมีการส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการณ์เพ่ิมข้ึน 
 2. ควรมีการส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการทำผลงานวิจัย และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร หรือนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
 3. ควรเพิม่กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มากขึ้น เช่น การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
 4. พัฒนาระบบการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรยีนการสอน ให้สอดคล้องกับคสามต้องการ
ของสถานประกอบการที่เป็นจริงในสภาพปจัจุบัน มีความยืดหยุ่นและสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง 
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คำสั่งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่  166 /2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 

 

 ตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื ่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงกำหนดวิธีการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
นั้น 

 เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ ปี 2562 ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาสถาบันกำหนด สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ ปี 2562 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
     1. นายพรณรงค์  วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ   ประธานกรรมการ 
     2. นายถวัลย์  คุ้มกลาง รองผู้อำนวยการสถาบันฯ  กรรมการ 
     3. นายชาติชาย  เกตุพรหม ผอ.วษท.ร้อยเอ็ด กรรมการ 
     4. นายอรัญ  สิงห์คำ ผอ.วษท.ศรีสะเกษ กรรมการ 
     5. นายดุสิต  สะดวก ผอ.วษท.มหาสารคาม  กรรมการ 
     6. นายวีระพันธุ์  สำเภานนท์ ผอ.วษท.อุบลราชธานี กรรมการ 
     7. นายวิทยา  พลศรี  ผอ.วษท.บุรีรัมย์ กรรมการ 
     8. นายสมมาตร  เอียดฉิม ผอ.วษท.ขอนแก่น กรรมการ 
     9. นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์ ผอ.วษท.นครราชสีมา กรรมการ 
     10. นายพิศ  หมอยาดี ผอ.วษท.ยโสธร กรรมการ 
     11. นายบรรลือศักดิ์  มานาดี ผอ.วษท.ชัยภูมิ กรรมการ 
     12. นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผอ.วษท.อุดรธานี กรรมการ 
     13. นายวันไชย  นัยวินิจ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ  กรรมการและเลขานุการ 
     14. ดร.ปรีชา  จันทร์เทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 /2. คณะกรรมการ... 
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มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ส่งเสริม แนะนำ สนับสนุน และกำกับดูแลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 
18 มกราคม พ.ศ. 2560 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดั บ
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. คณะกรรมการดำเนินการ  ประกอบด้วย 
     1. นายวันไชย  นัยวินิจ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานกรรมการ 
     2. นายสุพัฒชัย  กาบุญค้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 
กรรมการ 

     3. นายสมยงค์  จันทร์งาม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 

กรรมการ 

     4. นางปราณี  หวังมั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 

กรรมการ 

     5. นายปริญญา  หวังมั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 

กรรมการ 

     6. นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 

กรรมการ 

     7. นายพงศ์เทพ  พลแสง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 

กรรมการ 

     8. นางศิวพร  อินทร์ประสิทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

กรรมการ 

     9. นายคำรณ  เดชมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

กรรมการ 

     10. นายธีระ  แสงรัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

กรรมการ 

11. นายรังสรรค์  ปัญญาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 

กรรมการ 

     12. ดร.ปรีชา  จันทร์เทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ            กรรมการและ 
               เลขานุการ 

     13. นางสาวสุทธิดา  ไทยเสถียร พนักงานบริหารทั่วไป กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

     14. นายสิทธานต์  อาจหาญ พนักงานบริหารทั่วไป กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที ่กำกับ ติดตาม การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ ปี 2562 ให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๓. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม ประกอบด้วย 

 3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        1. นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน 
        2. นายสุนทร  ทองดี 
        3. นางธัญญา  คงนวลอินทร์ 
        4. นางชุติมา  แก้วประชุม 
        5. นายกิตติศักดิ์  แท่นแก้ว 

3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงหลักสูตร 
       1. ดร.วิบูลย์  พันธุ์สะอาด วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 
3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
       1. รศ.ดร.สมพร  ดวนใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
       2. รศ.ดร.สุนทรีพร  ดวนใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
       3  รศ.ดร.สิทธิศักดิ์  คำผา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3.4 ผู้แทนของสถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถาบันในการจัดการเรียนการสอน 
       1. นายธีรเชษฐ์  โชติมานนท์ บริษัท อุบลชัยวัฒนาฟาร์ม จำกัด 
       2. นายประสิทธิ์  หลวงมณี บริษัท บูรพาฟาร์ม 101 จำกัด 
       3. นายสุริยัน   ชาวหะศรี สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 

 มีหน้าที่  ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ ปี 2560 ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื ่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2561 
 

 
                     (นายพรณรงค์  วรศิลป์) 

                          ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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