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ส่วนที่ 1 : ส่วนน า 

1.1  บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ASEAN University 
Network – Quality Assurance at Programme Leval Version 3.0 มุ่ งสั มฤทธิ์  Expected Learning 
Outcome (ELO) มีลักษณะเป็นเกณฑ์ที่ก าหนดเพียงแนวทาง เพ่ือการด าเนินอย่างเป็นระบบมุ่งสู่ ELO ของ
หลักสูตร และการประเมิน 7 ระดับท่ีม ีWorld Class เป็นระดับสูงสุด ดังนี้ 
  

ระดับ ค าอธิบาย 
1 คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน: ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน 

หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน จ าเป็นต้อง
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง: มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ 
เนื่องจากมีข้อมูล เอกสาร และหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา 

3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มี
คุณภาพเพียงพอได้: มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความ
ชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์: มีเอกสาร และหลักฐานการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามท่ีคาดหวัง 

5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์: มีเอกสารและหลักฐานชัดเจน
ที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนา
ระบบ 

6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี: มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดี และมีแนวโน้มผลการด าเนินการเชิงบวก 

7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า: มีการด าเนินการตาม
เกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เห็นอย่าง
ชัดเชน ซึ่งผลการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 
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1.2  วิธีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ประจ าปี การศึกษา 
2561 ในองค์ประกอบ 1 การก ากับมาตรฐาน ภายใต้ประกาศข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) จ านวน 11 ตัว
บ่งชี้ เพ่ือประเมินตนเองอันเกิดจากการด าเนินงานของหลักสูตร ประกอบด้วยข้อมูลดิบ ตลอดจนวิเคราะห์ 
จุดอ่อน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง และแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ระดับคุณภาพของการ
บริหารหลักสูตร อันจะเป็นหลักประกัน ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผลการประเมินตนเองของ
หลักสูตรแสดงดังต่อไปนี้  

     ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ / Criterion 
คะแนนการประเมินตนเอง 

1.1   การก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   ที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน 

1      Expected Learning Outcome 2 
2      Programme Specification 2 
3      Programme Structure and Content 1 
4      Teaching and Learning Approach 1 
5      Student Approach 2 
6      Academic Staff Quality 1 
7     Support Staff Quality 1 
8     Student Quality and Support 2 
9     Facilities and Infrastructure 2 
10   Quality Enhancement 1 
11   Output 1 

Overall verdict 1 
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1.3  ข้อมูลพื้นฐาน 

1.3.1  ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและความโดดเด่นทางด้านการเกษตรมาเป็นเวลา

มากกว่า 80 ปี เริ่มจากการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2477 จนพัฒนามา

เป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิดการเรียนการสอนใน

พ้ืนที่ 3 หวัด คือ 1) เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 4 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ต าบลหนองหาร อ าเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 10,682 ไร่ 2) จังหวัดแพร่- เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 

ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกว่าง จังหวัดแพร่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,732 ไร่ และ 3) ชุมพร ตั้งอยู่ต าบลละแม อ าเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,750 ไร่ มีหลักสูตรที่ด าเนินการเรียนการสอนทั้งหมด 92 หลักสูตร 

แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 57 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 23 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 12 หลักสูตร มี

นักศึกษารวมทุกหลักสูตรจ านวน 19,440 คน มีบุคลากรทั้งหมด 1,790 คน โดยในจ านวนนี้เป็นบุคลากรสาย

วิชาการจ านวน 694 คน ซึ่งผลการประเมินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 4.11 จัดอยู่ในระดับดี     

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะ

การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึง

การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ นอกจากนี้ยังเน้นการสร้าง

และพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเกษตรและ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ผ่านการบริการวิชาการและความ

ร่วมมือทั้ งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็น“มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับ

นานาชาติ”  

 

1.3.2  ภาพรวมของคณะ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ  ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตาม

ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่  2/2551 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  โดยเดิมเป็นภาควิชา

เทคโนโลยีทางสัตว์  สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นคณะแรกท่ีได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบัน

เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ พ.ศ. 2518 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2518 

ตั้งอยู่เลขท่ี 252 หมู่ 8 ต. หนองหาร อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยเริ่มเปิดสอนครั้งแรกในระดับปริญญาตรีเมื่อ

ปี พ.ศ. 2518 ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
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1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ปัจจุบันมีนักศึกษารวมทุกหลักสูตรจ านวน 639 คน มีบุคลากรจ านวน 68 คน ในจ านวนนี้เป็นสาย
วิชาการ 21 คน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะปีการศึกษา 2560 จัดอยู่ในระดับดี คณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ทางด้านการผลิตสัตว์ บูรณาการวิจัยอย่างมีทิศทาง เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ
และพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
บนพ้ืนฐานของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ตลอดจนสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ พัฒนา
งานฟาร์มสัตว์ และวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  บริการวิชาการ  และก่อ
เกิดรายได้ เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “คณะที่มีความเป็นเลิศทางด้านสัตวศาสตร์ในระดับชาติ”  

 

1.3.3  ภาพรวมของหลักสูตร 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ ได้ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตร

ใหม่ในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยผ่านการรับรองจากส านัก

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2553 ในปี 2560 ได้ด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการ

ผลิตสัตว์ในปัจจุบัน นักศึกษาที่ส าเร็จในหลักสูตรนี้ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการวิจัยทางสัตว

ศาสตร์ พร้อมทั้งสามารถผลิตผลงานวิจัยใหม่ ๆ ทางสัตวศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการผลิตปศุ

สัตว์ เพ่ือพัฒนาการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของหลักสูตร “ผลิตบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ใหม่

ที่เหมาะสมทางสัตวศาสตร์เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์อย่างยั่งยืน” 

 ปัจจุบันมีนักศึกษาในหลักสูตรจ านวน 4 คน ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะทางสัตวศาสตร์เพ่ือให้สามารถด าเนินงานวิจัยได้ส าเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตร นอกจากนี้นักศึกษา

ต้องได้รับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบอาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษา เช่น ทักษะ

ทางการสื่อสาร ความสามารถทางภาษา และการท างานเป็นทีม เป็นต้น ส าหรับผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาในปีการศึกษา 2560 เห็นได้ว่าผลประเมินของหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง    
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ชื่อหลักสูตร  

      ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ 

      ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Animal Science 

ชื่อปริญญา  

       ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 

       ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : ปร.ด. (สัตวศาสตร์) 

       ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Animal Science) 

       ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Animal Science)  

หลักสูตรได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย :  

 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

Outcome Based Education (OBE) ของหลักสูตร 

        “ผลิตบุคลากรที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมทางสัตวศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

  ปศุสัตว์อย่างยั่งยืน” 

Program Learning Outcome (ELO) ของหลักสูตร 

1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดภัย และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตปศุสัตว์ให้ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

3. สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ส าหรับปศุสัตว์ยั่งยืน 
4. สามารถสื่อสารอย่างเหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ 
5. มีจรรยาบรรณของนักวิจัยและตระหนักถึงสวัสดิภาพของสัตว์ 
6. สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :   
 หลักสูตรแบบ  1.1  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 หลักสูตรแบบ  1.2  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
 หลักสูตรแบบ  2.1  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 หลักสูตรแบบ  2.2  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร  

1. แบบ 1.1 และ 2.1 มีระยะเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี  
และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

2. แบบ 1.2 และ 2.2 มีระยะเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี  
และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน  

 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอน 

1. Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada, Indonesia  
2. Vietnam National University of Agriculture, Vietnam     
3. National Chung Hsing University, National Chia Yi University, National 

Ping - Tung University of Science and Technology 
4. National I-lan University, Taiwan 
5. Kagawa University, Japan  
6. มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการ 

 การให้ใบปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว  

ความเป็นมาของหลักสูตร 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้       

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากรที่มี

ความรู้ และทักษะในการวิจัยทางสัตวศาสตร์เพ่ือพัฒนาการผลิตสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเกษตรกร

ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมมูลค่าของสินค้าปศุสัตว์ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความปลอดภัยทางอาหาร รวมถึง

ผลกระทบต่อสวัสดิภาพของสัตว์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือมุ่งสู่การผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 

โดยมีการเริ่มด าเนินงานของหลักสูตรฯ ดังนี้  
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- พ.ศ. 2553 เปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

สัตวศาสตร์ 

- พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

 โดยการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ฯ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 เน้นการท า

วิจัยและท าดุษฎีนิพนธ์ และแบบที่ 2 เน้นการท าวิจัยและท าดุษฎีนิพนธ์ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ซึ่ง

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิจัยในด้านที่ตนเองมีความสนใจ อาทิ โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ือง โภชนศาสตร์

สัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สรีรวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง การผลิต

ปศุสัตว์ การจัดการและสุขาภิบาลในสัตว์เลี้ยง เป็นต้น  

ปรัชญาของหลักสูตร 

  “ผลิตบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมทางสัตวศาสตร์เพ่ือการพัฒนาปศุสัตว์

อย่างยั่งยืน” 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการวิจัยทางสัตวศาสตร์ให้สอดคล้อง
ต่อความต้องการด้านการผลิตปศุสัตว์ระดับชาติและนานาชาติ 

2. สร้างผลงานวิจัยใหม่ทางสัตวศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 

อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 

- อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
- นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- อาชีพอิสระ 

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ในปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นปี (ปีที่รบัเข้า) 
รวม ปี 1 

(2561) 
ปี 2 

(2560) 
ปี 3 

(2559) 
ปี 4 

(2558) 
ปี 5  

(2557) 
ปี 6 

(2556) 
ปี 7 

(2555) 
1 

(20) 
2 

(40) 
- - - 1 

(20) 
1 

(20) 
5 (คน) 

(100) (ร้อยละ) 
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ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวิชาที่จบ) 

สถานภาพการว่าจ้าง อายุการ
ท างาน (ปี) 

ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร 
นายกิตติพงษ์  ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

(การผลิตสตัว์) 
พนักงานมหาวิทยาลัย 16 

นายครรชิต  ชมภูพันธ ์ นักวิชาการสัตวบาล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(สัตวศาสตร์) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 13 

นายอภิชาติ  หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(สัตวศาสตร์) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 10 

นายโยธิน  นันตา นักวิทยาศาสตร ์ ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) พนักงานมหาวิทยาลัย 10 
นางอัมพร  ค าฟองเครือ นักวิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  

(ชีววิทยาประยุกต์-ชีววิทยา) 
พนักงานมหาวิทยาลัย 9 

นายประเสริฐ  แสงเพชร ผู้ปฏิบัตงิาน
วิทยาศาสตร ์

มัธยมศึกษา 
(ประกาศนยีบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 28 

นายดวงจันทร์  จอมจนัทร ์ ผู้ปฏิบัตงิาน
การเกษตร 

มัธยมศึกษา  
(มัธยมศึกษาตอนตน้) 

พนักงานราชการ 9 

ท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจดัการในหลักสตูร 
นางสาวสุทธิพร ฟังเย็น นักวิชาการศึกษา บธ.บ. (การตลาด) ลูกจ้างชัว่คราวราย

เดือน (เงินรายได)้ 
8  

 

อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน  

 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ห้องสมุด    

 1. ห้องสมุดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 

 2. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ห้องปฏิบัติการ     

 1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 

 2. ห้องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ์นม 

 3. ห้องปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ์ 

 4. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 



11 
 

 5. ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยระบบสืบพันธุ์ปศุสัตว์และสัตว์ป่า  

สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ     

 1. ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ 

 2. ฟาร์มสัตว์ปีก 

 3. ฟาร์มสุกร 

 4. ฟาร์มเอกชน 

 

การบริหารจัดการหลักสูตร 

1) อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาจัดท าและส่ง  มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิด                
ภาคการศึกษา 

2) อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาน าผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
สอนในแต่ละรายวิชาเพ่ือน าไปใช้ในการจัดท า  มคอ.5 และ มคอ.6 ด าเนินการภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด              
ภาคการศึกษา 

3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิเคราะห์  จัดท ารายงาน  มคอ .7 
ด าเนินการภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับและใช้จริงในการบริหารจัดการหลักสูตร 

  2557 2558 2559 2560 2561 

ได้รับ ใช้จริง ได้รับ ใช้จริง ได้รับ ใช้จริง ได้รับ ใช้จริง ได้รับ ใช้จริง 

พัฒนานักศึกษา - 5,000 - - - - - - - - 

พัฒนาอาจารย ์ - 5,212.55 - 37,977.80 - 43,502.75 - 32,035.23 - 59,751.80 

พัฒนาบุคลากร - - - - - - - - - - 

จัดการเรียนการสอน - 266,328 - 69,624.56 - 35,007 - 24,972 - 36,860 

หมายเหตุ : คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, อาจารย์, บุคลากร และการจัดการ
เรียนการสอน ท้ังนี้ เปิดโอกาสให้ในรูปแบบการเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
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ส่วนที่  2  การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งช้ี 1.1   :  การก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
                   (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558) 

   ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจ านวน 3 คน โดยมีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบถ้วนตามที่ สกอ.ก าหนด  (อ้างอิง 
สศ 1.1-1 : ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้บริหารจัดการ
หลักสูตรให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ สกอ. (อ้างอิง สศ 1.1-2 : เอกสารแนบ ส่วนที่ 2 การประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี้ 1.1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.) 
 

สรุปตัวบ่งช้ี 1.1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
(เกณฑ์ท่ี 1 ถึง 10) 

ข้อ 1 [   /  ] ผ่าน   [      ] ไม่ผ่าน 
ข้อ 2 [   /  ] ผ่าน   [      ] ไม่ผ่าน 
ข้อ 3 [   /   ] ผ่าน   [      ] ไม่ผ่าน 
ข้อ 4 [   /  ] ผ่าน   [      ] ไม่ผ่าน 
ข้อ 5 [   /  ] ผ่าน   [      ] ไม่ผ่าน 
ข้อ 6 [   /  ] ผ่าน   [      ] ไม่ผ่าน 
ข้อ 7 [  /   ] ผ่าน   [      ] ไม่ผ่าน 
ข้อ 8 [   /  ] ผ่าน   [      ] ไม่ผ่าน 
ข้อ 9 [   /  ] ผ่าน   [      ] ไม่ผ่าน 

 ข้อ 10 [   /  ] ผ่าน   [      ] ไม่ผ่าน 

      [   /  ] บรรล ุ
[      ] ไม่บรรล ุ

 

การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ AUN – QA 11 ข้อ 

การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA จะมีเกณฑ์ในการวัด 7 ระดับ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยและผู้

ประเมินใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบวัดระดับคุณภาพว่าในแต่ละเกณฑ์ที่ประเมิน การด าเนินงานของ

หลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับใด ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ระดับ ค าอธิบาย 
1 คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน: ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน 

หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน จ าเป็นต้อง
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง: มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ 
เนื่องจากมีข้อมูล เอกสาร และหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา 

3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มี
คุณภาพเพียงพอได้: มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความ
ชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ : มีเอกสาร และหลักฐานการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามท่ีคาดหวัง 

5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์: มีเอกสารและหลักฐานชัดเจน
ที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนา
ระบบ 

6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี: มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดี และมีแนวโน้มผลการด าเนินการเชิงบวก 

7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า: มีการด าเนินการตาม
เกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เห็นอย่าง
ชัดเชน ซึ่งผลการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได ้

 

AUN-QA criterion 1 Expected Learning Outcomes 

 1.1) The expected learning outcome have been clearly formulated and 

aligned with the vision and mission of the university (1,2). : การก าหนดผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  หลักสูตรได้ก าหนดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcomes-based education, OBE) ไว้ว่า 

“ผลิตบุคคลากรที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมทางสัตวศาสตร์ เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์อย่าง

ยั่งยืน” และถูกถ่ายทอดให้เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Expected learning outcomes, ELO) 

ออกมาเป็น 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1) สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดภัย และเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตปศุสัตว์ให้ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

3) สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ส าหรับปศุสัตว์ยั่งยืน 

4) สามารถสื่อสารอย่างเหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ 

5) มีจรรยาบรรณของนักวิจัย และตระหนักถึงสวัสดิภาพของสัตว์ 

6) สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ทั้งนี้หลักสูตรมีกระบวนการในการก าหนด OBE  และ ELO โดยเริ่มจากคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าเนื้อหาหลักสูตรตาม Outcome based Education (อ้างอิง 

สศ 1.1-3 : ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าเนื้อหาหลักสูตรตาม OBE) โดยมีหน้าที่จัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฏี

บัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ โดยกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2560 

ทางหลักสูตรได้จัดท าแบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อาทิ ผู้ใช้

บัณฑิตทั้งส่วนราชการ และเอกชน คณาจารย์ และศิษย์เก่า เป็นต้น เพ่ือน าข้อมูลจากผลส ารวจมาใช้ เป็น

ข้อมูลประกอบในการจัดท า OBE และ ELO (อ้างอิง สศ 1.1-4 : แบบสรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์) นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได้น าวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้ความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurs) ที่ทันต่อ

กระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยี

สารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ 

(อ้างอิง สศ 1.1-5 : ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) รวมถึงวิสัยทัศน์ของคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความ สามารถในวิชาการและวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้ 

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านการผลิตสัตว์มาเป็นแกนหลักในการจัดท าเนื้อหาหลักสูตร ฯ 

เพ่ือให้นักศึกษาที่ส าเร็จในหลักสูตรฯ เป็น “นักสัตวศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ” (อ้างอิง สศ 1.1-6 : 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ คณะฯ)  
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงของระหว่าง ELO ของหลักสูตร วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะและ

มหาวิทยาลัย 
 
ELOs ของหลักสูตร 

ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย 
Vision Mission 

ELO1: สามารถอธิบ าย
แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุ
สัตว์ที่ปลอดภัย และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ผู้เรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาสัตวศาสตร์ จะเป็นนักสัตวศาสตร์
ระดับแนวหน้าของประเทศ ตลอดจนมี
ความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับ
นานาชาติ ได้นั้ น  ต้องมีความรู้ทั้ งทาง
ทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อการผลิตปศุสัตว์ที่
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ELO1 มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับ mission 
ของคณะข้อที่ 1 ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ 
ความรู้ ความ สามารถในวิชาการและวิชาชีพ
ทางด้านสัตวศาสตร์ ข้อที่ 2 ในการบูรณาการ
การวิจัยอย่างมีทิศทาง พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และข้อที่ 4 ใน
การมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน  ส าหรับความ
เ ช่ื อ ม โย งส อ ด ค ล้ อ งกั บ  mission ข อ ง
มหาวิทยาลัย ELO1 เช่ือมโยงสอดคล้องกับ 
mission มหาวิทยาลั ยข้ อ  1 ในการผลิ ต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและ
วิชาชีพ 

ELO2: สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
แก้ไขปัญหาการผลิตปศุ
สัตว์ให้ปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาสัตวศาสตร์ จะเป็นนักสัตวศาสตร์
ระดับแนวหน้าของประเทศ ตลอดจนมี
ความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับ
นานาชาติได้นั้น ต้องสามารถอธิบายและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา
น ามาใช้ในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการ
ผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ELO2 มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับ mission 
ของคณะข้อที่ 1 ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ 
ความรู้ ความ สามารถในวิชาการและวิชาชีพ
ทางด้านสัตวศาสตร์ ข้อที่ 2 ในการบูรณาการ
การวิจัยอย่างมีทิศทาง พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และข้อที่ 4 ใน
การมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน ส าหรับความ
เ ช่ื อ ม โย งส อ ด ค ล้ อ งกั บ  mission ข อ ง
มหาวิทยาลัย ELO1 เช่ือมโยงสอดคล้องกับ 
mission มหาวิทยาลั ยข้ อ  1 ในการผลิ ต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและ
วิชาชีพ 

ELO3: สามารถสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมใหม่
ส าหรับปศุสัตว์ยั่งยืน 

ผู้เรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาสัตวศาสตร์ จะเป็นนักสัตวศาสตร์
ระดับแนวหน้าของประเทศ ตลอดจนมี
ความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับ
นานาชาติได้นั้น จะต้องสามารถวิเคราะห์
ปัญหาการผลิตปศุสัตว์ทั้งจากข้อมูลใน
อดี ตจนถึ งปั จจุบั น  แล้ วน าม าส ร้ า ง

ELO3 มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับ mission 
ของคณะข้อที่ 2 ในการบูรณาการวิจัยอย่างมี
ทิศทาง เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
และบริการวิชาการ พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  และนานาชาติ  ส าหรับความ
เ ช่ื อ ม โย งส อ ด ค ล้ อ งกั บ  mission ข อ ง
มหาวิทยาลัย ELO1 เช่ือมโยงสอดคล้องกับ 
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สมมุติฐานและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ตลอดจนวางแผนงานการวิจัยได้อย่าง
เหมาะสม  

mission มหาวิทยาลัยข้อ  2 ในการสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และข้อ 4 ในการ
รักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ 

ELO4:  สามารถสื่อสาร
อย่ างเหมาะสม ในการ
ถ่ ายทอดองค์ ค วาม รู้ สู่
ชุมชนทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 

ผู้เรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาสัตวศาสตร์ จะเป็นนักสัตวศาสตร์
ระดับแนวหน้าของประเทศ ตลอดจนมี
ความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับ
นานาชาติได้นั้น ต้องสามารถใช้สื่อ ต่าง ๆ 
เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง ทั้ งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ELO4 มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับ mission 
ของคณะข้อท่ี 2 ในการบูรณาการวิจัย และ
พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ และสอดคล้องกับ mission ของ
มหาวิทยาลยัข้อที่ 2 ในการสร้างผลงานวิจัย
และนวัตกรรม 

ELO5: มีจรรยาบรรณของ
นั กวิจั ย  และตระหนั ก
ถึงสวัสดิภาพของสัตว์ 
 

การก้าวสู่นักสัตวศาสตร์ระดับแนวหน้าท่ีมี
ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ นอกจาก
จะต้องมีความสามารถในการวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ยังต้องเป็นผู้ที่
มีจรรยาบรรณในการวิจัย มีความตระหนัก
ถึงสวัสดิภาพของสัตว์  

ELO5 มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับ mission 
ของคณะข้อท่ี 2 ในการบูรณาการวิจัย และ
พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ และสอดคล้องกับ mission ของ
มหาวิทยาลยัข้อที่ 2 ในการสร้างผลงานวิจัย
และนวัตกรรม 

ELO6: สามารถปรับตัวได้
เป็นอย่างดีและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

นักสัตวศาสตรร์ะดับแนวหน้าที่มีความเป็น
เลิศในระดับนานาชาติ จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และ
สังคม รวมถึงสามารถปรับตัวเข้ากบั
สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ได ้

ELO6 มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับ mission 
ของคณะข้อท่ี 4 ในการรักษาขนบธรรมเนยีน
ประเพณีอันดีงาม และอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
และสอดคล้องกับ mission ของ มหาวิทยาลยั
ข้อที่ 4  

 

ในการก าหนด ELOs ของหลักสูตร ฯ ไว้  6 ข้อ โดยทั้ง 6 ข้อได้ถูกออกแบบให้มีความสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ของคณะในการมุ่งเน้นที่จะสร้างนักสัตวศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ  เช่นเดียวกันกับ

หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจของคณะจ านวน 3 ข้อ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองพันธกิจของคณะในเรื่อง 

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ 

ตลอดจนสามารถในการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมงานวิจัยสมัยใหม่  

 1.2) The expected learning outcomes cover both subject specific and generic 

(i.e. transferable) learning outcomes (3). : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะ

ทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง   

    การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ผู้เรียนต้องแสดงออกถึง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในส่วนของคุณลักษณะทั่วไป (Generic learning outcome, GLO) และคุณลักษณะ

เฉพาะ (Specific learning outcomes, SLO) หลักสูตร ฯ ได้ออกแบบให้ ELO คลอบคลุมทั้ง GLO และ 

SLOโดยการน าข้อมูลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (อ้างอิง สศ 1.2-1 : รายงานการออกแบบ
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หลักสูตรด้วยแนวคิด OBE) ซึ่งคุณลักษณะทั่วไป (Generic) ที่ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์พึงมีมากที่สุด

คือ ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติที่ดีต่องาน เพ่ือนร่วมงาน และองค์กร มีความขยัน อดทน สู้งาน 

และกระตือรือร้น (ELO 5, 6) ส่วนคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพ (Specific) ที่ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสัตว

ศาสตร์ พึงมีมากที่สุดคือ ต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางสัตวศาสตร์เป็นอย่างดี ทั้งในด้านกายวิภาคและสรีรวิทยา

ของสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และโภชนศาสตร์สัตว์ มีความสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ และแก้ไขงานอย่าง

เป็นระบบ มีความสามารถในการจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าข้อมูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การท างานได้ (ELO 3, 4) นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคลองกับปรัชญาหลักสูตรผู้เรียนต้องสามารถประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(ELO 1, 2) โดยสัดส่วน GLO และ SLO มีสัดส่วนเท่ากับ 3:3  

ตารางแสดงความสอดคล้องของ ELOs กับ GLO และ SLO  

ELO Outcome Statement Specific Generic Level 
1 สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการ

ผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

✓  Understanding 

2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตปศุ
สัตว์ให้ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

✓  Applying 

3 สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ส าหรับปศุ
สัตว์ยั่งยืน 

✓  Creating 

4 สามารถสื่อสารอย่างเหมาะสมในการถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

 ✓ Applying 

5 มีจรรยาบรรณของนักวิจัย และตระหนักถึงสวัสดิภาพ
ของสัตว์ 

 ✓ Evaluating 

6 สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

 ✓ Applying 

Level :  U = Remembering / Understanding  A = Applying / Analyzing  E = Evaluating / 

Creating 
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ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระว่าง ELOs กับ Knowledge Skills และ Competence 

ELOs Knowledge 
(Remember/Understanding) 

Skills 
(Applying/Analyzing) 

Competence 
(Evaluating/Creating) 

ELO1: ส าม ารถอ ธิ บ าย
แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุ
สัตว์ที่ปลอดภัย และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

ELO1 ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจรายวิชาพื้นฐานทาง
สัตวศาสตร์  

ELO1 ต้องการให้มีผู้เรียนมี
ทักษะในการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ทางสัตวศาสตร์และ
สาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

ELO1 ต้องการให้ผู้เรียนมี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
สร้างสรรค์งานวิจัย และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการ
ผลิตปศุสั ตว์ที่ ปลอดภั ย 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ELO2: สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ผลิตปศุสัตว์ให้ปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

ELO2 ผู้ เรียนต้องมีความรู้ ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตว
ศาสตร์ 

ELO2 ผู้ เรี ย น มี ทั ก ษ ะ ใน
กระบวนคิดเพื่อแก้ปัญหา
ก ารผ ลิ ต โด ย อ าศั ย อ งค์
ความรู้ทางวิชาการ 

ELO2 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
บูรณาการองค์ความรู้เพื่อ
น ามาแก้ไขปัญหาการผลิต
ปศุสัตว์ 

ELO3: สามารถสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมใหม่
ส าหรับปศุสัตว์ยั่งยืน 

ELO3 ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้
ในกระบวนการวิจัย 

ELO3 ต้ อ งการ ให้ ผู้ เรี ย น
ทั ก ษ ะ ใน ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
สังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
องค์ความรู้ทางสัตวศาตสตร์  

ELO3 ต้องการให้ ผู้ เรียน
สามารถสร้างโจทย์วิจั ย 
เพื่อแก้ไขปัญหาในการผลิต
ปศุสัตว์ 

ELO4:  สามารถสื่ อส าร
อย่ า ง เห ม าะส ม ใน การ
ถ่ าย ท อด อ งค์ ค ว าม รู้ สู่
ชุมชนทั้ งระดับชาติและ
นานาชาติ 

ELO4 ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้
ในการเขียนงานวิจัย เพื่อการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

ELO4 ต้องการให้ผู้ เรียนมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ELO4 ต้องการให้ ผู้ เรียน
ส าม ารถ ใช้ ค วาม รู้ แ ล ะ
ทักษะการสื่อสาร เผยแพร่
ความรู้ที่ ได้จากการวิจัย 
ออกสู่สาธารณะ 

ELO5: มีจรรยาบรรณของ
นั ก วิ จั ย  แล ะต ระห นั ก
ถึงสวัสดิภาพของสัตว์ 
 

ELO5 ผู้ เรียนต้องมีความรู้ ใน
เรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัย 
รวมถึงจรรยาบรรณในการใช้
สัตว์ทดลองงานทางวิทยาศาสตร์ 

ELO5 ผู้เรียนต้องมีทักษะใน
การเขียนแบบฟอร์มการขอ
อนุญาตใช้สัตว์ทดลองเพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ 

ELO5 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์ผลกระทบของ
งานวิจัยที่เกิดขึ้นกับตัวสัตว์ 
และสามารถหาแนวทางใน
การท าให้สัตว์ทดลองได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด แต่ยัง
คงไว้ซึ่งมาตรฐานและความ
น่าเชื่อถือของงานวิจัย 

ELO6: สามารถปรับตัวได้
เป็นอย่างดีและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

ELO6 ผู้ เ รี ย น ต้ อ ง มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และ
สังคม ทั้งในการศึกษาเล่าเรียน 
รวมถึงการใช้ชีวิตรวมกับผู้อื่นทั้ง
ภ า ย ใ น  แ ล ะ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย 

ELO6  ผู้ เรียนต้องมีทักษะ
ในการใช้ชีวิต ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ELO6 ผู้เรียนต้องสามารถ
เป็ นแบบอย่ างที่ ดี ให้ กับ
ผู้อื่น 
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1.3) The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders (4). : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน    
     จากรายงานการได้มาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรจะตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละกลุ่มตามรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้กับหลักสูตรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ELOs รายละเอียด สกอ. 
ผู้ใช้งาน 

บัณฑิต 
วิชาชีพ 

ภาค

สังคม 
อื่นๆ 

1 สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ปศุสัตว์ที่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

F F F M M 

2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตปศุสัตว์
ให้ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

F F F M M 

3 สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ส าหรับปศุสัตว์
ยั่งยืน 

F F F F M 

4 สามารถสื่อสารอย่างเหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ชุมชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

F F F F F 

5 มีจรรยาบรรณของนักวิจัย และตระหนักถึงสวัสดิภาพของ
สัตว์ 

M F F M M 

6 สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

F F F F F 

F - Fully fulfilled    M - Moderately fulfilled   P - Partially fulfilled  
 

  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 

Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 

1.1  The expected learning outcome have been clearly 
formulated and aligned with the vision and mission of the 
university (1,2). 

       

1.2  The expected learning outcomes cover both subject specific 
and generic (i.e. transferable) learning outcomes (3). 

       

1.3  The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders (4). 

       

Overall opinion        
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Criteria 2 Programme Specification 
2.1)  The information in the programme specification is comprehensive and up-

to-date (1,2). : ข้อก าหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได้ปรับปรุงจาก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพ่ือให้มีความทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในเล่มหลักสูตรฯ จะมีรายละเอียดต่างๆ  ที่จ าเป็นต่อผู้เรียน ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ทั้งในส่วนข้อมูลหลักสูตรฯ โครงสร้างหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คณาจารย์ประจ าหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอน กลยุทธ์ในการสอน หลักเกณฑ์และข้อก าหนดต่าง เช่น 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา รวมถึงรายงานการออกแบบที่มุ่งผลลัพธ์ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ 
สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ (อ้างอิง สศ 2.1-1 : http://www.as.mju.ac.th/Course/Phd_Course_2.aspx)      

  
2.2) The information in the course specification is comprehensive and up-to-

date (1,2). : รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 
ส าหรับข้อก าหนดของแต่ละรายวิชาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าดูข้อมูลได้ในเล่มหลักสูตรฯ 

โดยในแต่ละรายวิชาจะมีข้อก าหนดต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre –
requisite) และค าอธิบายรายวิชา (Course description) (อ้างอิง สศ 2.2-1 : มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถดูแผนการสอน วิธีการสอน 
การวัดและประเมินผล ได้จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งก าหนดให้จัดท าและส่งเข้าระบบก่อนเปิด
ภาคการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได้มีการก ากับ ติดตาม และแจ้งเตือนให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า
และส่งไฟล์ มคอ.3 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด (อ้างอิง สศ 2.2-2 : หนังสือขอความอนุเคราะห์
ด าเนินการจัดท า มคอ.3) ซึ่งผลการด าเนินการพบว่า รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ จัดท าและส่งไฟล์ มคอ.3 
เข้าสู่ระบบตามระยะเวลาที่ก าหนด  
(อ้างอิง สศ 2.2-3 : 
 http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/tqfFileUpload/officer/tqf3FileList.aspx) 

2.3) The programme and course specifications are communicated and made 
available to the stakeholders (1,2). : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อก าหนดของ
หลักสูตรและรายละเอียดของวิชา 

หลักสูตรฯ ได้มีการเผยแพร่หลักสูตรฯ โดยผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ จัดท า               
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย และจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ นักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรได้ (อ้างอิง สศ 2.3-1 : การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่), (อ้างอิง สศ 2.3-2 : 
โปสเตอร์ประชาประชาสัมพันธ์หลักสูตร), (อ้างอิง สศ 2.3-3 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเว็บไซต์คณะฯ)   

http://www.as.mju.ac.th/Course/Phd_Course_2.aspx
http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/tqfFileUpload/officer/tqf3FileList.aspx
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Criterion 2 – Checklist 
Programme Specification 1 2 3 4 5 6 7 

2.1  The information in the programme specification is 
comprehensive and up-to-date 

       

2.2  The information in the course specification is comprehensive 
and up-to-date 

       

2.3  The programme and course specifications are communicated 
and made available to the stakeholders The information in 
the course specification is comprehensive and up-to-date 

       

Overall opinion        
 
Criterion 3  Programme Structure and Content 

3.1) The curriculum is designed based on constructive alignment with the 
expected learning outcomes (1). : การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560 ได้ออกแบบ
โครงสร้างให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 โดยโครงสร้างประกอบด้วย หลักสูตรแบบ 1.1 1.2 2.1 และ 2.2 ซึ่งแผนการเรียนแบบ 1.1 และ 1.2 
เป็นแผนการเรียนที่เน้นการท าวิจัย ซึ่งผู้เรียนต้องมีความรู้ภาคทฤษฏีและทักษะในการวิจัยเป็นอย่างสูง 
เพ่ือที่จะพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิตปศุสัตว์ ผ่านรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ (ELO1, ELO2, 
และ ELO3) นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยเพ่ิมเติมในเรื่องของจรรยาบรรณการวิจัย 
ข้อก าหนดต่าง ๆ ด้านการวิจัย และเทคนิคใหม่ ๆ ในการวิจัย ผ่านรายวิชา สศ  751 เทคนิคการวิจัยทางสัตว
ศาสตร์ขั้นสูง (ELO5) ทั้งยังได้รับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การปรับตัวเข้าสังคม และความรับผิดชอบ 
ผ่านรายวิชาสัมมนา (ELO4 และ ELO 6) ส าหรับแผนการเรียนแบบ 2.1 และ 2.2 เป็นแผนการเรียนเป็น
แผนการเรียนที่เน้นการท าวิจัย ซึ่งนอกจากผู้เรียนสามารถพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิต
ปศุสัตว์ ผ่านรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ (ELO2, และ ELO3) รวมถึงได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยเพ่ิมเติมใน
เรื่องของจรรยาบรรณการวิจัย ข้อก าหนดต่าง ๆ ด้านการวิจัย และเทคนิคใหม่ ๆ ในการวิจัย ผ่านรายวิชา สศ 
751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง (ELO5) ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การปรับตัว
เข้าสังคม และความรับผิดชอบ ผ่านรายวิชาสัมมนา (ELO4 และ ELO 6) ผู้เรียนยังได้รับการพัฒนาความรู้ใน
ภาคทฤษฎีเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดแนวคิดในการน าไปสู่การท าวิจัยที่มีคุณภาพสูง (ELO1) (อ้างอิง สศ 3.1-1 : 
มคอ. 2 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน หน้าที่ 13)     
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3 .2 )  The contribution made by each course to achieve the expected learning 
outcomes is clear (2). : มีการก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเพื่อให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560 ได้น าผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังมาเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบรายวิชาเพ่ือให้แต่ละรายวิชาสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ยกตัวอย่างเช่น ELO3 ที่ผู้เรียนต้องสามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ส าหรับปศุสัตว์ยั่งยืน ได้ถูก
ถ่ายทอดออกมาในกลุ่มรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ และ ELO4 ที่ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างเหมาะสมในการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในกลุ่มรายวิชาสัมมนา  เป็นต้น (อ้างอิง 
สศ 3.2-1 : ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ELOs กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ของหลักสูตร) 

3.3)  The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-
date (3,4,5,6). : หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อยุคสมัย 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ปรับปรุง/

พัฒนาขึ้นมาใหม่จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 เพ่ือให้มี

ความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการน าผลส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียมาใช้ในการสร้างผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง และถ่ายทอดลงสู่แต่ละรายวิชาโดยมีแผนการสร้างผลการ

เรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษาดังต่อไปนี้ 

หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 

ชั้นปีที่ รายละเอียด 

1 นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาโจทย์วิจัยที่เสริมสร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2 นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีจรรยาบรรณการวิจัย คุณธรรม และจริยธรรม   

3 นักศึกษาสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 
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หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2 

ชั้นปีที่ รายละเอียด 

1 นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฏีพ้ืนฐานทางด้านสัตวศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

2 นักศึกเข้าใจกระบวนการในการด าเนินการวิจัย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การท าวิจัย 

3 นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาโจทย์วิจัยที่เสริมสร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4 นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีจรรยาบรรณการวิจัย คุณธรรม และจริยธรรม   

5 นักศึกษาสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 
Criterion 3 – Checklist 
Programme Structure and Content 1 2 3 4 5 6 7 

3.1  The curriculum is designed based on constructive alignment 
with the expected   learning outcomes. 

✓       

3.2  The contribution made by each course to achieve the 
expected learning outcomes is clear. 

 ✓      

3.3  The curriculum is logically structured, sequenced, integrated 
and up-to-date. 

 ✓      

Overall opinion        
 
Criteria 4 Teaching and learning approach 

4.1)  The educational philosophy is well-articulated and communicated to all 
stakeholders (1). : ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถได้
รับรู้ 
   กลยุทธ์ในการเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ว่า “มุ่งมั่น
พัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือความเจริญรุ่งเรือง
วัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน” ดังนั้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ก าหนด learning outcome ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผลิตบุคลากรที่
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมทางสัตวศาสตร์เพ่ือการพัฒนาปศุสัตว์อย่างยั่งยืน ซึ่งปรัชญาของ
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ เป็นสิ่งที่คนในหลักสูตรเชื่อร่วมกันและถ่ายทอดไปยังมีส่วนได้
ส่วนเสียทุกส่วน ของหลักสูตร โดยมีการให้ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซด์ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย, แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และผ่านช่องทางการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นประจ าทุกปี 
(อ้างอิง สศ 4.1-1 : เว็บคณะฯ, แผ่นพับ, กิจกรรมปฐมนิเทศ) 
 

4.2) The teaching and learning activities are constructively aligned to 
achievement of the learning outcomes (2,3,4,5). : กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้อง
กับการบรรลุผลส าเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
   หลักสูตรฯ มีกลยุทธ์ในการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายตามลักษณะของรายวิชา ตาม
เอกสารแนบแสดงแผนการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ (อ้างอิง สศ 4.2-1 : แผนการสอนของรายวิชา) โดย
จัดการเรียนรู้แบบ outcome-based classroom เน้น active learning ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ทั้งในและ
นอกหลักสูตรฯ เพ่ือสร้าง entrepreneurial mindset ให้เกิดในตัวผู้เรียน เช่น การท างานเป็นทีม (อ้างอิง สศ 
4.2-2 : รายวิชาที่มีการสอน) การเป็นผู้น า การเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีกระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ความอดทนต่อปัญหาและความไม่แน่นอน และรู้จักการแก้ปัญหา  

4.3) The teaching-learning activities enhance lifelong learning (6). : กิจกรรมการ
เรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   หลักสูตรฯ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน สัมมนา ในรายวิชาต่าง ๆ และกิจกรรม Journal club (อ้างอิง สศ 4.3-1 : กิจกรรมศึกษาดู
งาน), (อ้างอิง สศ 4.3-2 กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก), (อ้างอิง สศ 4.3-3 การประชุม
หารือร่วมกับคณาจารย์ต่างประเทศ), (อ้างอิง สศ 4.3-4 กิจกรรม Journal club) 
 
Criterion 4 – Checklist 
Teaching and learning approach 1 2 3 4 5 6 7 
4.1  The educational philosophy is well-articulated 
and communicated to all stakeholders (1) 

       

4.2  The teaching and learning activities are 
constructively aligned to achievement of the 
learning outcomes (2, 3, 4, 5) 

       

4.3  The teaching-learning activities enhance lifelong 
learning (6) 

       

Overall opinion        
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Criteria 5 Student assessment 
5.1) The student assessments are constructively aligned to the achievement of 

the expected learning outcomes (1,2). : การประเมินผู้ เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับ
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  หลักสูตรฯ มีการประเมินตั้งแต่การรับเข้า โดยก าหนดให้มีการน าเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่
สนใจในวันสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย (อ้างอิง สศ 5.1-1 : 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ) ซึ่งผู้สมัครเข้าเรียนจะถูกประเมินความเหมาะสมในการเข้าศึกษา
ในด้านต่าง ๆ ที่มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้อย่างชัดเจน เช่น ประวัติการศึกษา เชาว์ปัญญาและความ
รอบรู้ทั่วไป และด้านบุคลิกภาพ (อ้างอิง สศ 5.1-2 : เอกสารประกอบการสอบคัดเลือก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์) และมีการติดตามความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้ระหว่างการศึกษาโดยการสอบ
วัดคุณสมบัติ (Qualifying examination, QE) ซึ่งทางหลักสูตร ฯ ได้ก าหนดให้มีตัวแทนจากหลักสูตร ฯ เข้า
ร่วมเป็นกรรมการสอบ พร้อมให้กรรมการในการสอบให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักศึกษาน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาตนเองต่อไป (อ้างอิง สศ 5.1-3 : รายงานการประชุมหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 2/2562) นอกจากนี้ก่อนส าเร็จการศึกษา นักศึกษาในหลักสูตรต้องผ่านการสอบปกป้อง
ดุษฎีนิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยผลการเรียนรู้ทุกด้าน (อ้างอิง สศ 5.1-4 : มคอ. 2 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร หน้า 75)  

5.2)  The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students (4,5). : การ
ประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การก าหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจาย
น้ าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้เรียน
รับทราบ 

หลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการก าชับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท า 
มคอ. 3 ให้แล้วเสร็จตามปฏิทินการด าเนินการจัดท า มคอ. 3 และ 5 ก่อนเปิดภาคการศึกษา (อ้างอิง สศ 5.2-1 
: หนังสือขอความอนุเคราะห์ด าเนินการจัดท า มคอ.3) โดยใน มคอ. 3 ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิน
ผู้เรียนให้ครบถ้วน ทั้งก าหนดการประเมิน เกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน และการตัดเกรด  (อ้างอิง สศ 
5.2-2 : ตัวอย่าง มคอ. 3 รายวิชา สศ 792 สัมมนา 2) โดยผู้สอนต้องแจ้งให้ผู้เรียนได้รับทราบอย่างทั่วถึง   

 5.3)  Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to 
ensure validity, reliability and fairness of student assessment (6,7). : เกณฑ์การให้คะแนน
และแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความเชื่อม่ันและความโปร่งใสใน
การประเมินผู้เรียน 

  หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความเท่ียงธรรมของเกณฑ์และวิธีการประเมิน
โดยมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบผลการศึกษาจากเกณฑ์ประเมินในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 และ  
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ภาคการศึกษาที่ 2 (อ้างอิง สศ 5.3-1 : รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 2 พ.ย. 2561, ครั้งที่ 3/2562 
วันที่ 29 มี.ค. 2562) และมีช่องทางการพิจารณาจากข้อร้องเรียนของนักศึกษาผ่านช่องทางสายตรงคณบดีใน
เว็บไซต์คณะฯ, กล่องรับข้อร้องเรียนของคณะฯ และเอกสารค าร้องทั่วไปในระบบของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง 
สศ 5.3-2 : ฟอร์มค าร้องทั่วไป, เว็บไซต์คณะฯ, รูปภาพกล่องรับข้อร้องเรียน)   
 

5.4)  Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
(3). : มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ 

มีการสะท้อนผลการประเมินกลับยังผู้ถูกประเมินระหว่างที่ก าลังศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนน าไป
ปรับปรุงแก้ไข เช่น รายวิชาสัมมนา 2 ที่ได้ก าหนดให้ผู้เรียนส่งโครงร่างสัมมนาต่อทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้นักศึกษาได้น ากลับไปแก้ไขปรังปรุงเพ่ือให้เนื้อหาสัมมนาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (อ้างอิง สศ 
5.4-1 : แบบติดตามความก้าวหน้ารายวิชาสัมมนา) 

5.5)  Students have ready access to appeal procedure (8). : ผู้ เรี ย น รับ รู้ ถึ งสิ ท ธิ์
เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์ 

หลักสูตรฯ มีการชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงกระบวนการที่เหมาะสม โดยผู้เรียนสามารถอุทธรณ์
ผลการประเมิน หรือผ่านช่องทางในการสื่อสารเพ่ือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ เช่น ผ่านทางสายตรงคณบดี 
(เว็บไซต์ของคณะฯ  www.as.mju.ac.th), กล่องแสดงรับความคิดเห็น (ตู้รับข้อร้องเรียน) บริเวณชั้น 1, 3 
และชั้น 4 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ หรือผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา (อ้างอิง สศ 5.5-1 : ภาพกล่องรับความคิดเห็น
ชั้น 1, เว็บไซต์สายตรงคณบดี)     

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553 ในหมวดที่ 4 
เกี่ยวกับการอุทธรณ์ในกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม (อ้างอิง สศ 5.5-2 : ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา)     
 
Criterion 5 – Checklist 
Student assessment 1 2 3 4 5 6 7 
5.1  The student assessments are constructively aligned 
to the achievement of the expected learning outcomes 
(1, 2) 

       

5.2  The student assessments including timelines, 
methods, regulations, weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and communicated to students (4, 5) 
 

       

5.3  Methods including assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure validity, reliability and 

       

http://www.as.mju.ac.th/
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fairness of student assessment (6, 7) 
5.4  Feedback of student assessment is timely and helps 
to improve learning (3)        

5.5  Students have ready access to appeal procedure (8)        
Overall opinion        

 
Criteria 6 Academic Staff Quality 

6.1) Academic staff planning (considering succession, promotion, re-
deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfill the needs for 
education, research and service (1). : การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอด
ต าแหน่ง เลื่อนต าแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การสิ้นสุดต าแหน่ง และแผนการ
เกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
   ในปีการศึกษา 2561 มีคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ และท างานเต็มเวลาทั้งหมด 16 
คน แบ่งออกตามต าแหน่งทางวิชาการดังตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรฯ ทั้งนี้มี
อาจารย์ทั้งหมดในหลักสูตรฯ จบปริญญาเอกร้อยละ 100 ซึ่งอาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรฯ มีความรู้ทางการ
วิจัย มีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 44.44 (อ้างอิง สศ 6.1-1 : ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร 
https://erp.mju.ac.th/qaRpt1.aspx)  
   ในระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2561 ไม่มีอาจารย์ท่านใดลาออก แต่มีอาจารย์เกษียณอายุ
จ านวน 5 คน และภายในอีก 5 ปี จะมีคณาจารย์เกษียณอายุ จ านวน 3 คน ซึ่งประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของคณะฯ เพ่ือพิจารณาก าหนดกรอบต าแหน่ง
ทดแทนคณาจารย์ที่เกษียณอายุ (อ้างอิง สศ 6.1-2 : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนอัตราก าลังฯ/รายงาน
ประชุมฯ) 

  คณาจารย์ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ด้านบริหาร (หลักสูตร) (อ้างอิง สศ 6.1-3 : ค าสั่ง                          
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ) และอาจารย์แต่ละท่านได้รับมอบหมายภาระงานสอนในรายวิชาที่เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ (อ้างอิง สศ 6.1-4 : รายงานการประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561) 
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ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาในรอบ 5 ปี  

ต าแหน่งวิชาการ 
2557 2558 2559 2560 2561 

คงอยู่ ออก คงอยู่ ออก คงอยู่ ออก คงอยู่ ออก คงอยู่ ออก 
อาจารย์ 4 1 6 - 9 - 9 - 10 - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 1 6 1 8 - 5 - 5 - 
รองศาสตราจารย์ 3 - 2 1 1 1 1 - 1 - 

รวม 14 2 14 2 18 1 18 - 16 - 

 
ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันสิ้นปีการศึกษา 2561) 

วุฒิการศึกษา อ. ผศ. รศ. ศ. อ.พิเศษ ร้อยละ 
ปริญญาตรี - - - - - - 
ปริญญาโท - - - - - - 
ปริญญาเอก 10 5 1 - - 16 
สูงกว่าปริญญาเอก - - - - - - 

รวม 10 5 1 - - 16 
อายุคนเฉลี่ย   - - - - 
อายุงานเฉลี่ย   - - - - 

รายช่ืออาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการ อีก 5 ปี (2562-2566) 
ล าดับ ชื่อ-สกุลผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 2562 2563 2564 2565 2566 

1 อ.ดร.วินัย  โยธินศิริกุล      
2 รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ      
3 ผศ.น.สพ.ดร.บัญชา  พงศ์พิศาลธรรม      
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6.2) Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to 
improve the quality of education, research and service (2). : มีการเปรียบเทียบอัตราส่วน
บุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูล
เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 รายงานสรุปสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประจ าปี
การศึกษา 2561 (อ้างอิง สศ 6.2-1 https://erp.mju.ac.th/ftesRpt1.aspx) 

 
ตารางแสดงผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)  

ระดับคุณภาพผลงานวิจัย 
แยกตามประเภทของแหล่งตีพมิพ์เผยแพร่ 

ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (จ านวนชิ้นงาน) 
2557 2558 2559 2560 2561 

ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ค่าน้ าหนัก 0.10) - - - - - 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) - 9 14 11 11 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  แต่สถา
บั้นน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  
ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

11 1 11 1 6 

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 1 - - - - 
บทความวิจั ยห รือบทความวิชาการฉบั บสมบู รณ์ ที่ ตี พิ มพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

2 2 1 1 2 

-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ 2556  
-ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 
-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 
-ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 

7 1 4 4 6 
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ระดับคุณภาพผลงานวิจัย 
แยกตามประเภทของแหล่งตีพมิพ์เผยแพร่ 

ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (จ านวนชิ้นงาน) 
2557 2558 2559 2560 2561 

-ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ค่าน้ าหนัก 1.00)  

รวมจ านวนชิ้นงาน 21 13 30 17 25 

(อ้างอิง สศ 6.2-2 : เอกสารสรุปผลงานวิจัย 57 - 61) 
 

ตารางแสดงการได้รับงบประมาณสนับสนุน (ย้อนหลัง 5 ปี)  
ปีงบประมาณ แหล่งทุนวิจัย งบประมาณ (บาท) 

2561 เงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ - 
เงินงบประมาณแผ่นดนิส านักวจิัยฯ 452,700 
ภายนอก 2,822,592 

2560 เงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ 115,000 
เงินงบประมาณแผ่นดนิส านักวจิัยฯ 450,000 
ภายนอก 5,734,510 

2559 เงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ 266,000 
เงินงบประมาณแผ่นดนิส านักวจิัยฯ 50,000 
ภายนอก 3,113,900 

2558 เงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ 125,000 
เงินงบประมาณแผ่นดนิส านักวจิัยฯ 187,200 
ภายนอก 600,000 

2557 เงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ 285,000 
เงินงบประมาณแผ่นดนิส านักวจิัยฯ - 
ภายนอก 2,398,120 

(อ้างอิง สศ 6.2-3 : เอกสารสรุปงบประมาณ+แหล่งทุนวิจัย 57 - 61) 
 
 6.3)  Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom 
for appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
(4,5,6,7). : เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความ
รับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่งบุคลากรถูก
ก าหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน 
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   มหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบ/หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ อย่างชัดเจน โดย
คณะฯ ได้ด าเนินการตามก าหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ เพ่ือก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ ได้แก่ 
คุณวุฒิและสาขาวิชา ให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร นอกจากนี้ การสรรหาอาจารย์ และบุคลากร
อัตราทดแทน กรณีลาออกหรือเกษียณอายุราชการ และบุคลากรอัตราใหม่ (กรณีวางแผนระยะยาว) เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการประกาศรับสมัคร และ
มีคณบดีฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาฯ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการสรรหาเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
(อ้างอิง สศ 6.3-1 : ระเบียบการรับอาจารย์)  

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ในเรื่องการก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการของสายวิชาการอย่างชัดเจน (อ้างอิง สศ 6.3-2 : หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งฯ 2560) 

คณาจารย์ได้รับการพัฒนาตนเองในความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ และเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ ในวงเงิน 15,000 บาท (อ้างอิง สศ 6.3-3 :  การจัดสรรงบประมาณพัฒนาตนเองตนเอง) 
นอกจากนี้คณะฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาติ (อ้างอิง สศ 6.3-4 : ประกาศ
หลักเกณฑ์การขอรับการสนับนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการของคณะฯ)   
 

6 .4)  Competences of academic staff are identified and evaluated (3). : มี ก า ร
วินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ 
    คณะฯ มีการประเมินผลการท างานอย่างยุติธรรม เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยทาง
มหาวิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการท างานตามประเภทของบุคคลากร โดยหากเป็นข้าราชการจะประเมินผล
การปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง และหากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง 
(อ้างอิง สศ 6.4-1 : แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน) และคณะฯ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติม เช่น 
การขอทุนวิจัยภายนอก การสอบผ่านภาษาอังกฤษ เป็นต้น (อ้างอิง สศ 6.4-2 : ประกาศคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรื่อง ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การพิจารณา  เพ่ือประเมินภาระงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
บุคลากรสายวิชาการ) และมีการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมินเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา (อ้างอิง สศ 6.4-3 : ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษา) 
 

6 .5 )  Training and development needs of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them (8). : ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัยและน าไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 
   บุคลากรทุกคนได้จัดท าแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) เป็นประจ าทุกปี โดยได้ระบุหัวข้อความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน (อ้างอิง สศ 6.5-1 :  IDP บุคลากร) 
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   คณาจารย์มีการพัฒนาตนเอง ด้านวิจัย การเรียนการสอน ฯลฯ (อ้างอิง สศ 6.5-2 : ตาราง
การฝึกอบรมของบุคลากร)   

6 . 6 ) Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service (9). : การบริหาร
ผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกน ามาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
   คณ ะฯ  มี ก ารย ก ย่ อ ง เชิ ด ชู เกี ย รติ แ ก่ อ าจ ารย์ ผู้ ได้ รั บ รางวั ล ผ่ าน สื่ อ อ อน ไล น์ 
(www.as.mju.ac.th)  (อ้างอิง สศ 6.6-1 : แบนเนอร์ในเว็บไซต์คณะฯ) 

คณะฯ มอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ตัวอย่างทั้งข้าราชการและพนักงาน (อ้างอิง สศ 6.6-2 : 
รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการยกย่องในงานเลี้ยงปีใหม่ 2562) 
    คณะน าผลในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ อาทิ การสอบผ่านวัดระดับภาษาอังกฤษ การยื่น
ขอแหล่งทุนภายนอก การเป็นวิทยากรระดันนานาชาติ   

6.7) The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement (10). : มีการตรวจสอบ ประเมิน
และเปรียบเทียบประเภทและจ านวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการประชุมหารือก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง (อ้างอิง สศ 6.7-1 : รายงาน
การประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562)  

Criterion 6 – Checklist 
Academic Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 
6.1  Academic staff planning (considering succession, 
promotion, re-deployment, termination, and retirement) is 
carried out to fulfil the needs for education, research and 
service [1] 

 ✓      

6.2  Staff-to-student ratio and workload are measured and 
monitored to improve the quality of education, research 
and service [2] 

✓       

6.3  Recruitment and selection criteria including ethics and 
academic freedom for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated [4, 5, 6, 7] 

 ✓      

6.4  Competences of academic staff are identified and ✓       

http://www.as.mju.ac.th/
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evaluated [3] 
6.5  Training and developmental needs of academic staff 
are identified and activities are implemented to fulfil them 
[8] 

✓       

6.6  Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [9] 

 ✓      

6.7  The types and quantity of research activities by 
academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement [10] 

✓       

Overall opinion ✓       
 
Criterion 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). : มีการ
ด าเนินการวางแผนแต่งต้งบุคลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา งานวิจัย และ
การบริการวิชาการ  

คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (อ้างอิง สศ 7.1-1 : ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร) เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี ในการจัดท าแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร คณะมีการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุ่มงานการ
บริหารของบุคลากรสายสนับสนุน และมีการส ารวจข้อมูล IDP ของบุคลากรของคณะ และน าผลจากการ
วิเคราะห์และความต้องการในการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคลมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผน  (อ้างอิง สศ 
7.1-2 : แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี) และมีการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนรับผิดชอบในหน้าที่
เกี่ยวกับงานหลักสูตรการศึกษา, ห้องปฏิบัติการ, งานฟาร์ม, ห้องสมุด, กิจกรรมนักศึกษา และบุคลากร
ส่วนกลางที่สนับสนุนทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศไว้บริการ 
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ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร (ย้อนหลัง 5 ปี)  
 
 
 
 

บุคลากรสายสนับสนุน 

ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 

 
รวม 
(คน) 

 
รวม 
(คน) 

 
รวม 
(คน) 

 
รวม 
(คน) 

ระดับการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
ต่ า
กว่า 
ป.ตร ี

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

รวม 
(คน) 

1. บุคลากรห้องสมุด 
1.1 ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย 
1.2 ห้องสมุดคณะ 

 
- 
1 

 
- 
1 

 
- 
1 

 
- 
1 

 
1 
- 

 
30 
1 

 
11 
- 

 
- 
- 

 
42 
1 

2. บุคลากรห้องปฏิบัติการที่ 
หลักสูตรใช้ในการเรียนการสอน 
     2.1 ห้องปฏิบัติการคณะ 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
4 

3. บุคลากรด้านงานฟาร์มของคณะ 3 3 3 3 - - 3 - 3 
4. บุคลากรด้านธุรการ 
     4.1 ธุรการคณะ       
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

5.   บุคลากรที่ให้บริการแก่
นักศึกษา 
    5.1 บัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
    5.2 ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

5.3 คณะ 

 
 
- 
 
- 

 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

21 
 

15 
 
1 

 
 

15 
 
3 

 
3 

 
 
3 
 
- 

 
- 

 
 

39 
 

18 
 

4 
รวม     3 71 35 3 112 

(อ้างอิง สศ 7.1-3 : ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการท างานของหลักสูตร 
https://erp.mju.ac.th/qaRpt8.aspx) 
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7 . 2 )  Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated (2). : มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรร
หาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสาย
สนับสนุน  

คณะฯ ด าเนินการภายใต้กระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีกระบวนการสรรหาบุคลากร
โดยก าหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผู้สมัครตามคู่มือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามแนว Competency (อ้างอิง 
สศ 7.2-1 : คู่มือมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) และก าหนดให้บุคลากรผู้สมัครตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ต้องมี
ผลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย นอกจากการด าเนินการสรรหาบุคลากร
ด้วยวิธีปกติข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการสรรหามีการใช้ระบบคุณธรรม (merit system) ที่เน้นความรู้
ความสามารถในด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ในการท างาน เช่น โครงการบริหารคนดีคนเก่ง ที่ให้ลูกจ้าง
ชั่วคราวและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีคุณวุฒิและด ารงต าแหน่งในระดับปริญญา
ตรี และมีอายุงาน 7 ปีขึ้นไป ได้มาด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือมาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ที่สังกัดส่วนงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เข้าสู่กระบวนการประเมินความรู้ความสามารถเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (อ้างอิง สศ 7.2-2 : มติที่ประชุมการประเมินพนักงานรายได้เข้าสู่พนักงาน
มหาวิทยาลัย) ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้
รับการบรรจุ 

การเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ และหลักสูตรมีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมี career path อย่างเหมาะสม ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 (อ้างอิง สศ 7.2-3 : มติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ) ได้เห็นชอบให้ก าหนดกรอบประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และเห็นชอบ
กรอบประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ด้วยผลงานให้กับทุกต าแหน่งโดยไม่จ ากัดจ านวน ทั้งนี้ 
ยกเว้นต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ โดยต้องขอประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ที่
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ก าหนดให้ ซึ่งต้องรอการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในก ากับก่อนจึง
จะเสนอประเมินค่างานต่อมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ได้รับความเห็นชอบในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้น  (อ้างอิง สศ 7.2-4 : ค าสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น รายนาย
อภิชาติ หมั่นวิชา; ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปรับเปลี่ยนชื่อต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่
ด ารงต าแหน่งบริหาร)   
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7 .3 )  Competences of support staff are identified and evaluated (3). : มี ก า ร
วินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดท าสมรรถนะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนดสมรรถนะมาตรฐานของต าแหน่ง และคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ร่วมกับบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทุกกลุ่มงาน (อ้างอิง สศ 7.3-1 : ค าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย) โดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ในการก าหนดหัวข้อสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรทุกประเภท และหัวข้อสมรรถนะหรือ
ความสามารถที่จ าเป็นและสอดคล้องกับภารกิจที่บุคลากรแต่ละประเภท ในแต่ละระดับต าแหน่งปฏิบัติงานอยู่ 
รวมถึงก าหนดรายละเอียดของสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน ให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วน ถูกต้อง โดยเริ่มตั้งแต่การ
ก าหนดชื่อ ค านิยาม ก าหนดการจัดระดับ และก าหนดพฤติกรรมในแต่ละระดับ (อ้างอิง สศ 7.3-2 : คู่มือ
สมรรถนะบุคลากร)  

คณะกรรมการด าเนินการก าหนดสมรรถนะมาตรฐานของต าแหน่ง (อ้างอิง สศ 7.3-3 : ค าสั่ง
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดสมรรถนะฯ)  และคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 ได้น าเสนอการก าหนดสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะผู้บริหาร และสมรรถนะกลุ่มงาน จ านวน 11 กลุ่มงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบตามเสนอ (อ้างอิง สศ 7.3 -4 : หนังสือแจ้งมติสภา) 
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการประเมินสมรรถนะของบุคลากรประจ าปี 2552 ขึ้นเป็นครั้งแรก เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการวัดความรู้ความสามารถของบุคลากร ต่อมาได้มีการก าหนดสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน
ลูกจ้างประจ าขึ้นมา เป็นกลุ่มงานที่ 12 กลุ่มงานลูกจ้างประจ า (อ้างอิง สศ 7.3-5 : สมรรถนะกลุ่มงานที่ 12)  
ต่อมาคณะกรรมการด าเนินการก าหนดสมรรถนะมาตรฐานของต าแหน่งและคณะกรรมการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกับบุคลากรกลุ่มลูกจ้างประจ าทุกกลุ่มงาน ก าหนดสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน
ลูกจ้างประจ าขึ้นมา และคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยแ ม่
โจ้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2554 มีมติเห็นชอบ
ในการเพ่ิมสมรรถนะกลุ่มงานลูกจ้างประจ า จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน กลุ่มงานสนับสนุน 
และกลุ่มงานช่าง พร้อมกับปรับปรุง เพ่ิมเติมต าแหน่งในบางต าแหน่ง และปัจจุบันสมรรถนะที่มหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ (อ้างอิง สศ 7.3-6 : มติที่ประชุมเพ่ิมสมรรถนะ 3 กลุ่มงาน) ใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จะใช้หัวข้อ รายละเอียด และเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ของแต่ละต าแหน่ง ในการ
ประเมินตามคู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 (อ้างอิง สศ 7.3-7 : คู่มือ
ประเมินสมรรถนะ) 
   ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการน าสมรรถนะตามคู่มือสมรรถนะฯ ดังกล่าว มาใช้ในการ
วัดและประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน มาเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี และปัจจุบันมหาวิทยาลัย 
เห็นว่าสมรรถนะดังกล่าวควรมีการปรับปรุง เพ่ือเป็นการส่งเสริม และพัฒนาให้การท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มีการท างานที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น 
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มหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดสมรรถนะมาตรฐานของต าแหน่ง ด าเนินการ
ปรับปรุงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกครั้งหนึ่ง และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 

7 . 4 )  Training and development needs of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them (4). : มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และด าเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น 

คณะฯ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้าตาม
เส้นทางการท างานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในแผนความต้องการพัฒนาตนเองทั้ งการเพ่ิมพูนความรู้ 
การศึกษาในระดับที่สูงขั้น และความต้องการในการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองตามต าแหน่งหน้าที่ ความต้องการ และความช านาญในอัตราปีงบประมาณ 15,000 บาท/คน  
ตามนโยบายการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ทั้งนี้คณะ ฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพของบุคลากรแต่ละสายงานทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ (อ้างอิง สศ 7.4-1 : การเข้าร่วมอบรมต่าง ๆ ของบุคลากร) 
    ในระดับมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินจัดอบรมให้กับบุคลากรในภาพรวมตามวิ สัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย เช่น การอบรมหลักสูตรก้าวใหม่ ทั้งประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน การอบรมเกี่ยวกับ
การโครงการชุดหลักสูตรการอบรมส าหรับบุคลากรใหม่ โครงการผู้บริหารพบบุคลากร โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการในส านักงานอธิการบดี โครงการเสวนาผู้บริหาร 
CEO Forum เป็นต้น ขณะเดียวกันได้จัดให้มีการอบรมเฉพาะด้าน เช่น ด้านพัสดุ ด้านการเงิน ด้านบริหารงาน
ทั่วไป ด้านนิติกร ด้านบริหารงานบุคคล ซึ่งแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการจัดส่งบุคลากรตามต าแหน่งงาน 
เข้ารับการอบรมฯ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

7 . 5 )  Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service (5). : มีการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่า การยอมรับ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
   คณะฯ มีการยกย่องบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลการปฏิบัติงานดี ดีเด่น ในด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการในทุกปี ปีละหนึ่งครั้ง โดยด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการ
แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน
ราชการดีเด่น และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานราชการดีเด่น โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับของข้าราชการ 
และลูกจ้างประจ าดีเด่นโดยอนุโลม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้พิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ประจ าปี 2561 จ านวน 1 คน ส่งผลไปยังต่อกระทรวงศึกษาธิการ และพิจารณา
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน 1 ราย /พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
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วิชาการ จ านวน 1 ราย และพนักงานราชการ จ านวน 1 ราย (อ้างอิง สศ 7.5-1 : หนังสือส่งรายชื่อไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการ) โดยการด าเนินงานของคณะฯ จะประกาศผลการคัดเลือก และมอบเกียรติบัตร พร้อม
ทัง้จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
   คณะฯ มีการยกย่องบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลการปฏิบัติงานดี ในด้านการเรียนการสอน 
โดยบุคลากรสายสนับสนุนได้น านักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะประเพณี 4 จอบ  (อ้างอิง สศ 7.5-2 : รูปแบน
เนอร์หน้าเว็บไซต์)    
 
Criterion 7 – Checklist 
Support Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 
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] 

 ✓      

7.2  Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated [2] 

 ✓      

7.3  Competences of support staff are identified and 
evaluated [3] 

✓       

7.4  Training and developmental needs of support staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [4] 

✓       

7.5  Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [5] 

✓       

Overall opinion ✓       
 
Criterion 8  Student Quality and Support 
  8.1) The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-date (1). : มีการก าหนด การสื่อสาร และการประกาศ
นโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน 
   หลักสูตรฯ มีกระบวนการการรับนักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ก าหนดแผนการรับนักศึกษา 
คุณสมบัติผู้สมัครที่ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรฯ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาในสาขาสัตวศาสตร์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องทางด้านสัตวศาสตร์ และมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่หลักสูตรฯ ก าหนด แจ้งให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
จัดท าประกาศรับสมัครปีการศึกษาละ 4 รอบ และด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยจัดท าสื่อต่างๆ ผ่านทาง
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เว็บไซต์มหาวิทยาลัย, Facebook, จอ LCD หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้, ป้ายโฆษณาตามจุดต่าง ๆ, แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ทั้งนี้หลักสูตรฯ ยังเป็นผู้
ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ (อ้างอิง สศ 8.1-1 : ระบบและกลไกการรับนักศึกษา)  
  หลักสูตรฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ดังนี้ 

1. จัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ในโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแสดงผล
ง า น วิ จั ย  แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  “ Graduate School : Innovation 
Entrepreneurs Driving Thailand 4.0” (อ้างอิง สศ 8.1-2 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตร) 

2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ โดยได้เชิญ ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย มาประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา         
ในปีการศึกษา 2561 (อ้างอิง สศ 8.1-3 : ประชาสัมพันธ์รับผู้เข้าศึกษาต่อ) 

3. สรุปรายละเอียดของหลักสูตร และประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ เพ่ือให้
อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์ฯ น าไปประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และ/หรือ บุคคลภายนอก (อ้างอิง สศ 8.1-4 : หนังสือแจ้งข้อมูลการประชาสัมพันธ์) 

8.2)  The methods and criteria for the selection of students are determined 
and evaluated (2). : มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา 

  เมื่อสิ้นสุดการประกาศรับสมัครแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งเอกสารประกอบการสมัครสอบ
คัดเลือก เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
แล้ว หลักสูตรฯ จะแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โดยคณะกรรมการ
สอบด าเนินการสอบคัดเลือก ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร และพิจารณาคุณสมบัติประกอบกับใบคะแนนผล
การศึกษา หนังสือรับรอง เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ จะประเมินผลคะแนนให้กับผู้สมัครเข้าศึกษา โดยสรุป
คะแนนในตารางผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ พร้อมระบุรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องเตรียมพร้อมส าหรับเข้า
ศึกษาเป็นข้อมูลเบื้องต้น 
   ทั้งนี้มีการประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อจ านวน 4 รอบในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรฯ               
มีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาจากผลการรับนักศึกษา และปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาแต่ละ
รอบ และรายงานคณะฯ (อ้างอิง สศ 8.2-1 รายงานการประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที ่2/2562)  
   หลังจากผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยก็จะ
ด าเนินการ ในส่วนการรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และการ
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ด้วย
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ และท าความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
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นับตั้งแต่เข้าศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษา และท าความรู้จักส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในคณะฯ 
(อ้างอิง สศ 8.2-2 : ไฟล์น าเสนอกิจกรรมปฐมนิเทศ) 
  
ตารางแสดงจ านวนนักศึกษารับเข้าในแต่ละปีการศึกษา (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า (รหัส.....) 

จ านวนผู้สมัคร 
จ านวนผู้สมัครเรียน จ านวนคนที่ประกาศรับ จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจริง 

2561 (รหัส 61) 1 5 1 
2560 (รหัส 60) 2 5 2 
2559 (รหัส 59) - 5 - 
2558 (รหัส 58) - 5 - 
2557 (รหัส 57) - 5 - 

 
ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจริงในแต่ละชั้นปี  
(ข้อมูล ณ สิ้นสุดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา) 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(รหัส........) 

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจริงในแต่ละชั้นปี 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ไม่ส าเร็จตามระยะเวลา

ของหลักสูตร 
รวม 

2561 (รหัส 61) 1 - - - - - 
2560 (รหัส 60) - 2 - - - - 
2559 (รหัส 59) - - - - - - 
2558 (รหัส 58) - - - - - - 
2557 (รหัส 57) - - - - - - 

 
  8.3) There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload (3). : มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการ
เรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ  
   หลักสูตรฯ มีแนวทางการดูแล/ติดตามนักศึกษาให้ทั่วถึงดังนี้ 

- มีการแจ้งนักศึกษาให้เตรียมตัวก่อนเข้าเริ่มเรียน เช่น การศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  และวิชาพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็น (อ้างอิง สศ 8.3-1 : ไฟล์น าเสนอ
กิจกรรมปฐมนิเทศ) การประสานงานกับอาจารย์ที่ต้องการให้เป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้ได้รับ
ค าแนะด้านอ่ืน ๆ จากอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง 
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- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าในกรณีที่นักศึกษายังไม่
ตัดสินใจเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา  ประธานหลักสูตรฯ จะท าหน้าที่ดูแลนักศึกษาจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

- มีระบบการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนหรือผลการเรียนของนักศึกษาโดย               
ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าของการเรียนในทุกภาคการศึกษา (อ้างอิง สศ 8.3-2 : 
เอกสารรายงานความก้าวหน้า 2561) และหลักสูตรฯ ได้น ารายงานความก้าวหน้าของ
นักศึกษามาประเมินและแจ้งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของนักศึกษาแต่ละราย (อ้างอิง 
สศ 8.3-3 : รายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา) เพ่ือให้อาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถติดตาม ควบคุมให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

8.4) Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 

student support services are available to improve learning and employability (4). : มี

การจัดให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และบริการสนับสนุน

นักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและความสามารถในการท างาน 

- หลักสูตรฯ ก าหนดให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ ทุกสิ้นภาคการศึกษา และเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นมาก
ขึ้น (อ้างอิง สศ 8.4-1 : รายงานการประชุม 1/2562 และ ครั้งท่ี 3/2562) 

- นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ (อ้างอิง สศ 8.4-2 : ภาพข่าวกิจกรรม) 

- กิจกรรม Journal club (อ้างอิง สศ 8.4-3 : ภาพข่าวกิจกรรม) 
- มีการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการและผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น 

การให้ความรู้จากวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญจากภายนอก (อ้างอิง สศ 8.4-4 : กิจกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย)  กิจกรรมการจัดการความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เรื่อง การแปลงองค์ความรู้สู่คู่มือการเลี้ยงสัตว์ (หนังสือ/ต ารา) (อ้างอิง สศ 8.4-5 : ภาพ
ข่าวกิจกรรม KM ด้านวิจัย) กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือรับประสบการณ์ตรงจากเกษตรกร
และผู้ประกอบการ (อ้างอิง สศ 8.4-6 : กิจกรรมศึกษาดูงาน) กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม (อ้างอิง สศ 8.4-7 : กิจกรรมถวาย
เทียน ยี่เป็ง ขวัญควาย ท าบุญสัตว์ทดลอง)  
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  8.5)  The physical, social and psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal well-being (5). : มีสภาพแวดล้องทางกายภาพ 
สังคมและจิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล 

- มีระบบที่ปรึกษาก ากับดูแลให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนด  
- หลักสูตรฯ ได้จัดประชุม/หารือ เรื่อง การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้เชิญ

คณาจารย์ทุกคนในคณะฯ เข้าร่วมประชุม/หารือ และมีข้อเสนอแนะ/และข้อคิดเห็น
จากคณาจารย์ และจากแบบสอบถามนักศึกษา เพ่ือประกอบการประชุมในครั้งนี้ โดย
ได้มีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอน ร่วมพิจารณา
ด าเนินการในข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและ
อาจารย์ได้ทันท่วงท ี(อ้างอิง สศ 8.5-1 : สรุปรายงานการประชุม/หารือ) 

- มีนักวิชาการสัตวบาลประจ าฟาร์ม ให้ค าแนะน าในการเลี้ยงสัตว์ในระหว่างนักศึกษา
ท าการทดลองตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือตามที่นักศึกษามีความสนใจ  (อ้างอิง สศ 
8.5-2 : ค าสั่งมอบหมายนักวิชาการสัตวบาล) 

- มีร้านค้าและพ้ืนที่พักผ่อนส าหรับนักศึกษาเพ่ือสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตใน
สังคมและการเรียนรู้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย (อ้างอิง สศ 8.5-3 : ภาพร้านค้า) 

- มีห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าและวิจัย 
ตลอดจนการเรียนรู้ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายครอบคลุมทุก
สาขาวิชา และมีบริการพ้ืนฐาน ได้แก่ บริการสารสนเทศ บริการยืม - คืนทรัพยากร
สารสนเทศ บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า บริการฝึกอบรมการสืบค้น
สารสนเทศ บริการฐานข้อมูลออนไลน์ บริการให้ค าปรึกษาการวิจัย ห้องศึกษาค้นคว้า
ส าหรับบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย ห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับอาจารย์ บริการรวบรวม
บรรณานุกรม บริการน าชมห้องสมุด บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary Loan 
Service) บริการยืม - คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกัน (Reciprocal Borrowing Service) 
บริการอินเทอร์เน็ต บริการค้นหาหนังสือ บริการห้องศึกษากลุ่ม บริการห้องอ่านส่วน
บุคคล (Individual Rooms) บริการพ้ืนที่นั่ งอ่าน บริการ Article Delivery (การ
สแกนบทความวารสารต่างประเทศ) บริการห้องสมุด (Digital) สร้างสุข บริการ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้และข้อมูลท้องถิ่น และบริการสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ  

- มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน การค้นคว้าและวิจัย มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ
อินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้มีการติดตั้งจุดกระจาย
สัญญาณ MJU_WLAN ,MJU_WLAN_WebPortal และ Eduroam โดยมีจุดกระจาย
สัญญาณเครือข่ายไร้สาย 477 จุด อย่างทั่วถึง 
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Criterion 8 – Checklist 
Student Quality and Support 1 2 3 4 5 6 7 
8.1  The student intake policy and admission criteria are 
defined, communicated, published, and up-to-date [1] 

 ✓      

8.2  The methods and criteria for the selection of students 
are determined and evaluated [2] 

✓       

8.3  There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload [3] 

 ✓      

8.4  Academic advice, co-curricular activities, student 
competition, and other student support services are available 
to improve learning and employability [4] 
 

 ✓      

8.5  The physical, social and psychological environment is 
conducive for education and research as well as personal 
well-being [5] 

✓       

Overall opinion  ✓      
 
Criterion 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). : มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ 

(ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องท าโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการท า
วิจัย 

1. คณะฯ ได้จัดห้องเรียนส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตฯ เพ่ิมเติมจากห้องเรียนทั่วไป
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสามารถยืดหยุ่นและเพียงพอต่อความต้องการ  (อ้างอิง สศ 9.1-1 : ภาพ
ห้องเรียน) 

2. คณะฯ ได้จัดห้องพักนักศึกษาให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และท ากิจกรรม
ระหว่างพักการเรียนการสอน  
 
 
 

https://library.mju.ac.th/2018/category/database/ebooks/
https://library.mju.ac.th/2018/category/database/ebooks/
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  9 . 2  The library and its resources are adequate and updated to support 
education and research (3,4). : มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย เพื่อส่งเสริม
การเรียนการสอน และการวิจัย  
    ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการเพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Smart Library ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ด้วยตนเอง
ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (anytime anywhere) (อ้างอิง สศ 9.2-1 : เมนู Research Tools & Collections 
บนเว็บไซต์ส านักหอสมุด) มีการให้บริการหนังสือ ต ารา วารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า และการวิจัยตามหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จ านวน 99 หลักสูตร ประกอบด้วย
หนังสือ/ต ารา/สิ่งพิมพ์ จ านวน 193,345 เล่ม วารสารจ านวน 1,337 รายชื่อ โสตทัศนวัสดุจ านวน 4,452 
รายชื่อ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 32 ฐาน (รวมฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ) เช่น ACM Digital Library, ACS, 
ProQuest, CRC, IEEE/IET Electronic Library (IEL), Science Direct, CAB eBooks, Springer Link              
เป็นต้น 

  คณ ะฯ มีห้ อ งสมุ ดที่ ให้ บริการในการสื บค้นข้อมู ล โดยมี เอกสาร/หนั งสื อ/ต ารา                    
ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสัตวศาสตร์เฉพาะทางให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง (อ้างอิง สศ 9.2-2 : ภาพ
บรรยากาศห้องสมุดคณะฯ) ทั้งนี้ คณะฯ ยังมีส่วนร่วมในการเสนอซื้อทรัพยากร โครงการ New Book Knock 
Knock งาน Maejo Book Fair เป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าทรัพยากรดังกล่าวมาไว้บริการส าหรับผู้ใช้บริการของ
คณะฯ ด้วย (อ้างอิง สศ 9.2-3 : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญซื้อหนังสือ และเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ใน 
งาน Maejo book fair 2019)  
 
  9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and Research (1, 2). : มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอน และการวิจัย 

- มหาวิทยาลัยฯ มีห้องปฏิบัติการของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เป็นห้องปฏิบัติการที่มุ่งเน้นงานบริการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ในตัวอย่างด้านอาหาร 
สินค้าการเกษตร และผลิตภัณฑ์ ตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ค าขอใช้บริการ รวมทั้ง
ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับการท าปัญหาพิเศษ งานวิจัย และโครงการต่างๆ แก่
นักศึกษา นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนบริการให้ค าปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ 
บริการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ และด้านระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

- คณะฯ ได้จัดเตรียมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง เช่น เครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุ Atomic 
Absorption เครื่องแยกสารด้วยระบบ GC เพ่ือรองรับงานวิจัยของนักศึกษา และจัดแยกเครื่องมื อ
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตฯ จากนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือความสะดวกในการ
เรียนการสอน และการท างานวิจัย 

https://library.mju.ac.th/2018/category/database/ebooks/
https://library.mju.ac.th/2018/category/database/ebooks/
https://library.mju.ac.th/2018/category/database/ebooks/
https://library.mju.ac.th/2018/category/database/ebooks/
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- คณะฯ มีอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องอัลตร้าซาวน์  
- คณะฯ มีฟาร์มทดลอง อุปกรณ์พ้ืนฐาน สัตว์ทดลอง และคอกทดลองส าหรับสนับสนุน

การเรียนการสอนและการวิจัย (อ้างอิง สศ 9.3-1 : รูปภาพฟาร์มปศุสัตว์) และมีการวางระบบการขออนุญาต
ใช้คอกทดลองอย่างเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน (อ้างอิง สศ 9.3-2 : แบบขอใช้ฟาร์ม)  
 
  9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and 
updated to support education and research (1,5,6). : สิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอน และการวิจัย 

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่ ให้บริการระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าและวิจัย มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้งานได้ตลอด 24 โดยมีการให้บริการ ดังนี้ 

- มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN ,MJU_WLAN_WebPortal และ 
Eduroam โดยมีจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 477 จุดให้บริการ  

- มีจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) 
จ านวน 850 จุดให้บริการ และบมจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น (True) จ านวน 
113 จุดให้บริการ (อ้างอิง สศ 9.4 -1 : จุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

- มีห้องบริการอินเทอร์เน็ต ณ อาคารเรียนรวม 70 ปี ส าหรับเป็นแหล่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการค้นคว้า ซึ่งมีให้บริการทั้ งหมด 3 ห้องบริการ มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการทั้งหมด 278 เครื่อง  

- มีการให้บริการซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการเรียนการสอน  

- มีระบบ LMS (Learning Management System) หรือระบบการจัดการเรียนรู้ 
เป็นซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  

2. บัณฑิตวิทยาลัยฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงานวิจัย  (อ้างอิง สศ 9.4-2 : 
หน้าเพจ I-Thesis) และโปรแกรมสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ เช่น Endnote 

3. คณะฯ มีระบบสแกนลายนิ้วมือการเข้า-ออก อาคาร นอกเวลาราชาการ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการด าเนินงานวิจัย ท าให้นักศึกษามีความสะดวกในการท างานตามลักษณะงานวิจัยของตน  
(อ้างอิง สศ 9.4-3 : ภาพเครื่องสแกนลายนิ้วมือชั้น 1) 

4. คณะฯ มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย สนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัย (อ้างอิง สศ 
9.4-4 : ภาพเครื่องส่งสัญญาณไร้สาย) 

5. คณะฯ มีห้องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางประจ าอยู่ที่ห้องสมุด (อ้างอิง สศ 9.4-5 : ภาพถ่าย) 
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  9.5  The standards for environment, health and safety; and access for people 
with special needs are defined and implemented (7). : มีการก าหนดและด าเนินการตาม
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่
มีความจ าเป็นพิเศษ 

- มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการออกแบบอาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย บันได บันไดหนีไฟ ที่จอดรถ แสงสว่างและการระบายอากาศ ตลอดจนจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารสถานศึกษา เพ่ือรองรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพและคนชรา เช่น อาคารเรียน
รวม 70 ปีแม่โจ้ อาคารเรียนรวม 80 ปี (อ้างอิง สศ 9.5-1 : รูปภาพสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน
อาคารเรียน) หอพักนักศึกษา โดยจัดให้มีลิฟท์ ทางเดิน ทางลาด ห้องน้ าและห้องอาบน้ าส าหรับผู้พิการ ฯลฯ 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการปรับสภาพแวดล้อมให้แก่คนพิการ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย การจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ การเตรียมการส าหรับในกรณีฉุกเฉิน และการจัดสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ใช้สอย  
ต่าง ๆ ในการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐานครบ
ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ า ที่จอดรถ ป้าย และสัญลักษณ์ 

- คณะฯ ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมโดยรวม จึงมีการด าเนินการกิจกรรม
หลากหลาย อาทิ การรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน (อ้างอิง สศ 9.5-2 : สรุปกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน) 
กิจกรรมส านักงานสีเขียว (green office ) (อ้างอิง สศ 9.5-3 : กิจกรรมฝึกอบรมเกณฑ์ประเมินส านักงานสี
เขียว)  

- คณะฯ ก าหนดให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยส าหรับผู้ขี่
จักรยานยนต์ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะฯ (อ้างอิง สศ 9.5-4 : ภาพสวมหมวก) 

- คณะฯ มีระบบยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  มีระบบตรวจจับสัญญาณไฟ
ไหม้ในอาคาร (อ้างอิง สศ 9.5-5 : ภาพระบบตรวจจับสัญญาณ) และในห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์พ้ืนฐานที่
ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น จุดอาบน้ าฉุกเฉิน, ตู้เก็บสารเคมีที่เป็นพิษ ที่ไวไฟ แยกชัดเจน, ห้อง เก็บ
สารเคมีที่มีการระบายอากาศ ป้องกันอันตรายจากการสูดดมสารเคมี และกรณีเกิดอุบัติเหตุ ในห้องปฏิบัติการ
และส านักงาน และมีชุดปฐมพยาบาลพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการชั้น 5 ให้แก่นักศึกษา  

- คณะ ฯ มีที่จอดจักรยานที่สามารถป้องกันการสูญหายได้ รวมถึงได้จัดจุดจอดรถยนต์
ส าหรับผู้พิการ 
 
Criterion 9 – Checklist 
Facilities and Infrastructure 1 2 3 4 5 6 7 
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] 

 ✓      
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9.2  The library and its resources are adequate and 
updated to support education and research [3, 4] 

 ✓      

9.3  The laboratories and equipment are adequate and 
updated to support education and research [1, 2] 

  ✓     

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure are 
adequate and updated to support education and research 
[1, 5, 6] 

 ✓      

9.5  The standards for environment, health and safety; 
and access for people with special needs are defined and 
implemented [7] 

 ✓      

Overall opinion  ✓      
 

Criterion 10 Quality Enhancement 
  10.1  Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development (1). : ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการ
ออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 

- หลักสูตรฯ ได้น าความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมาออกแบบหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (อ้างอิง สศ 10.1-1 : สรุปความต้องการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียใน OBE)  

- มีการประเมินการเรียนการสอนจากอาจารย์และนักศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม (อ้างอิง สศ 
10.1-2 : แบบสอบถามข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ) และ
น าผลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการ
ปรับปรุงตารางเรียน และมีการระบุ CLO ที่ชัดเจนในภาคการศึกษาถัดไป (อ้างอิง สศ 10.1-3 
: สรุปประชุม/หารือ เรื่อง การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา)  

 
  10.2  The curriculum design and development process is established and 
subjected to evaluation and enhancement (2). : สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
และด าเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น 

- หลักสูตรฯ มีกระบวนการในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในปี 2558 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ สกอ. ก าหนด (อ้างอิง สศ 10.2-1 : ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรฯ) 
โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  

- หลักสูตรฯ มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ ในปี
การศึกษา 2560 (อ้างอิง สศ 10.2-2 : เล่มประกันคุณภาพ 2560) 
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  10.3  The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (3). : มี
การทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ 

- หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา จาก มคอ.5 รายงาน
ผลการด าเนินงานของรายวิชา  (อ้างอิง สศ 10.3-1 : รายการไฟล์ มคอ. 5 ในเว็บไซต์ส านักบริหารฯ) 
http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/tqfFileUpload /officer/tqf5FileList.aspx 

- หลักสูตรฯ มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลของผู้เรียนโดยใช้ ผล
การประเมินจากมหาวิทยาลัย (อ้างอิง สศ 10.3-2 : ผลการประเมินในการเรียนการสอน 2561) 

  10.4  Research output is used to enhance teaching and learning (4). : ใช้ผลผลิตที่
ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น 

  อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ มีการประยุกต์ใช้ผลที่ได้จากการวิจัยมาปรับใช้ในการเรียนการ
สอน มีการสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามเอกสาร
แนบ (อ้างอิง สศ 10.4-1 : มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา)  

  10.5  Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT 
facility and student services) is subjected to evaluation and enhancement (5). : มี ก าร
ประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) 
  หลักสูตรฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของงานบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาต่อหลักสูตร               
(อ้างอิง สศ 10.5-1 : แบบสอบถามข้อเสนอแนะให้ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา) 
โดยผลการประเมินที่ได้อยู่ในระดับดีมาก แต่ยังมีข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุง เช่น คุณภาพของสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต และจ านวนห้องพักนักศึกษา หลังจากนั้นหลักสูตรฯ เสนอให้คณะฯ ปรับปรุงคุณภาพของ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต และเพ่ิมจ านวนห้องพักนักศึกษา (อ้างอิง สศ 10.5-2 : สรุปประชุม/หารือ เรื่อง การ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/tqfFileUpload%20/officer/tqf5FileList.aspx
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  10.6  The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement (6). : มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต
อย่างเป็นระบบ 

หลักสูตรฯ มีระบบกลไกในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 

1) นักศึกษา โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก            
(อ้างอิง สศ 10.6-1 : แบบประเมินการเรียนการสอน 2561)  

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก 
(อ้างอิง สศ 10.6-2 : สรุปแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรฯ)  

3) ศิษย์เก่า ไม่มีการส ารวจความพีงพอใจต่อหลักสูตรของบัณฑิตใหม่ เนื่องจากยังไม่มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 - 2561 

4) ผู้ใช้บัณฑิต ไม่มีการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต เนื่องจากยังไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 – 2561  

 
จากแบบสอบถามผลปรากฏว่า นักศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก 
 

Criterion 10 – Checklist 
Quality Enhancement 1 2 3 4 5 6 7 
10.1  Stakeholders’ needs and feedback serve as input 
to curriculum design and development [1] 

✓       

10.2  The curriculum design and development process 
is established and subjected to evaluation and 
enhancement [2] 

✓       

10.3  The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and evaluated 
to ensure their relevance and alignment [3] 

 ✓      

10.4  Research output is used to enhance teaching and 
learning [4] 
 

✓       
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10.5  Quality of support services and facilities (at the 
library, laboratory, IT facility and student services) is 
subjected to evaluation and enhancement [5] 

 ✓      

10.6  The stakeholder’s feedback mechanisms are 
systematic and subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

✓       

Overall opinion ✓       
 

Criterion 11 Output 
  11.1  The pass rates and dropout rates are established, monitored and 

benchmarked for improvement (6). : มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการส าเร็จ

การศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพื่อใช้ในการปรับปรุง 

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและการออกระหว่างการศึกษา (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ข้อมูล ณ วันสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 
ปีการศึกษา

ที่รับเข้า 
(รหัส.....) 

จ านวนนกัศึกษา  
 

รับเข้า 
 ชั้นปีที่.....  ลาออกระหวา่งการศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 

2561 
(รหัส 61) 

1 1 
(ร้อยละ 
100) 

- - - - - - - - - 

2560 
(รหัส 60) 

2 - 1 
(ร้อยละ 

50) 

- - - - 1 
(ร้อยละ 

50) 

- - - 

2559 
(รหัส 59) 

- - - - - - - - - - - 

2558 
(รหัส 58) 

- - - - - - - - - - - 

2557 
(รหัส 57) 

- - - - - - - - - - - 

 การคงอยู่ของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น และมีนักศึกษาลาออกกลางคัน จ านวน 1 คน เนื่องจากเข้ารับราชการ

ทหาร (อ้างอิง สศ 11.1-1 : รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มี.ค. 2562) 
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  11.2  The average time to graduate is established, monitored and benchmarked 
for improvement. : มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในเรียนจบการศึกษาเพื่อ
ใช้ในการปรับปรุง 

ตารางแสดงระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา และเกรดเฉลี่ยนตลอดหลักสูตร                    
(ย้อนหลัง 5 ปี)                   

หน่วย : คน (ร้อยละ) เกรดเฉลี่ย 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(รหัส.....) 

               จ านวนนักศึกษา  
  

รับเข้า 
ระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษา 

2 ปี 3 ปี 4 ปี > 4 ปี 
2561 (รหัส 61) 1 - - - - 
2560 (รหัส 60) 2 - - - - 
2559 (รหัส 59) - - - - - 
2558 (รหัส 58) - - - - - 
2557 (รหัส 57) - - - - - 

หมายเหตุ : ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 
  11.3  Employability of graduates is established, monitored and benchmarked 
for improvement. : การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานท าของบัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุง 
 

ตารางแสดงบัณฑิตได้งานท า (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 

ปีที่จบการศึกษา จ านวนผู้จบ
การศึกษา 

เปอร์เซ็นต์บัณฑิตที่มี
งานท า 

เปอร์เซ็นต์บัณฑิตที่
ศึกษาต่อ 

ทั้งหมด 

2561  - - - - 
2560  - - - - 
2559  1 100% - 100% 
2558  1 100% - 100% 
2557  - - - - 
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  11.4  The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement. : การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภท
และปริมาณของการท าวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง 
 

ตารางแสดงระดับคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษา (ย้อนหลัง 5 ปี) 

(อ้างอิง สศ 11.4-1 : เอกสารสรุปผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา 5 ปี) 

ระดับคุณภาพผลงานวิจยั 
แยกตามประเภทของแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (จ านวนชิ้นงาน) 
2557 2558 2559 2560 2561 

ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ค่าน้ าหนัก 0.10) - - - - - 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 4 - - 2 - 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  แต่สถา
บั้นน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  
ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1 2 3 - - 

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) - - - - - 
บทความวิจั ยห รือบทความวิชาการฉบั บสมบู รณ์ ที่ ตี พิ มพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

- - - - - 

-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน - - - - - 

 
 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

 
(รหัส.....) 

จ านวน
ผู้จบ

การศึก
ษา  หัก 

บวช 
เกณฑ์
ทหาร 
(คน) 

จ านวนบัณฑิตได้งานท า 
(แยกตามลักษณะงานที่ท า และรวมผู้ที่ท างาน+ศึกษาต่อ) 

 
 

รายได้ต่อ
เดือน  

        
(บาท) 

 
 

ระยะ 
เวลา

การได้
งานท า 
(เดือน) 

ตรงหรือ
สัมพันธ์

กับ
สาขา 
วิชาที่
เรียน 
(คน) 

 
รวม 

(มีงานท า+ศึกษาต่อ) 
(คน) (ร้อยละ) 

องค์กรไทยในประทศ องค์กรไทยในต่างประเทศ องค์กรระหว่าง
ประเทศ ศึกษา

ต่ออย่าง
เดียว 

ราช
การ 

เอก
ชน 

ส่วน
ตัว 

ราช 
การ 

เอก
ชน 

ส่วน 
ตัว 

ใน
ไทย 

ใน
ต่างประ

เทศ 

2559 (รหัส 59) 1 1 - - - - - - - - 37,400 - 1 1 100 
2558 (รหัส 58) 1 1 - - - - - - - - 29,000 - 1 1 100 
2557 (รหัส 57) - - - - - - - - - - - - - - - 
2556 (รหัส 56) - - - - - - - - - - - - - - - 
2555 (รหัส 55) - - - - - - - - - - - - - - - 
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ระดับคุณภาพผลงานวิจยั 
แยกตามประเภทของแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (จ านวนชิ้นงาน) 
2557 2558 2559 2560 2561 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ 2556  
-ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 
-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 
-ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 
-ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

รวมจ านวนชิน้งาน 5 2 3 2 - 

  11.5  The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement. : การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง 

หลักสูตรฯ มีระบบกลไกในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 

1) นักศึกษา โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก            
(อ้างอิง สศ 11.5-1 : แบบประเมินการเรียนการสอน 2561)  

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก 
(อ้างอิง สศ 11.5-2 : สรุปแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรฯ)  

3) ศิษย์เก่า ไม่มีการส ารวจความพีงพอใจต่อหลักสูตรของบัณฑิตใหม่ เนื่องจากยังไม่มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 - 2561 

4) ผู้ใช้บัณฑิต ไม่มีการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต เนื่องจากยังไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 – 2561  
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จากแบบสอบถามผลปรากฏว่า นักศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

ตารางแสดงความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีต่อหลักสูตร (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 
 

Stakeholders 

ระดับความพงึพอใจในแต่ละปีทีท่ าการ
ส ารวจ (ค่าเฉลี่ย) 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม - - 4.00 - - 
2. ด้านความรู ้ - - 3.60 - - 
3. ด้านทักษะทางปัญญา - - 3.80 - - 
4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ - - 4.00 - - 
5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี - - 4.00 - - 
คะแนนทีไ่ด้รับ - - 4.14 - - 
ระดับความพงึพอใจ - - มาก - - 

*หมายเหตุ : ปี 2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษา และไม่มีรายงานความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 
(อ้างอิง สศ 11.5-3 : ตารางแสดงข้อมูลความพึงพอใจของผู้ประกอบการ) 
 
Criterion 11 – Checklist 
Output 1 2 3 4 5 6 7 
11.1  The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

 ✓      

11.2  The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

 ✓      

11.3  Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

 ✓      

11.4  The types and quantity of research activities by 
students are established, monitored and benchmarked 
for improvement [2] 

✓       

11.5  The satisfaction levels of stakeholders are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [3] 

✓       

Overall opinion ✓       
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาของหลักสูตร 

Criterion 1 Expected Learning Outcome 

1.1 The expected learning outcome have been clearly formulated and aligned with the 

vision and mission of the university (1,2). 

จุดเด่น ELO มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
จุดที่ควรพัฒนา ELO ในปี 2560 บางหัวข้อยังไม่ชัดเจน ท าการวัดและประเมินได้ยาก    
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

ELO ของหลักสูตร ฯ ควรมีการทบทวนให้มีความจ าเพาะมากข้ึนและสื่อสารให้กับ
คณาจารย์ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 

transferable) learning outcomes 

จุดเด่น ELOs ครอบคลุมทั้ง specific และ generic 
จุดที่ควรพัฒนา Specific and generic learning outcome ยังไม่มีความเชื่อมโยงในแต่ละรายวิชา 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

ควรวางแผนกระบวนการในการทบทวน Specific and generic learning outcome 
และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่แต่ละรายวิชาให้ชัดเจนมากข้ึน 

 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders 

จุดเด่น ELOs สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และศิษย์เก่า 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม แต่ปริมาณของผู้ตอบแบบสอบถาม

ในแต่ละกลุ่มยังมีจ านวนน้อย 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

1) ต้องน าผลส ารวจความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นปัจจุบันมาปรับปรุง ELO 
2) ส ารวจความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วยเสียในเชิงรุกมากขึ้น 
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Criterion 2 Programme Specification 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
จุดเด่น 1) หลักสูตร ฯ น าผลการประเมินตนเองจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา

ปรับเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
2) หลักสูตร ฯ มีความทันสมัย 

จุดที่ควรพัฒนา ช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่หลากหลาย 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

พัฒนาช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน้าเว็ปไซด์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 

 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date  
จุดเด่น 1) หลักสูตร ฯ น าผลการประเมินตนเองจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา

ปรับเพื่อปรับปรุงรายวิชา 
2) รายวิชามีความทันสมัย 

จุดที่ควรพัฒนา ช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่หลากหลาย 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

พัฒนาช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน้าเว็ปไซด์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 

 
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 
to the stakeholders 
จุดเด่น หลักสูตร ฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายช่องทาง 
จุดที่ควรพัฒนา ยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลจ านวนการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

ควรมีการส ารวจการเข้าถึงข้อมูลเพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน้าเว็ปไซด์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 

 

Criterion 3  Programme Structure and Content 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes. 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - การปรับปรุงหลักสูตรควรใช้กระบวนการ backward design  
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

หลักสูตรด าเนินการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงหลักสูตร ฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
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3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes 
is clear. 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา ขาดการวิเคราะห์การเชื่อมโยงของ CLO กับ ELO 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาควรก าหนด CLO ให้ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับ ELO 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date. 
จุดเด่น โครงสร้างหลักสูตรฯ มีความทันสมัย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาสนใจได้ 
จุดที่ควรพัฒนา หลักสูตร ฯ ขาดการวิเคราะห์ล าดับรายวิชาเรียนก่อนหลัง 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

หลักสูตร ฯ จัดล าดับการเรียนรายวิชาก่อนหลังให้เหมาะสม   

 

Criteria 4 Teaching and learning approach 
4.1 The educational philosophy is well-articulated and communicated to all 
stakeholders (1) 
จุดเด่น มีปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรที่ชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ ควรเผยแพร่หลากหลาย
ช่องทาง เพ่ือสามารถถ่ายทอดไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง 

 

4.2  The teaching and learning activities are constructively aligned to achievement of 
the learning outcomes (2, 3, 4, 5) 
จุดเด่น มีกลยุทธ์การเรียนการสอนที่หลากหลายตามลักษณะของรายวิชา 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

คณาจารย์ในหลักสูตรฯ ควรร่วมกันพิจารณาและก าหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนที่
ชัดเจน ทันสมัย และมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพอยู่เสมอ  อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และหลักสูตรฯ ก าหนดให้ท า อาจารย์ผู้สอน จัดท า CLO ในแต่ละรายวิชาและแจ้งแก่
นักศึกษาก่อนการจัดการเรียนการสอน 
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4.3)  The teaching-learning activities enhance lifelong learning (6) 
จุดเด่น หลักสูตรฯ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การปฏิบัติการ 

การศึกษาดูงาน สัมมนา ในรายวิชาต่างๆ เป็นต้น 
จุดที่ควรพัฒนา - ยังไม่ได้ก าหนดความรู้และทักษะที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนในหลักสูตร ฯ 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

- หลักสูตร ฯ ควรก าหนดความรู้และทักษะที่จ าเป็นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหลัง
จบการศึกษาของผู้เรียนในหลักสูตร ฯ 

 

Criteria 5 Student assessment 

5.1 The student assessments are constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes (1, 2) 

จุดเด่น มีการประเมินผู้เรียนสอดคล้องกับ ELO ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

- หลักสูตรฯ ติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียน
เข้าถึงข้อมูลสะดวกขึ้นและหลักสูตรฯ สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students (4, 5) 
จุดเด่น หลักสูตรฯ มีเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียนมีความหลากหลายตามลักษณะวิชา ตามการ

จัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
จุดที่ควรพัฒนา เกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียนในแต่ละรายวิชายังไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

หลักสูตรฯ ชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนอาจต้องมีทบทวนการประเมิน โดยให้แต่ละรายวิชาระบุ
น้ าหนักของการประเมินให้ชัดเจน และแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนเริ่มการจัดการเรียนการ
สอน 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment (6, 7) 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

หลักสูตรฯ เสนอให้คณะแต่งตั้งกรรมการเพ่ือตรวจสอบเกณฑ์การประเมินการเรียนการ
สอนรายวิชาในทุกภาคการศึกษา 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning (3) 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา ไม่มีการสะท้อนกลับผลการประเมินให้ผู้เรียนก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาค 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

ควรมีการสะท้อนผลการประเมินกลับยังผู้เรียนในการประเมินย่อย ก่อนการประเมินกลาง
ภาคและปลายภาค โดยเน้นให้เห็นการสรุปผลเพ่ือให้เกิดการแก้ไขและพัฒนาก่อนสิ้นสุด
การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และควรให้มีการสะท้อนกลับผลการประเมิน
ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลสะดวกข้ึน 

5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

หลักสูตรฯ มีการจัดท าเอกสารแสดงความคิดเห็นและเอกสารค าร้องยื่นอุทธรณ์ โดยควร
เผยแพร่ให้ชัดเจนในเว็บไซต์ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ดาว์นโหลดและยื่นอุทธรณ์ผลการประเมินและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวกมากขึ้น 

 

Criteria 6. Academic Staff Quality 

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research 
and service. 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

- หลักสูตร ฯ ควรส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตร ท างานวิจัยในเชิงลึก ตลอดจนสามารถ
น ามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร 

 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

- ควรมีการก าหนดวิธีการน าภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ฯ  มาคิดรวมด้วย โดยเริ่มก าหนดในปีการศึกษา 2562 
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6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated. 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

คณะฯ ควรสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ เพ่ิม
มากขึ้น 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated. 

จุดเด่น -- 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

หลักสูตรฯ ควรมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 

 

6.5 Training and development needs of academic staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them.  

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

หลักสูตรฯ ควรมีส่วนร่วมในการประเมินบุคลากรสายวิชาการ 

 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service. 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

คณะฯ ควรสนับสนุนงบประมาณเฉพาะ ให้กับคณาจารย์เพ่ือพัฒนาตนเองด้านวิจัย การ
เรียนการสอนในต่างประเทศ 
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6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการประชุมหารือก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 
เรื่อง  

 

Criterion 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.  
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - แผนอัตราก าลังเป็นภาพรวมของคณะ ฯ ดังนั้นหลักสูตร ฯ ควรประเมินถึงความต้องการ

บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ามาช่วยหลักสูตร ฯ โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยขั้นสูง 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

- หลักสูตร ฯ ควรวางแผนในการคัดสรรบุคลากรที่มาช่วยในการพัฒนางานวิจัยขั้นสูง 

 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated.  
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา -  
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

-  

 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - นอกจากสมรรถนะที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยแล้ว หลักสูตร ฯ ควรวางเป้าหมายของ

หลักสูตร เพ่ือน ามาก าหนดสมรรถนะของบุคลากรที่มีความจ าเพาะต่อหลักสูตร ฯ 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

-  
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7.4 Training and development needs of support staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them. 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา -  
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

- 

 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service. 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา -- 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

- 

 

Criterion 8  Student Quality and Support 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date. 
จุดเด่น มีวิธีการประชาสัมพันธ์การรับเข้าท่ีหลากหลาย 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ และเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางมาก
ขึ้น เช่น ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ, กรมปศุสัตว์ และภาคเอกชน 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาให้มีการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกผู้สมัครเข้า
ศึกษาต่อ 
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8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload. 

จุดเด่น หลักสูตร ฯ มีการดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึงตลอดระยะเวลาการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาให้นักศึกษาใหม่มีการจัดท าแผนการเรียนตั้งแต่
เข้าศึกษาโดยก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน โดยให้นักศึกษาสามารถรายงานความก้าวหน้าถึง
หลักสูตรและที่ปรึกษาผ่านทางสื่อออนไลน์ เพ่ือสะดวกในการติดตามความก้าวหน้า 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 

support services are available to improve learning and employability. 

จุดเด่น มีกิจกรรมสนับสนุนทั้งด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการท าวิจัยที่
หลากหลาย 

จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

เพ่ิมกิจกรรมด้านจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาตระหนักถึงส่วนรวมมากขึ้น 

 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 

research as well as personal well-being [5] 

จุดเด่น มีฟาร์มปศุสัตว์ และอุปกรณ์/เครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่รองรับการเรียนการสอน 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

เสนอให้คณะฯ ปรับปรุงคอกทดลองเพ่ือให้การทดลองมีความสะดวก ปลอดภัย และ
สัตว์ทดลองมีสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น และมีการปรับปรุง/บ ารุงรักษาอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอ้ี ให้พร้อมใช้งานเสมอ 

 

Criterion 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 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

หลักสูตรฯ เสนอให้คณะฯ เพ่ิมจ านวนห้องพักนักศึกษาเพ่ือรองรับนักศึกษาท่ีมีจ านวนมาก
ขึ้น และจัดท าห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เพ่ือรองรับการเรียนรู้ยุคใหม่ 
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9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 

research 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

เสนอให้คณะฯ ดังนี้ 
1) จัดท าฐานข้อมูล และจัดวางหนังสือ และเอกสารวิชาการให้เป็นระบบเพ่ือให้นักศึกษา

สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว  
2) คณะฯ จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสัตวศาสตร์ 

 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 
and Research 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

- คณะฯ ควรพัฒนาคอกทดลองให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ในปัจจุบันเช่น 
เพ่ิมระบบอิเลคทรอนิคบันทึก อุณหภูมิ และสิ่งแวดล้อม ในคอกทดลอง และจัดท า
ปฏิทินการใช้งานห้องปฏิบัติการและฟาร์มทดลองให้ชัดเจน 

- คณะฯ ควรมีระบบการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
- คณะฯ ควรมีการวางแผนการใช้สิ่งสนับสนุน และการผลิตสัตว์ให้สอดคล้องกับการ

เรียนการสอน 
- คณะฯ ควรมีระบบแสดงการใช้สิ่งสนับสนุนและสัตว์ทดลองส าหรับการเรียนการสอน

และการวิจัย ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้ (Online) 
 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education and research 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

1) เสนอให้คณะฯ เป็นสมาชิกการใช้ข้อมูลทางวิชาการ เช่น ส านักพิมพ์วารสารนานาชาติ
ทางสัตวศาสตร์ 

2) ควรมีระบบ IT ในการควบคุมดูรายละเอียดของฟาร์มทดลอง เพื่อสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลมากขึ้น  

3) ควรเพิ่มหนังสืออิเล็กทรอนิกค์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสัตวศาสตร์  
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4) ควรเพ่ิมความเร็วของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย  และควรสนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประมวลผลที่ทันสมัย 

 
9.5  The standards for environment, health and safety; and access for people with 
special needs are defined and implemented 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

- คณะฯ ควรเข้มงวดด้านความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาที่มีการเรียนการสอน และวิจัย 
เช่น การเข้า-ออกฟาร์ม และอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีนอกเวลาราชการ 
เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อร่างกาย/ทรัพย์สิน 

- หลักสูตรฯ จัดอบรมให้ความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการและฟาร์ม
ทดลองที่ถูกต้องและปลอดภัย 

 
Criterion 10 Quality Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design 
and development 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา CLO ในบางรายวิชาไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

สร้างระบบการรับข้อเสนอแนะและข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุม 
ทุกกลุ่ม 

 

 10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 

evaluation and enhancement 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

1) ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ทันสมัย เช่น น าข้อเสนอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุง
กระบวนการ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ  

2) ปรับปรุงกระบวนการ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ ให้สามารถตรวจสอบเป็นแบบ 
Backward design 
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10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 
จุดเด่น มีการประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาในที่ประชุมฯ ทุกภาคการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา ขาดการประเมินการเรียนการสอนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

ควรมีการทบทวนการประเมินการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ELO โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO) ของแต่ละรายวิชา 

 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
จุดเด่น มีการน างานวิจัยและงานตีพิมพ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

ต้องมีการบูรณาการงานวิจัยในหลักสูตรฯ เพ่ือน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนให้ทันสมัยมากข้ึน 
 

 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation and enhancement 
จุดเด่น มีแบบส ารวจความพึงพอใจเพ่ือประเมินคุณภาพของงานบริการและสิ่งอ านวยความ

สะดวก 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพของงานบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ใน
เว็บไซต์ของคณะฯ เช่น สายตรงประธานหลักสูตรฯ 

 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

หลักสูตรฯ เพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย 
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Criterion 11 Output 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked 

for improvement. 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

ติดตามให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานวิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement. 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

เพ่ิมร้อยละของการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรฯ ก าหนด โดยหลักสูตรฯ มี
การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

 
11.3  Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement. 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

หลักสูตร ฯ ควรมีการสอบถามผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่อเนื่องทุกปี เป็น
ระยะเวลา 3 ปี 

   

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  
 

1) จัดกิจกรรมด้านการเขียนผลงานวิชาการให้แก่นักศึกษา เพ่ือเพ่ิมจ านวนและคุณภาพ
ของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์ 

2) หลักสูตรฯ เสนอให้ที่อาจารย์ปรึกษากระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการทางด้านสัตวศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
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11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา ยังขาดการเทียบเคียงข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา  

หลักสูตรฯ เพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ 
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Self-assessment at Program Level 
1. Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 

1.1  The expected learning outcome have been clearly formulated and 
aligned with the vision and mission of the university (1,2). 

       

1.2  The expected learning outcomes cover both subject specific and 
generic (i.e. transferable) learning outcomes (3). 

       

1.3  The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of 
the stakeholders (4). 

       

Overall opinion  2      
2. Programme Specification 1 2 3 4 5 6 7 
2.1  The information in the programme specification is comprehensive and 
up-to-date 

       

2.2  The information in the course specification is comprehensive and up-
to-date 

       

2.3  The programme and course specifications are communicated and 
made available to the stakeholders The information in the course 
specification is comprehensive and up-to-date 

       

Overall opinion  2      
3. Programme Structure and Content 1 2 3 4 5 6 7 
3.1  The curriculum is designed based on constructive alignment with the 
expected   learning outcomes. 

       

3.2  The contribution made by each course to achieve the expected 
learning outcomes is clear. 

       

3.3  The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-
to-date. 

       

Overall opinion 1       
4. Teaching and learning approach 1 2 3 4 5 6 7 
4.1  The educational philosophy is well-articulated and communicated to 
all stakeholders (1) 

       

4.2  The teaching and learning activities are constructively aligned to 
achievement of the learning outcomes (2, 3, 4, 5) 

       

4.3  The teaching-learning activities enhance lifelong learning (6)        
Overall opinion 1       
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5. Student assessment 1 2 3 4 5 6 7 

5.1  The student assessments are constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes (1, 2) 

       

5.2  The student assessments including timelines, methods, regulations, 
weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to 
students (4, 5) 

       

5.3  Methods including assessment rubrics and marking schemes are used 
to ensure validity, reliability and fairness of student assessment (6, 7) 

       

5.4  Feedback of student assessment is timely and helps to improve 
learning (3) 

       

5.5  Students have ready access to appeal procedure (8)        
Overall opinion  2      

6. Academic Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 
6.1  Academic staff planning (considering succession, promotion, re-
deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs 
for education, research and service [1] 

       

6.2  Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to 
improve the quality of education, research and service [2] 

       

6.3  Recruitment and selection criteria including ethics and academic 
freedom for appointment, deployment and promotion are determined and 
communicated [4, 5, 6, 7] 

       

6.4  Competences of academic staff are identified and evaluated [3]        
6.5  Training and developmental needs of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them [8] 

       

6.6  Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service [9] 

       

6.7  The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement [10] 

       

Overall opinion 1       
7. Support Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 

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] 

       

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated [2] 
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 1 2 3 4 5 6 7 

7.3  Competences of support staff are identified and evaluated [3]        
7.4  Training and developmental needs of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them [4] 

       

7.5  Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service [5] 

       

Overall opinion 1       
8. Student Quality and Support 1 2 3 4 5 6 7 
8.1  The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-date [1] 

 
      

8.2  The methods and criteria for the selection of students are determined 
and evaluated [2]  

      

8.3  There is an adequate monitoring system for student progress, 
academic performance, and workload [3] 

 
      

8.4  Academic advice, co-curricular activities, student competition, and 
other student support services are available to improve learning and 
employability [4] 

 
      

8.5  The physical, social and psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal well-being [5]  

      

Overall opinion  2      
9. Facilities and Infrastructure 1 2 3 4 5 6 7 
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] 

 ✓      

9.2  The library and its resources are adequate and updated to support 
education and research [3, 4] 

 ✓      

9.3  The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research [1, 2] 

  ✓     

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and 
updated to support education and research [1, 5, 6] 

 ✓      

9.5  The standards for environment, health and safety; and access for 
people with special needs are defined and implemented [7] 

 ✓      

Overall opinion  2      
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10. Quality Enhancement 1 2 3 4 5 6 7 
10.1  Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum 
design and development [1] 

       

10.2  The curriculum design and development process is established and 
subjected to evaluation and enhancement [2] 

       

10.3  The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and 
alignment [3] 

 ✓      

10.4  Research output is used to enhance teaching and learning [4]        
10.5  Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT 
facility and student services) is subjected to evaluation and enhancement 
[5] 

 ✓      

10.6  The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and enhancement [6] 

✓       

Overall opinion 1       
11. Output 1 2 3 4 5 6 7 
11.1  The pass rates and dropout rates are established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

 ✓      

11.2  The average time to graduate is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

 ✓      

11.3  Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

 ✓      

11.4  The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and benchmarked for improvement [2] 

       

11.5  The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored 
and benchmarked for improvement [3] 

       

Overall opinion 1       
Overall verdict 1       

 
 

 

 

 

 

 


