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หลักสูตร วท.บ. สัตวศำสตร์ 

ส่วนงำน คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน

ช่ือแนวปฏิบัติท่ีดี   กำรจัดท ำ ELOs  ของหลักสูตร วทบ. สัตวศำสตร์

AUN QA Criteria AUN 1 Expected Learning Outcomes



หลักกำรและเหตุผล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes (ELOs)) เป็นสิ่งมีความส าคัญ

กับการจัดท าหลักสูตรเป็นอันดับแรก  หลักสูตรสัตวศาสตร์มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรใช้กรอบการคิดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และให้ความส าคัญมากในด้านของวิชาชีพ  ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า ELOs ของหลักสูตร

เป้ำหมำยมำจำกกำรสะท้อนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรจำกด้ำนต่ำง ๆ 10 ด้ำน



กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาTQF

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมถ์

ผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานราชการ

ผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานเอกชน

ศิษย์ปัจจุบัน  และศิษย์เก่า

พ่อแม่และผู้ปกครอง

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

บุคคลทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพสัตวบาล
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



Expected Learning Outcomes (ELOs)1. มคีวามอดทน ซื่อสตัย์ รบัผดิชอบต่อหน้าที่ เคารพกฏระเบยีบของสงัคม

2. มจีติส านึกและตระหนักในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี

3. อธบิายหลกัการและทฤษฎใีนสาขาสตัวศาสตร์ และสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง

4. อธบิายภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูท้างสาขาสตัวศาสตร์

5. ปฏบิตัติามทฤษฏใีนสาขาสตัวศาสตร์

6. สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวชิาการ

7. บรูณาการความรูเ้พือ่พฒันาตนเองและสงัคม

8. ปฏบิตังิานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และมภีาวะความเป็นผูน้ า

9. วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การสือ่สารและการน าเสนอทางวชิาการอย่างสากล

10. มทีศันคตทิีเ่ปิดกวา้งต่อการรบัรูถ้งึความแตกต่างหลากหลายทางพหุวฒันธรรม

11. ปฏบิตังิานโดยค านึงถงึคุณค่าของธรรมชาติ สิง่แวดลอ้ม และความปลอดภยัดา้นการผลติสตัว์ ทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค



ELOs สาขาสตัวศาตร์ Animal Science TSU=LIFE
L= life long learning

I= Integrated Science and technology จาก ELOs ขอ้ 3,5,6,7

F=Fulfill in Local Wisdom and international skill จาก ELOs ขอ้ 1,4,10

E=Experience Skill in animal Science จาก ELOs ขอ้ 2,5,8,9,11

life long learning ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต =คน้ควา้ บูรณาการ



ตารางวิธีการรบัฟังเสียงของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียที่ส  าคญั หลกัสูตร วท.บ. สตัวศาสตร์

วิธีการ/เครื่องมือ ผูร้บัผิดชอบ

ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียที่ส  าคญั

ความ

ถี่

ขอ้มูลและสารสนเทศที่

ส  าคญั
การน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน/์ELOs

อาจารย์

ใน

หลักสูตร

กลุม่นิสิต

ชัน้ปี

ศิษย์

เก่า

ผูป้กครอง

นิสิต

ผูใ้ชบ้ณัฑิต/

สถาน

ประกอบการ

ผูท้รงคุณวุฒิ

ทาง

วิชาการ

แบบสอบถาม

ภาวะการมีงาน

ท าของบณัฑิต

มหาวิทยา

ลัยทกัษิณ

  Y -อตัราการมีงานท า ของ

บณัฑิต

-การเพ่ิมข้ึนของรายได/้

เงินเดือนเฉล่ีย

ปรบัปรุงพฒันาหลกัสูตร การจดัการ

เรียนการสอน ระบบสนับสนุน

ผูเ้รียน และการใหบ้ริการ

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ

ของผูใ้ช ้

บณัฑิต/สถาน

ประกอบการ

มหาวิทยา

ลัยทกัษิณ/

กรรมการ

ร่าง

หลักสูตร

Y - การประเมินสมรรถนะของ

นิสิต

- จุดเด่น/ขอ้ควรรบัปรุงของ

นิสิต

ELOs ท่ีบรรลุและ ELOs ท่ีตอ้ง

ปรบัปรุงในนิสิต  และ ELOsท่ีสถาน

ประกอบการณต์อ้งการ

ระบบประเมิน

การเรียนการ

สอน

กรรมการ

หลักสูตร

 C การกระจาย ELOsลงสู่

รายวิชา CLOs และการทวน

สอบการกระจาย CLOs

- ปรบัปรุง พฒันากระบวนการ

สนับสนุนการเรียนการสอน และ

การสอนของอาจารย ์ใหบ้รรลุ ELOs

- การก าหนดโครงการเพ่ือใหนิ้สิต

ในแต่ละชั้นปีไดพ้ฒันา ELOs ท่ี

เหมาะสมหมายเหต ุ: ความถ่ี C = Continue S = Semester Y = Year



ตารางวิธีการรบัฟังเสียงของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียที่ส  าคญั หลกัสูตร วท.บ. สตัวศาสตร์

วิธีการ/เครื่องมือ ผูร้บัผิดชอบ

ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียที่ส  าคญั

ความ

ถี่

ขอ้มูลและสารสนเทศที่

ส  าคญั
การน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน/์ELOs

อาจารย์

ใน

หลักสูตร

กลุม่นิสิต

ชัน้ปี

ศิษย์

เก่า

ผูป้กครอง

นิสิต

ผูใ้ชบ้ณัฑิต/

สถาน

ประกอบการ

ผูท้รงคุณวุฒิ

ทาง

วิชาการ

แบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจ
ต่อกำร
ให้บริกำรของ
นิสิต

คณะเทค
โนฯ

 S ความคาดหวงั/ความ

ตอ้งการของนิสิต

- เพ่ิม soft skill ของผูเ้รียน  

คุณลักษณะ การแสดงความคิดเหน็  

และความรบัผิดชอบ

- ก าหนดหรือหาวิธีการเพ่ือเพ่ิม

มาตรฐานการบริการใหด้ี

กำรประชุม
กรรมกำร
พัฒนำ
หลักสูตร

กรรมกำร
หลักสูตร

 C การประเมินสมรรถนะของ

นิสิตในการบรรลุตาม CLOs

และ ELOs 

- ปรบัปรุง พฒันากระบวนการ

สนับสนุนการเรียนการสอน และการ

สอนของอาจารย ์ใหบ้รรลุ ELOs

- การก าหนดโครงการเพ่ือใหนิ้สิตในแต่

ละชั้นปีไดพ้ฒันา ELOs ท่ีเหมาะสม

- ก าหนดการปรบัปรุงหลักสูตร  

ปรบัปรุงย่อย เพ่ือใหม้ีความเหมาะสม

กำรนิเทศ กำร
ฝึกงำน และ
กำรนิเทศสห
กิจศึกษำ  

อำจำรย์
ประจ ำ
วิชำ

 S การประเมินสมรรถนะของ

นิสิตในการบรรลุตาม ELOs

รายปีของหลักสูตรที่ก าหนด

ไว ้

- การก าหนดโครงการเพ่ือใหนิ้สิตในแต่

ละชั้นปีไดพ้ฒันา ELOs ท่ีเหมาะสม

- เป็นขอ้มูลยอ้นกลับในการพฒันา

หลักสูตรในรอบต่อไป

หมายเหต ุ: ความถี่ C = Continue S = Semester Y = Year



ตารางวิธีการรบัฟังเสียงของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียที่ส  าคญั หลกัสูตร วท.บ. สตัวศาสตร์

วิธีการ/เครื่องมือ ผูร้บัผิดชอบ

ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียที่ส  าคญั

ความ

ถี่

ขอ้มูลและสารสนเทศที่

ส  าคญั
การน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน/์ELOs

อาจารย์

ใน

หลักสูตร

กลุม่นิสิต

ชัน้ปี

ศิษย์

เก่า

ผูป้กครอง

นิสิต

ผูใ้ชบ้ณัฑิต/

สถาน

ประกอบการ

ผูท้รงคุณวุฒิ

ทาง

วิชาการ

Focus Group 

การประชุม

ผูป้กครอง

นิสติ

ประธาน

หลักสูตร

  Y รบัฟังขอ้มูลความ

ตอ้งการจากผูป้กครอง

เพ่ือพฒันา ELOs

เป็นขอ้มูลยอ้นกลบัในการพฒันา

หลกัสูตรในรอบต่อไป

พูดคุยและ

สมัภาษณ์

ขอ้มูลจาก

ชุมชน  ผ่าน

โครงงการ

ของรายวิชาที่

น  านิสติออก

พื้ นที่

อาจารย์

ประจ าวิชา

  S ขอ้มูลความตอ้งการจาก

ชุมชนเพ่ือพฒันาELOs 

ของนิสิต (สว่นใหญ่

มกัจะเป็น Soft skill)

เป็นขอ้มูลยอ้นกลบัในการพฒันา

หลกัสูตรในรอบต่อไป

สมัภาษณ ์onli

ne/รบัฟัง

ขอ้มูลจาก

ศิษยเ์ก่า

ประธาน

หลักสูตร

 C ขอ้มูลสมรรถนะของ

บณัฑิตท่ีสถาน

ประกอบการตอ้งการ

เป็นขอ้มูลยอ้นกลบัในการพฒันา

หลกัสูตรในรอบต่อไป

หมายเหต ุ: ความถ่ี C = Continue S = Semester Y = Year



ตารางกระบวนการส่ือสารของหลกัสูตรกบัผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียที่ส  าคญั หลกัสูตร วท.บ. สตัวศาสตร์

วิธีการสื่อสาร/ช่อง

ทางการสื่อสาร

ความ

ถ่ี

วตัถุประสงค/์เป้าหมาย/ประเด็นการสือ่สาร ผูท้รงคุณวุฒิทางวิชาการ

ผูส้ื่อสาร ผูร้บัผิดชอบ

ผลลัพธ์

(ELO 1-

11)
ELOs

มคอ.

2

มคอ3

CLOs

ปรญัชา

หลักสูตร

Life Long 

Learning

คณาจาร

ยใ์น

หลักสูตร

นิสิต

ทุกชั้น

ปี

ศิษย์

เก่า

ผูป้ก

ครองนิสิต

ผูใ้ชบ้ณัฑิต/

สถาน

ประกอบการ

ผูท้รงคุณวุ

ฒิทาง

วิชาการ

การสือ่สารทางเดียว

1. สือ่สงัคม online

(Website, Facebook

, You tube, Line)

D        ประธาน

หลักสูตร

ประธาน

หลักสูตร/

เลขา

หลักสูตร

ELO1-11

2. สือ่สิง่พิมพห์ลกั

และแฝง (แผ่นพบั)

S      ประธาน

หลักสูตร

คณะเทคโน

ฯ

ELO1-11

3. สือ่เฉพาะกลุ่ม 

(เอกสารประชุม Po

wer point เอกสาร

ขอ้สอบ) 

M      กรรมการ

หลักสูตร

คณาจารย์

ในหลักสูตร

ELO1-11

4. เอกสารประชุม 

Power point

Y   ประธาน

หลักสูตร

ประธาน

หลักสูตร

ELO1-11

หมายเหตุ D = Daily  W = Weekly M = Monthly  Y = Yearly



ตารางกระบวนการส่ือสารของหลกัสูตรกบัผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียที่ส  าคญั หลกัสูตร วท.บ. สตัวศาสตร์

วิธีการสื่อสาร/ช่อง

ทางการสื่อสาร

ความ

ถ่ี

วตัถุประสงค/์เป้าหมาย/ประเด็นการสือ่สาร ผูท้รงคุณวุฒิทางวิชาการ

ผูส้ื่อสาร ผูร้บัผิดชอบ

ผลลัพธ์

(ELO 1-

11)
ELOs

มคอ.

2

มคอ3

CLOs

ปรญัชา

หลักสูตร

Life Long 

Learning

คณาจาร

ยใ์น

หลักสูตร

นิสิต

ทุกชั้น

ปี

ศิษย์

เก่า

ผูป้ก

ครองนิสิต

ผูใ้ชบ้ณัฑิต/

สถาน

ประกอบการ

ผูท้รงคุณวุ

ฒิทาง

วิชาการ

5. เผยแพร่ผ่านwe

b site

มหาวิทยาลยั  Web

site คณะ

Y    มหาวิทยา
ลัย,
คณะเทค
โนฯ

ประธาน
หลักสูตร

ELO1-1

1

6. ของที่ระลึก ทัว่ไป 

เช่น เสื้ อยดื  แกว้น ้า 

Y      ประธาน
หลักสูตร

ประธาน
หลักสูตร

ELOs
ย่อ

การสื่อสารสองทาง

7. การพูดคุยในการ

ประชุมนิสิตโครงการ

นิสิตพบอาจารยท์ี่

ปรึกษา

S   อาจารย์
ใน
หลักสูตร

กรรมการ
หลักสูตร

ELO1-1
1

8. การพูดคุย

และเอกสารประเมิณ

นิสิต ณ สถาน

ประกอบการ 

S   อาจารย์
ใน
หลักสูตร

กรรมการ
หลักสูตร

ELOs
ย่อ

หมายเหตุ D = Daily  W = Weekly M = Monthly  Y = Yearly



กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร  และผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
ออกแบบรำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตร  และกระจำยควำมรับผิดชอบลงสู่รำยวิชำของหลักสูตร  
โดยกรรมกำรหลักสูตร ด ำเนินกำร 2 ช่องทำง ในระหว่ำงกำรใช้หลักสูตรจัดกำรเรียนกำรสอน

คือ 1) ทบทวนสมรรถที่เกิดขึ้นแก่นิสิตในแต่ละชั้นปี  เพื่อกำรพัฒนำผู้เรียน 
2) เผยแพร่ข้อมูลผล ELOs แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต และสถำน

ประกอบกำรที่รับนิสิตฝึกงำน เพื่อรับฟังกำรประเมิณสมรรรถนะของนิสิต  
และน ำข้อมูลท่ีสถำนประกอบกำรเสนอแนะเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง



วัตถุประสงค์

การจดัท าแนวปฏิบติัที่ดีในการ การจดัท า ELOs  ของหลกัสูตรวทบ. (สตัวศาสตร)์ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ

1. เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงหลักสูตร

2. เป็นขอ้มลูในการก ากบัและติดตาม

ผล/คุณภาพบณัฑิตในหลกัสูตรให้

สอดคลอ้งตามผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั



เป้ำหมำย/ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

01 02
มีแนวปฏิบัติของหลักสูตร
เกิดกระบวนกำร-กลไกพัฒนำ
หลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง

บัณทิตท่ีจบจำกหลักสูตรมี
มำตรฐำนในระดับประเทศเป็นที่
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต



กำรวัดผลและผลลัพธ์ แบ่งเป็น 2 ระยะ  ระยะสั้น  ระยะกลำง  และระยะยำว

1. ระยะสั้น (ทุกระยะ 1 ปี ) หลักสูตรสำมำรถผำ่นเกณฑ์กำร
ประกันคณุภำพหลกัสตูร ประจ ำปีกำรศกึษำ 
(ในระดับ 3 หรือ 4 ตำมเกณฑ์กำรประกนัคณุภำพ AUN QA)

2.ระยะกลำง (2 -3 ป)ี หลักสูตรมีข้อมูลสำรสนเทศ 
(ฐำนข้อมูล ผลกำรเรยีนรูท้ี่คำดหวัง จำกสถำนประกอบกำร
ในกำรฝึกงำน/ สหกิจของนิสิตประจ ำปี ) น ำข้อมูลไปใช้ใน
รอบกำรพฒันำหลักสูตร ทุก 2 ปี 

3.ระยะยำว ( 4ปี ขึ้นไป) กำรเพิ่มขึ้นของอัตรำกำรมีงำนท ำ 
ของบัณฑิตในสำขำ  และกำรเพิม่ขึ้นของรำยได้/เงินเดือน
เฉลี่ย ของบัณฑิตในสำขำ ที่สะท้อนถึงหลักสูตรมีผลกำร
เรียนรู้ที่คำดหวังตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บณัฑิต



วิธีกำร/กระบวนกำร/ข้ันตอนกำรพัฒนำ (รำยงำนตำมแนวทำง QA Practice หรือ ADLI)

กระบวนกำรพัฒนำ ELOs
-พัฒนา  ELOs จาก 11 ปัจจัย
1. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิกำรศึกษำTQF
2. วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัยทักษิณ
3. วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำ 

ชุมชน
4. สมำคมสัตวบำลแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมรำชูปถัมถ์
5. ผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงำนรำชกำร
6. ผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงำนเอกชน
7. ศิษย์ปัจจุบัน  และศิษย์เก่ำ
8. พ่อแม่และผู้ปกครอง
9. คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
10.บุคคลท่ัวไปท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง                 

กับวิชำชีพสัตวบำล
11.ELOs เดิมของหลักสูตร ฉบับก่อน

กระบวนกำรน ำไปใช้ และเผยแพร่
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรสื่อสำร
1.คณำจำรย์ในหลักสูตรให้เข้ำใจตรงกัน
2.กลุ่มนิสิตทุกชั้นปี
3. ศิษย์เก่ำ
4.ผู้ปกครองนิสิต
5. สถำนประกอบกำรท่ีนิสิตไปฝึกงำน/สหกิจ
6.บุคคลท่ัวไป
ช่องทำงในกำรสื่อสำร
1.สื่อ online ทุกรูปแบบ เช่นWeb site, Fb, line
2. สื่อสิ่งพิมพ์ หลัก และแฝง เช่นเอกสำรข้อสอบ
3.สื่อเฉพำะกลุ่ม Power point , 
4. กำรสื่อสำรช่อทำงตรง โดยกำรพูดคุย

กระบวนกำรน ำ ELOs มำทบทวน
-ทบทวนควำมเข้ำใจของนิสิตต่อ ELOs ของ
หลักสูตร โดยเริ่มตั้งแต่ หลังสิ้นสุดกำรศึกษำ
ชั้นปีท่ี 1ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 และปีท่ี 4 

แบ่งเป็น 2 ประเด็น 
นิสิตรู้จัก ELOs ของหลักสูตรหรือไม่
นิสิตประเมินคุณลักษณะตนเองว่ำมี 
สมรรถนะตำม ELOs แต่ละข้ออยู่ในระดับใด 
1-5
-ทบทวน ควำมคำดหวังของสถำน
ประกอบกำรเพ่ือปรับ ELOs ของหลักสูตรให้
สอดคล้อง 



การสื่อสาร การรับข้อมูลกลับ

Stakeholders กรรมการหลักสูตรELOs

มคอ2 ELOs

คณาจารย์ผู้สอน

มคอ3 CLOs

บัณทิต

Stakeholders
สถานประกอบการฝึกงานสหกิจศึกษา

กรรมการพัฒนาหลักสูตร

นิสิตเข้ำรับกำรปฏิบัติงำน

ประเมิน ELOsรายปีเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ตลอด 4ปี

กระบวนกำร

สื่อสาร ELOs





AnimalScience TSU







ผลการประเมนิ ELOs ของนิสติในหลกัสตูรจากสถานประกอบการ
ปี 2561 หลกัสตูรไดว้างแผนการประเมนิ ELOs สง่นิสติไปฝึกงานและสื่อสาร ELOs ของหลกัสตูรไปยงัผูป้ระกอบการ โดยมี
สดัสว่นนิสติทีฝึ่กงาน หน่วยงานองคก์รรฐัวสิาหกจิ 12 % หน่วยงานราชการ 19 % และบรษิทัเอกชน 69 %

ขอ้ ระดบัการประเมิน

(5 สเกล 1-5 นอ้ยไปหามาก)

หมายเหตุ

1 life long learning 3 กริิยามารยาทเรียบรอ้ย มีน ้าใจ ช่วยเหลอื

งานของสว่นรวม ตรงต่อเวลา และมีความ

รบัผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย

2 Science 3

Technology 3

3 Fulfill in Local Wisdom an

d international skil

4

4 Experience Skill in animal 

Science

4









กำรเรียนรู้ (กำรน ำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงท่ีเห็นผลเชิงประจักษ์ หรือกำรพัฒนำ
คุณภำพในอนำคต)

แนวทางในการพัฒนาต่อเนื่อง ใช้กลไกการทวนสอบ ELOs ให้มีประสิทธิผล  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงำนอื่นภำยใน/ภำยนอกท่ีน ำไปใช้แล้วเห็นผลเชิงประจักษ์ (ถ้ำม)ี
1.หน่วยงานภายในมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับคณะ  

ในการประชุมกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน



ระบบกำรจัดเก็บแนวปฏิบัติท่ีด/ีกำรเผยแพร่
Website คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
Page ของสาขาสัตวศาสตร์ Animal Science
การจัดท าเป็นคู่มือ on line ในรูปแบบ E-book

กลยุทธ/์ปัจจัยท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ
1.การมีภาคีสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย  มีการจัดท าร่างหลักสูตร  และมีการ

รวบรวมแบบสอบถามหรือคุณสมบัติของบัณฑิตด้านสัตวศาสตร์ จากผู้ประกอบการ  โดยมีข้อมูล
การส ารวจที่ครบถ้วน

2.การประชุมสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และคณจารย์ในหลักสูตรที่มีความรู้ความเข้าใจใน
การน าELOs ไปสู่รูปแบบการก าหนด CLOs และเอาใจใส่กระบวนการสอนเพื่อให้ ELOsของนิสิต
เกิดการบรรลุ

3.การก าหนด ELOs ของนิสิตในระดับชั้นปี  จะท าให้ สามารถที่จะน า ไปใช้และ
ทบทวนอย่างสม่ าเสมอได้

4.ระบบการนิเทศ การฝึกงาน และการนิเทศสหกิจศึกษา  และการน าข้อมูลสะท้อน
ย้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตมาทบทวนอย่างสม่ าเสมอ



จุดแข็ง :  การก ากับติดตามในหลักสูตร

แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง : จัดท าคู่มือการปฏิบัติส าหรับกรรมการบริหาร
หลักสูตร  และมีการวิเคราะห์ร่วมกับ  AUN QA Criteria ข้ออื่น  ๆ



Thank you


