
รายงานผลการดําเนนิงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสตัวศาสตร (มคอ.7) 

ประจําปการศึกษา 2557  (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557  ลงวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อทําหนาที่ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2557 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยี ในวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 

1. รองศาสตราจารย ดร.ดนัย บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการ 

2. รองศาตราจารย ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน  กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ พวงงามชื่น กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกันต จิตมนัส  กรรมการ 

5. นางสาวศิริกานดา ไขคํา    เลขานุการ 

 

วันที่ทําการประเมิน 

 วันที่ 6 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2558 

 

สถานที่ทําการประเมิน 

 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไดดําเนินการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร     

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ตามตัวบงช้ี ของสกอ. 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ   ดังนี้ 

องคประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 

องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน  ผาน 

องคประกอบที่ 2: บัณฑติ 4.63 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบที่ 3: นักศึกษา 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

องคประกอบที่ 4: อาจารย 3.33 ระดับคุณภาพดี 

องคประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 2.25 ระดับคุณภาพปานกลาง 

องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

 คะแนนรวม 2.79 ระดับคุณภาพปานกลาง 

 

ในภาพรวมของการประเมินผลการดําเนินการ  คณะกรรมการประเมินมีความเห็นวา 

หลักสูตรไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยแมโจกําหนดใน

ระดับคุณภาพปานกลาง   

 

ทั้งนี้มีขอคดิเห็นจากคณะกรรมการและการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของดังนี้ 

 

สรุปการใหขอคดิเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร 

นําเสนอในวันที่ 6 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2558  ณ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน  

 - 

 

องคประกอบที่ 2  บัณฑิต 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

- จากผลการประเมินของผูใชบณัฑิต พบวาผลการประเมินดานความรูนอยกวาผลการ

ประเมนิดานอืน่ๆ จึงควรจัดการเรียนการสอนใหเนนความรูดานวิชาการใหเพิ่มขึน้ 

เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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องคประกอบที่ 3  นักศึกษา 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

- ควรเพิ่มกิจกรรมและประเมินกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหตรงตามประเด็น 

- ควรปรับปรุงวิธีการไดมาซึ่งขอรองเรียนและขอเสนอแนะของนักศึกษาเพื่อนํามา

พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 

 

องคประกอบที่ 4  อาจารย 

 จุดเดน 

- อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 

100 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

- ควรมีการออกแบบการประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยใหสามารถนํา

ผลการประเมินไปปรบัปรุงกระบวนการและนําไปสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน 

 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 - 

 

องคประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 จุดเดน 

- มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูแกนกัศกึษาเพียงพอและทันสมยั 

ขอเสนอแนะในการเขียนผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 

- ควรแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิใหชัดเจนทกุขอ 

- เนื่องจากใน มคอ. 2 ไดกําหนดวาหลกัสตูรจะประเมนิผลการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิครบทกุขอ ดงันัน้ ควรแสดงผลการดําเนินงาน ใน มคอ. 7 (ขอ 10)    

ใหสอดคลองกับ มคอ. 2  

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

ขอเสนอแนะตอหลักสูตร 

- หลักสูตรควรมรีะบบและกลไกในการพิจารณาการใหเกรด I ในการจดัการเรียนการสอน  

- ซึ่งอาจมผีลกระทบตอการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศกึษา 

- ควรมีการประเมนิกระบวนการดําเนนิงานในแตละองคประกอบใหชดัเจนและครบถวน 

- ควรเพิ่มความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพือ่ใหนักศึกษามีโอกาสพัฒนา

ตนเองดานวิชาการมากขึน้ 

- แผนการทดแทนการเกษียณอายุราชการของอาจารยอาวุโสที่มีประสบการณและเปน

ที่รูจักในวงการสัตวศาสตรไมตอเนื่อง 

- การปรับเปลี่ยนระบบการจดัอาจารยที่ปรกึษาของนักศกึษาที่เขาใหมเพื่อวางแผนการ

ทําวิทยานิพนธกบัอาจารยที่ปรกึษาใหเร็วขึ้น อาจชวยลดปญหาการสําเร็จการศึกษา

ลาชาได 

- คณะฯ มกีระบวนวิชาที่เปดสอนเปนจํานวนมาก สงผลใหคณาจารยมีภาระงานสอน

มากและอาจสงผลใหคณาจารยมีงานวจิัยนอย 

- ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21      

ใหมากขึ้น  

 

สะทอนขอคดิจากอาจารยประจําหลักสูตร 

- มีผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา 

 

สะทอนขอคดิจากอาจารยผูสอน 

- อาจารยผูสอนเหน็วานักศึกษาบางคนมีพื้นฐานความรูเบื้องตนคอนขางนอย 

- นักศกึษายังไมสามารถเขาใจบทความวชิาการภาษาอังกฤษ ซึ่งสงผลใหนกัศกึษาไม

สามารถนําเสนองานในรายวิชาสัมมนาได 

 

สะทอนขอคดิจากนักศึกษา 

- นักศกึษาเหน็วาฐานขอมูลในระดบันานาชาติเพื่อการคนควาประกอบการเรียนมีไม

ครบตามความตองการ 

- การเรียนวิชาที่ไมนับหนวยกติ จํานวน 7 หนวยกิต สงผลตอการสําเรจ็การศึกษาที่ไม

ตรงตามหลกัสูตรกําหนด 

- การไดเกรด I สวนใหญเปนปญหาของนักศกึษา เชน งานไมแลวเสรจ็ตามระยะเวลาที่

กําหนด ซึ่งสาขานี้ไดทํางานวิจยักับสัตวทดลองที่ควบคมุไดยาก 
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คาคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร      

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา 2557 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

เปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

โดยหลักสูตร 
คะแนน 

ผลการประเมิน 

โดยกรรมการ 

คะแนน 

กําหนดไว 
ตัวตั้ง/

ตัวหาร 

ผลลัพธ  

(%, สัดสวน,ขอ) 

ประเมิน

ตนเอง 

ตัวตั้ง/

ตัวหาร 

ผลลัพธ  

(%, สัดสวน,ขอ) 

กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน       ผาน    ผาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 12 ขอ   12 ขอ ผาน  12 ขอ ผาน 

องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต       4.63    4.63 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   21.30/5 4.26 4.26  4.26 4.26 

2.2 การไดงานทําในระดับปริญญาตรี/ผลงานตีพมิพในระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ 40 2.4x100 รอยละ 100 5.00 2.4x100 (120X5)/40 5.00 

2 2 = 15  

องคประกอบท่ี 3 : นักศกึษา       2.33    2.00 

3.1 การรับนักศึกษา 2 ขอ   2 ขอ 2.00  2 ขอ 2.00 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 ขอ   3 ขอ 3.00  2 ขอ 2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 ขอ   2 ขอ 2.00  2 ขอ 2.00 

องคประกอบท่ี 4 : อาจารย       3.33    3.33 

4.1การบริหารและการพัฒนาอาจารย 2 ขอ   2 ขอ 2.00  2 ขอ 2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย (คาเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.4)      5    5.00 

4.2.1  รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 60 5x100 รอยละ 100 

  

5.00 

  

5x100 (100X5)60 5.00 

5 5 = 8.33  

4.2.2 รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 80 5x100 รอยละ 100 

  

5.00 

  

5x100 (100X5)80 5.00 

5 5 = 6.25  
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

เปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

โดยหลักสูตร 
คะแนน 

ผลการประเมิน 

โดยกรรมการ 

คะแนน 

กําหนดไว 
ตัวตั้ง/

ตัวหาร 

ผลลัพธ  

(%, สัดสวน,ขอ) 

ประเมิน

ตนเอง 

ตัวตั้ง/

ตัวหาร 

ผลลัพธ  

(%, สัดสวน,ขอ) 

กรรมการ 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย รอยละ 40 4x100 รอยละ 80 5.00 3.4x100 (68X5)/40 5.00 

5 5 = 8.50  

4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิง (ไม

ประเมิน) 

ไมประเมิน   ไมประเมิน  ไม

ประเมิน  

 ไมประเมิน  ไมประเมิน  

     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 ขอ   3 ขอ 3.00  3 ขอ 3.00 

องคประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน       2.75    2.25 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 ขอ   2 ขอ 2.00  2 ขอ 2.00 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 ขอ   2 ขอ 2.00  1 ขอ 1.00 

5.3 การประเมินผูเรียน 2 ขอ   2 ขอ 2.00  1 ขอ 1.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ     รอยละ 100 5.00  รอยละ 100 

= 5 

5.00 

องคประกอบท่ี 6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู       2.00    2.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2 ขอ   2 ขอ 2.00  2 ขอ 2.00 

สรุปผลการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบงชี้) 3.02 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบงชี้) 2.79 

ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องคประกอบ  
คะแนน

ผาน 

จํานวน

ตัวบงชี้ 

จํานวนตัวบงช้ี  
ผลการประเมิน 

ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต คะแนนเฉล่ีย 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน ผาน 

2. บัณฑติ   2 - - 4.63 4.63 ระดับคุณภาพดีมาก 

3. นักศึกษา   3 2.00 - - 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

4. อาจารย   3 3.33 0 0 3.33 ระดับคุณภาพดี 

5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   4 2.00 2.33 - 2.25 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   1 - 2.00 - 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

รวม   13 2.43 2.25 4.63 2.79 ระดับคุณภาพปานกลาง 

ผลการประเมิน      ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก ปานกลาง  
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- 9 - 

 

ภาคผนวก  ก 

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

………………………….. 

 

09.00 – 09.15 น. ผูบริหารและอาจารยประจําหลักสูตร กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ 

09.15 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมนิกลาวแจงวัตถุประสงคการประเมิน 

09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการดําเนนิงาน และศึกษาขอมูลจาก

เอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวของ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.30 – 14.00 น. สัมภาษณอาจารยประจําหลักสูตร 

14.00 – 14.30 น. สัมภาษณอาจารยผูสอน 

14.30 – 15.00 น. สัมภาษณนักศึกษา 

15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมนิฯ ประชุมสรุปรายงานผลการประเมิน  

และนําเสนอผลการประเมิน 
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ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผูรับการสัมภาษณ 

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

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย ดร. สมปอง    สรวมศิร ิ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิวัฒน    พัฒนาวงศ 

 

อาจารยผูสอน 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บัวเรียม    มณีวรรณ 

2. อาจารย ดร. จุฬากร     ปานะถึก 

 

นักศึกษา 

1. นายอภิชาติ      หมั่นวิชา 

2. นางสาวชณุด ี     แสบงบาล 

 

 

  


