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AUN-QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 

AUN-QA Assessment No :  Date of Assessment :  

 25 มถิุนายน 2562 

Name of Programme Assessed :  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

Name of University :  

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

Name of Faculty/School :  

คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

Name of Management Representative/Designation : Email :  

1. อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย 2. อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์                                                      

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลยีน บัวจูม  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ  

7. ผู้ช่วยศาสตราจารรย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น  

9. อาจารย์ ดร.จ ารูญ มณีวรรณ 10. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ  

11. อาจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก 12. อาจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง  

Name of Assessors : 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาค า         ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร ์ราษฎรนิ์ยม               กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย               กรรมการ 

4. นางสาวศิรนิยา  อน้แก้ว                             เลขานุการ 
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Report Summary 

This report is based on the information provided in the self-assessment report (SAR) , evidences, site tour and interview with selected stakeholders 

including academic and support staff, students, alumni and employers. It should be read together with the preliminary findings presented at the closing 

ceremony where the key strengths and areas for improvement were highlighted.  

 

The AUN-QA assessment at programme level covers 11 criteria and each criterion is assessed based on a 7-point scale. The summary of the 

assessment results is as follows: 

 

Criteria Score 

1. Expected Learning Outcomes 2 

2. Programme Specification 2 

3. Programme Structure and Content 2 

4. Teaching and Learning Approach 2 

5. Student Assessment 2 

6. Academic Staff Quality 2 

7. Support Staff Quality 2 

8. Student Quality and Support 2 

9. Facilities and Infrastructure 2 

10. Quality Enhancement 2 

11. Output 2 

 Overall Verdict 2 
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ตัวบ่งชี้ 1.1 :  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ผ่าน    

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร   

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   

5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.1 The expected learning 

outcomes have been 

clearly formulated and 

aligned with the vision and 

mission of the university 

[1,2] 

- หลักสูตรควรแสดงความเชื่อมโยง

ร ะหว่ า ง  Vision และ  Mission ขอ ง

มหาวิทยาลัยกับ PLO ของหลักสูตร 

 2 

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.2 The expected learning 

outcomes cover both 

subject specific and 

generic (i.e. transferable) 

learning outcomes [3] 

- -   

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.3 The expected learning 

outcomes clearly reflect 

the requirements of the 

stakeholders [4] 

 

 

 

 

หลักสูตรมีการสอบถามความต้องการ

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

หลักสูตรควรแสดงให้ เห็นว่ า PLO  

ที่ก าหนดในแต่ละข้อ สะท้อนความ

ต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

2. Programme 

Specification 

2.1 The information in the 

programme specification is 

comprehensive and up-to-

date [1, 2] 

 

- 1. หลักสูตรควรแสดงให้เห็นว่าผู้เรียน

มีความรู้ และทักษะอย่างไรตาม

วัตถุประสงค์/ปรัชญาของหลักสูตร 

ที่ท าให้ผู้ประกอบการสามารถ

ตั ดสิ น ใจ ในการรั บบัณฑิ ต เ ข้ า

ท างาน 

2. หลักสูตรควรมีช่องทางการเผยแพร่

ข้อมูลที่หลากหลาย 

 2 

2. Programme 

Specification 

2.2 The information in the 

course specification is 

comprehensive and up-to-

date [1, 2] 

 

- -   

2. Programme 

Specification 

2.3 The programme and 

course specifications are 

communicated and made 

available to the 

stakeholders [1, 2] 

 

- หลักสูตรควรมีช่องทางการเผยแพร่

ข้อมูล programme specifications และ 

course specifications ที่ ห ล ากหลาย 

และเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แตล่ะกลุ่ม 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.1 The curriculum is 

designed based on 

constructive alignment with 

the expected learning 

outcomes [1] 

 

- 1. หลักสูตรควรแสดงถึงการกระจาย 

PLO ที่ ก า ห น ด  สู่ ก ลุ่ ม วิ ช า ใ น

โครงสรา้งหลักสูตรอย่างชัดเจน 

2. หลักสูตรควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการ

จัดการ เรี ยนการสอนและการ

ประเมินผล ที่บรรลุ PLO ที่ก าหนด 

 2 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.2 The contribution made 

by each course to achieve 

the expected learning 

outcomes is clear [2] 

 

- หลั ก สู ต รค ว ร ก ร ะจ าย  PLO ขอ ง

หลักสูตรไปสู่รายวิชา โดยจัดท าผล

การเรียนรูร้ายวิชา (CLO)  

  

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.3 The curriculum is 

logically structured, 

sequenced, integrated and 

up-to-date [3, 4, 5, 6] 

 

 

 

- -   
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

 

4. Teaching and 

Learning 

Approach 

4.1 The educational 

philosophy is well 

articulated and 

communicated to all 

stakeholders [1] 

 

- หลักสูตรควรมีการสื่อสารปรัชญา

การศึกษาของมหาวิทยาลัยไปยังผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

 2 

4. Teaching and 

Learning 

Approach 

4.2 Teaching and learning 

activities are constructively 

aligned to the achievement 

of the expected learning 

outcomes [2, 3, 4] 

 

- 1. หลักสูตรควรแสดงวิธีการเรียน 

การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

2. หลักสูตรควรก าหนดกลยุทธ์การ

เรียนการสอนแต่ละรายวิชา เพื่อให้

บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

  

4. Teaching and 

Learning 

Approach 

4.3 Teaching and learning 

activities enhance life-long 

learning [5] 

 

 

 

- หลักสูตรควรก าหนดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ส่งเสริม Life-long Learning 

skill ดังนี้ 

1. Communication in the mother tongue 

2. Communication in foreign languages 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

  

3. Mathematical competence and 

basic competences in science and 

technology 

4. Digital competence 

5. Learning to learn 

6. Social and civic competences 

7. Sense of initiative and 

entrepreneurship 

8. Cultural awareness and expression 

5. Student 

Assessment 

5.1 The student 

assessment is 

constructively aligned to 

the achievement of the 

expected learning 

outcomes [1, 2] 

- 1. มคอ.3 ที่จัดท า ยังไม่แสดงถึงความ

สอดคล้องระหว่าง PLO และวิธีการ

ประเมินผู้เรยีน 

2. หลั ก สู ต ร ค ว ร ก า หนด วิ ธี ก า ร

ประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย ที่ท า

ให้บรรลุ PLO 

 

 

 

 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

 

5. Student 

Assessment 

5.2 The student 

assessments including 

timelines, methods, 

regulations, weight 

distribution, rubrics and 

grading are explicit and 

communicated to students 

[4, 5] 

หลักสูตรมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธี 

การประเมนิ ซึ่งจัดท าไว้ใน มคอ.3 และ

แจ้งให้ผู้เรยีนทราบ 

หลั ก สู ต ร ยั ง ไ ม่ มี  Rubrics ส า ห รั บ 

การประเมนิที่ชัดเจน 

  

5. Student 

Assessment 

5.3 Methods including 

assessment rubrics and 

marking schemes are used 

to ensure validity, 

reliability and fairness of 

student assessment [6, 7] 

 

- หลั ก สู ต ร ยั ง ไ ม่ มี  Rubrics ส า ห รั บ 

การประเมนิที่ชัดเจน 

  

5. Student 

Assessment 

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and 

- ยั งไม่พบการให้ ข้ อมูลย้อนกลับแก่

นักศึกษาอย่างเป็นระบบ (Formative 

Assessment และ Summative Assessment) 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

helps to improve learning 

[3] 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในระหว่าง

การเรียน 

5. Student 

Assessment 

5.5 Students have ready 

access to appeal 

procedure [8] 

หลักสูตรมีแนวทางในการรับข้อร้องเรียน

ของนักศึกษาในการอุทธรณ์เกี่ยวกับ 

ผลการเรียน 

 

 

-   

6. Academic 

Staff Quality 

6.1 Academic staff 

planning (considering 

succession, promotion, 

redeployment, termination, 

and retirement) is carried 

out to fulfil the needs for 

education, research and 

service [1] 

- หลักสูตรควรมีการวางแผนการพัฒนา

อาจารย์  เพื่อให้มีความเ ช่ียวชาญ

ส าหรับรองรับการสืบทอดต าแหน่ง 

การเกษียณอายุ และการรับงานใหม่ 

เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอตามความ

ต้ อ ง ก า ร ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  

การวิจัย และบริการวิชาการ 

 2 

6. Academic 

Staff Quality 

6.2 Staff-to-student ratio 

and workload are 

measured and monitored 

to improve the quality of 

- หลักสูตรควรทบทวนวิธีการค านวณ 

FTES และการน า  Staff-to-Student 

ratio ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

education, research and 

service [2] 

การจัดการศึกษา การวิจัย และการ

บริการวิชาการให้ดยีิ่งขึ้น 

6. Academic 

Staff Quality 

6.3 Recruitment and 

selection criteria including 

ethics and academic 

freedom for appointment, 

deployment and promotion 

are determined and 

communicated [4, 5, 6, 7] 

1. หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติ

ของอาจารย์ใหม่ให้ตรงตามเนื้อหา

สาระรายวิชาของหลักสูตร 

2. หลักสูตรมีการก าหนดอาจารย์

ผู้สอน โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ 

ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญด้าน

การท างาน และประสบการณ์ 

ความเช่ียวชาญในการวิจัย 

ยังไม่พบวิธีการสื่อสารเผยแพร่เกณฑ์

ในการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ 

ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

  

6. Academic 

Staff Quality 

6.4 Competences of 

academic staff are 

identified and evaluated [3] 

- หลักสูตรควรก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็น

ของอาจารย์ในหลักสูตรให้ชัดเจน และ

ด าเนินการประเมินสมรรถนะดังกล่าว 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การสร้าง 

ให้เกิด PLO ในตัวผู้เรียน และสอดคล้อง

กับทิศทางการวิจัย และบริการวิชาการ

ของหลักสูตร 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

 

 

6. Academic 

Staff Quality 

6.5 Training and 

developmental needs of 

academic staff are 

identified and activities are 

implemented to fulfil them 

[8] 

- 1. หลักสูตรควรก าหนดทิศทางของ

การพัฒนาอาจารย์ให้ชัดเจน และ

จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาให้

ตรงตามความตอ้งการของ

หลักสูตร 

2. หลักสูตรควรมีข้อมูลสรุปผลของ

การพัฒนาอาจารย์ เพื่อวิเคราะห์

ความเหมาะสมของกิจกรรมและ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ 

  

6. Academic 

Staff Quality 

6.6 Performance 

management including 

rewards and recognition is 

implemented to motivate 

and support education, 

research and service [9] 

- หลักสูตรควรทบทวนและปรับปรุง / 

พัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ก าร ให้ ร า ง วั ล  ก ารยกย่ อ ง เ ชิ ด ชู 

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อจูงใจอาจารย์ และ

ส่ งผลในทางที่ ดี ต่ อการสนับสนุน 

การเรียนการสอน การวิจัย  และ 

การบริการวิชาการ 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

 

 

 

6. Academic 

Staff Quality 

6.7 The types and quantity 

of research activities by 

academic staff are 

established, monitored and 

benchmarked for 

improvement [10] 

- หลักสูตรควรมีการก ากับ ติดตาม

ประเภทและจ านวนของกิจกรรม 

ด้านวิจัยของอาจารย์อย่างเป็นระบบ 

  

7. Support Staff 

Quality 

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] 

- หลักสูตรควรวิเคราะห์อัตราก าลังของ

บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้มจี านวน

บุ ค ล า ก ร ที่ เ พี ย ง พ อ ใ น ก า ร ใ ห้ 

การสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 

การวิจัย และบริการวิชาการ 

 2 

7. Support Staff 

Quality 

7.2 Recruitment and 

selection criteria for 

appointment, deployment 

- ยังไม่พบกระบวนการก าหนดเกณฑ์ 

ที่ ใ ช้ ในการรับสมัครและคัด เลือก

บุ ค ล าก รส ายสนั บ สนุ น  ร ว มทั้ ง 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

and promotion are 

determined and 

communicated [2] 

การเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่

ชัดเจน 

7. Support Staff 

Quality 

7.3 Competences of 

support staff are identified 

and evaluated [3] 

 

 

 

- หลักสูตรควรก าหนดสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุนแต่ละกลุ่ ม 

ให้ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าจะให้การ

สนับสนุนพันธกิจได้ 

  

7. Support Staff 

Quality 

7.4 Training and 

developmental needs of 

support staff are identified 

and activities are 

implemented to fulfil them 

[4] 

- หลักสูตรควรก าหนดทิศทางของการ

พัฒนาบุคลากรให้ ชัดเจน และจัด

กิ จกรรมสนับสนุ นการพัฒนา ให้ 

ตรงตามความต้องการของหลักสูตร 

  

7. Support Staff 

Quality 

7.5 Performance 

management including 

rewards and recognition is 

implemented to motivate 

- หลักสูตรควรทบทวนและปรับปรุง/

พัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ก าร ให้ ร า ง วั ล  ก ารยกย่ อ ง เ ชิ ด ชู 

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อจูงใจบุคลากรและ
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

and support education, 

research and service [5] 

ส่ งผลในทางที่ ดี ต่ อการสนับสนุน 

การเรียนการสอน การวิจัย และบริการ

วิชาการ 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.1 The student intake 

policy and admission 

criteria are defined, 

communicated, published, 

and up-to-date [1] 

1. หลักสูตรมีช่องทางการรับนักศึกษา

ที่หลากหลาย 

2. หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ในการติดตามความก้าวหน้าของ 

ผลการศกึษาแก่นักศึกษา 

3. หลักสูตรมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ที่เพียงพอ 

1. หลักสูตรควรมีการประเมินเกณฑ์

การรับนักศึกษาใหม่ เพื่อน าผลมา

พิจารณาปรับปรุงให้ เกิดความ

เหมาะสม 

2. หลักสูตรควรมีการประเมินระบบ

การติดตามความก้าวหน้ าของ

นักศึกษา เพื่อน าผลมาปรับปรุงให้

เหมาะสม 

3. หลักสูตรควรจัดกิ จกรรมเสริ ม

หลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อน าไปสู่

การปรับปรุงการเรียนรู้ของนักศกึษา 

4. หลักสูตรควรประเมินการให้บริการ

ทางด้านสังคม จิตใจ เพื่อน ามาสู่

กระบวนการปรับปรุง/พัฒนาให้ตรง

กับความตอ้งการของนักศึกษา 

 2 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.2 The methods and 

criteria for the selection of 

students are determined 

and evaluated [2] 

  

8. Student 

Quality and 

Support 

8.3 There is an adequate 

monitoring system for student 

progress, academic 

performance, and workload [3] 

   

8. Student 

Quality and 

Support 

8.4 Academic advice, co-

curricular activities, student 

competition, and other 

   



16 
 

Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

student support services are 

available to improve learning 

and employability [4] 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.5 The physical, social 

and psychological 

environment is conducive 

for education and research 

as well as personal well-

being [5] 

    

9. Facilities and 

Infrastructure 

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] 

หลักสูตรมีทรัพยากร/สิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับการเรียนการสอนและ

การวิจัยที่เพียงพอ และเหมาะสม 

ห ลั ก สู ต ร ค ว ร มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

การด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อให้

บรรลุ PLO 

 2 

9. Facilities and 

Infrastructure 

9.2 The library and its 

resources are adequate 

and updated to support 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

education and research [3, 

4] 

 

9. Facilities and 

Infrastructure 

9.3 The laboratories and 

equipment are adequate 

and updated to support 

education and research [1, 

2] 

    

9. Facilities and 

Infrastructure 

9.4 The IT facilities 

including e-learning 

infrastructure are adequate 

and updated to support 

education and research [1, 

5, 6] 

    

9. Facilities and 

Infrastructure 

9.5 The standards for 

environment, health and 

safety; and access for 

people with special needs 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

are defined and 

implemented [7] 

 

 

10 Quality 

Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs 

and feedback serve as 

input to curriculum design 

and development [1] 

หลักสูตรมีกระบวนการในการได้มาซึ่ง

ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่ วนได้ 

ส่ วน เสี ย  เพื่ อน ามาสู่ ก ารพัฒนา /

ปรับปรุงหลักสูตร 

หลั กสู ตรควรมีการส า รวจความ 

พึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

กลุ่มอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตร 

 2 

10 Quality 

Enhancement 

10.2 The curriculum design 

and development process 

is established and 

subjected to evaluation 

and enhancement [2] 

- หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการ

การออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้

ทราบถึงข้อมูลที่ จะน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

มากขึน้ 

  

10 Quality 

Enhancement 

10.3 The teaching and 

learning processes and 

student assessment are 

continuously reviewed and 

evaluated to ensure their 

- หลักสูตรควรน าผลการประเมินมา

ทบทวนกระบวนการจัดการ เรียน 

การสอนอย่างเป็นระบบ (ต่อเนื่อง) 

เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะต่างๆ / 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

relevance and alignment 

[3] 

 

 

ความรู้ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ 

PLO  

10 Quality 

Enhancement 

10.4 Research output is 

used to enhance teaching 

and learning [4] 

- หลักสูตรควรแสดงผลการบูรณาการ

งานวิจัยกับการเรียนการสอนให้ชัดเจน  

  

10 Quality 

Enhancement 

10.5 Quality of support 

services and facilities (at 

the library, laboratory, IT 

facility and student 

services) is subjected to 

evaluation and 

enhancement [5] 

- หลักสูตรควรน าผลการประเมินมา

วิเคราะห์ และท าการพัฒนา/ปรับปรุง

ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ ใ ช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

  

10 Quality 

Enhancement 

10.6 The stakeholder’s 

feedback mechanisms are 

systematic and subjected 

to evaluation and 

enhancement [6] 

- หลักสูตรควรมีการประเมินระบบและ

กลไกของกระบวนการการรับ feedback 

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อ

ประเมินความสอดคล้องของการ

ด าเนินงานด้านต่างๆ กับการพัฒนา
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

หลักสูตร ที่ตรงกับผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 

 

 

11. Output 11.1 The pass rates and 

dropout rates are 

established, monitored and 

benchmarked for 

improvement [1] 

 

 

- หลักสูตรควรมีการรวบรวมข้อมูล และ

น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษา อัตรา 

การคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษา 

การได้งานท า คุณภาพของบัณฑิต  

การวิจัยและบริการต่างๆ เพื่อให้บรรลุ 

PLO 

 2 

11. Output 11.2 The average time to 

graduate is established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [1] 

    

11. Output 11.3 Employability of 

graduates is established, 

monitored and 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

benchmarked for 

improvement [1] 

 

 

11. Output 11.4 The types and 

quantity of research 

activities by students are 

established, monitored and 

benchmarked for 

improvement [2] 

- หลักสูตรควรวิเคราะห์และรายงานผล

ให้ตรงตามเกณฑ์ 

  

11. Output 11.5 The satisfaction levels 

of stakeholders are 

established, monitored and 

benchmarked for 

improvement [3] 

- หลักสูตรควรวิเคราะห์และรายงานผล

ให้ตรงตามเกณฑ ์
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ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรก าหนด PLO และ CLO ให้ชัดเจน เพื่อให้การก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการเรียน

การสอน และการประเมนิผลใหส้อดคล้องกัน 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการด าเนินงานหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรเขียนผลการด าเนนิงานให้ตรงกับเกณฑข์้อย่อยทุกข้อ 

2. หลักสูตรควรแสดงรายละเอียดผลการด าเนินงาน ประกอบเอกสารอ้างองิ 

3. หลักสูตรควรแสดงข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้ม

และสามารถเทียบเคียงได้  

 

สะท้อนข้อคดิจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

1. หลักสูตรมีการส ารวจความต้องการในส่วนของการผลิตบัณฑิตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  

ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลมาใช้

ประกอบการวิเคราะห์ และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

2. หลักสูตรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการ

เข้าถึงขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ 

3. ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ team teaching กลุ่มอาจารย์ผู้สอนจะมีการประชุม  

เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา น าไปสู่การเกิดผลลัพธ์

ทางการเรยีนรู้ของผู้เรยีนได้อย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

4. อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา มีการดูแล ติดตามนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์

อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาตกค้าง และจบการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

5. หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาในช้ันปีแรกได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทุก

สาขาวิชาของหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนในสาขาวิชา  

ที่นักศึกษามีความสนใจ นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในแต่ละสาขา 

เพื่อคัดกรองนักศกึษาที่มคีวามพร้อมในการเรียนรูใ้นสาขาวิชานั้นๆ อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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สะท้อนข้อคดิจากนักศกึษา 

1. เนื่องด้วยหลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตรที่หลากหลายช่องทาง ท าให้

กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ

ตัดสินใจเข้าศกึษาต่อได้งา่ยขึ้น 

2. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ในฐานเรียนรู้ต่างๆ 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนในสาขาวิชาที่นักศกึษามีความสนใจ 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ฟาร์มส าหรับฝึกปฏิบัติ รวมไปถึงหนังสือ ต าราทางด้าน

สัตวศาสตร์มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สัญญาณอินเตอรเ์น็ตยังไม่ครอบคลุมในการใชส้ าหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน 

5. อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแล เอาใจใส่ และคอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

6. ต้องการให้หลักสูตรสอดแทรกองค์ความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์ที่มีความทันสมัยในรายวิชามาก

ขึน้ เชน่ เทคโนโลยี อุปกรณ์/เครื่องมอืในการเลี้ยงสัตว ์เป็นต้น 

7. ต้องการให้หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะสาขาวิชาสัตว์ปีก  

เพื่อเพิ่มโอกาสใหน้ักศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จรงิมากขึ้น 

8. ต้องการใหห้ลักสูตรเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทีเ่กี่ยวข้องกับสัตวศาสตร์แก่นักศกึษาใหม้ากขึน้ 

 

สะท้อนข้อคดิจากศษิย์เก่า 

1. คณาจารย์ของคณะมีความรู ้ความเช่ียวชาญเฉพาะในศาสตรท์างดา้นสัตวศาสตร์เป็นอย่างด ี

2. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติในพืน้ที่จรงิ 

3. ต้องการให้หลักสูตรปรับรายวิชาพื้นฐานให้มีความสอดคล้องกับศาสตร์ทางด้านสัตวศาสตร์ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใชไ้ด้ดยีิ่งขึ้น 

4. เครื่องมือ/อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงหนังสือ ต าราทางด้านสัตวศาสตร์ มีความ

เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. ต้องการให้หลักสูตรพิจารณาปรับช่วงเวลาการฝึกงาน/ฝึกสหกิจของนักศึกษาให้อยู่ ใน 

ภาคการศกึษาที่ 2 เพื่อเพิ่มโอกาสการได้งานท าของนักศกึษาหลังจากส าเร็จการศกึษา 

6. ต้องการให้หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่นักศึกษา 

มีความสนใจ 

7. ต้องการใหห้ลักสูตรสอดแทรกองค์ความรูท้างด้านสัตวศาสตร์ที่มคีวามทันสมัยในรายวิชามากขึ้น 
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สะท้อนข้อคดิจากผู้ใช้บัณฑิต (ผู้ประกอบการ) 

1. หลักสูตรมีการแยกสาขาวิชาเฉพาะด้านอย่างชัดเจน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านมากยิ่งขึน้ 

2. หลักสูตรควรมีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ที่ครอบคลุมกับศาสตร์ทางด้าน

สัตวศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่าง

หลากหลายยิ่งขึ้น 

3. นักศกึษามีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดี 

4. ผูป้ระกอบการเห็นความส าคัญกับทักษะทางดา้นโปรแกรมสถิต ิ

5. หลักสูตรควรมีการซ่อมบ ารุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมต่อการใช้ใน

การเรียนการสอน และการท างานวิจัยอยู่เสมอ  
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ภาคผนวก  ก 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ ห้องประชุม 2209 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

******************************* 

 

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 

09.00 - 09.30 น. ประธานอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรกล่าวต้อนรับ 

 - หลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

 - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของ 

   การประเมนิ และแนะน าทีมงานประเมินฯ 

09.30 – 09.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการด าเนินงานประเมินฯ และ

ศกึษาข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

09.45 - 10.30 น. สัมภาษณ์อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 

10.30 - 11.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ผู้ประกอบการ และศษิย์เก่า 

11.00 - 11.30 น. สัมภาษณ์นักศกึษาปัจจุบัน 

11.30 - 12.00 น. สัมภาษณ์เจา้หนา้ที่ประจ าหลักสูตร 

12.00 - 12.15 น. เยี่ยมชมหอ้งปฏิบัติการ อาคารเรยีน 

12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศกึษาข้อมูลจากเอกสารและหลักฐาน 

16.00 - 16.30 น. น าเสนอผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

 

หมายเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ 

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

 

ตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย 

2. อาจารย์ ดร.ภาคภูม ิเสาวภาคย์ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ น.สพ.ไพโรจน ์พงศ์กิดาการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ศลิมั่น 

9. อาจารย์ ดร.จ ารูญ มณวีรรณ 

10. อาจารย์ ส.พญ. ดร.กฤดา ชูเกียรตศิริิ 

11. อาจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก 

12. อาจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง 

 

ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณวีรรณ์ 

2. อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง 

 

ตัวแทนนักศกึษา 

1. นายเนติพนธ์ หลีแก้วสาย ช้ันปีที่ 4  

2. นายกฤติน ไชยประสพ  ช้ันปีที่ 3 

3. นางสาวอรัญญา นายจะหริ่ง ช้ันปีที่ 2 

4. นายสิขเรศ แสนสุข  ช้ันปีที่ 1 
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ตัวแทนศิษย์เก่า 

1. นายอติพงษ์ แก้วเมือง  ศษิย์เก่าอาหารสัตว์ รุน่ 80 จากรุ่งทองค าฟาร์ม 

 

ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต (ผู้ประกอบการ) 

1. นายจักรี มีแก้ว   จากบริษัท อาร์พเีอ็ม ฟาร์มแอนดฟ์ีด จ ากัด 
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ภาคผนวก  ค 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน 

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

 

  

  

 
 

 
 

 


