
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

(1 กรกฎาคม 2562 – 1 มิถุนายน 2563) 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

---------------------------------------------------------------------- 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม 

พ.ศ.2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อทำหน้าที่ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ในระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑชิา  พุทซาคำ  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์  จิตมนัส  กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรนีฤวรรณ  กรรมการ 

4. นางสาวศิรินยา  อ้นแก้ว    เลขานุการ 

 
วันท่ีทำการประเมิน 

 วันที่ 13 - 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 

 
สถานที่ทำการประเมิน 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้จังหวัดเชยีงใหม่ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines ของที่ประชุมอธิการบดี 

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) จำนวน 8 Criteria 28 Sub criteria 

  



2 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
 

Criteria Rating 

 C.1 ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลอืกผู้เรียน 2 

C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู ้ ( Learning 

Outcomes) และความตอ้งการจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 

C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามทิศทางการพัฒนา

ด้านวิจัยและเพ่ือผู้เรียน 

2 

C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน  

และเพื่อผู้เรียน 

2 

C.5 ผลและกระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับ  

พันธกิจอื่นของสถาบัน 

2 

C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 

C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ 2 

C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และการตอบสนอง  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 

สรุปผลในภาพรวม 2 

 

ในภาพรวมของการประเมินผลการดำเนินการ คณะกรรมการประเมินมีความเห็นว่า  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามแนวทางการประก ันค ุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines ของท ี ่ประช ุมอธ ิการบดี  

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในระดับ 2 (Inadequate and Improvement is Necessary)  

 

ทั้งนีม้ีขอ้คิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 

นำเสนอในวันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

------------------------------------------------------------------- 
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สรุปการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 

Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.1 ผลและกระบวนการรับสมคัรและคัดเลือกผู้เรยีน 2 

C.1.1 มีการใช้ข ้อมูลที ่ เก ี ่ยวข้องในการ

กำหนดคุณสมบัติและจำนวนรับที่

เหมาะสม 

- เน ื ่องจากค่า FTE สูงขึ ้น อาจจะต้องทบทวนจำนวนรับที ่ เก ินมาว่า 

เหมาะสมหรือไม่ เพื่อให้การดูแลนักศึกษาเป็นไปตามความต้องการของ

หลักสูตร / คณะฯ 

2 

C.1.2 มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

การรับสมัครและคัดเลือกผู ้เร ียน 

และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง

เพื ่อให้ได้ผู ้เรียนที่มีคุณสมบัติและ

จำนวนตามต้องการ 

คณะได้จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เป็นไปตามเป้าหมายที ่กำหนด และมี

แนวโน ้มของจำนวนนักศ ึกษาระดับ

ปรญิญาโทเพิ่มขึน้ 

ควรมีการนำข้อมูล PLO ของแต่ละหลักสูตรมาใช้ร่วมเป็นแนวทางในการ

กำหนดคุณสมบัติของผู้เรียน เพื่อที่จะสามารถผลิตบัณฑิตที่สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

2 

C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และความต้องการจำเปน็ของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 2 

C.2.1 มีการกำกับติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตร

ให้บรรลุคุณลักษณะพึงประสงค์ของ

บัณฑติ และผลการเรียนรู้ 

คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการ

แยกวิชาเอกชัดเจน ซึ่งมีส่วนทำให้นักศึกษา

เห็นเป้าหมายของตัวเองค่อนข้างชัด 

ควรทบทวนกระบวนการดำเนินงาน และการประเมินผลของบัณฑิตและ

นักศึกษาที่สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเป้าหมายที่หลักสูตร

กำหนด และตามเป้าหมายของบัณฑติที่พงึประสงค์ของคณะ  

2 

C.2.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

ให ้ตอบสนองความต ้องการและ

จำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ควรใช้ข้อมูลความต้องการของกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื ่อใช้ปรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาศึกษาเพื่อให้มีความ

เหมาะสมเพิ่มขึน้ 

2 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.2.3 มีการกำกับดูแลกระบวนการวัด และ

ประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับ

ผลการเรียนรูค้าดหวังหรอืคุณสมบัติ

ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อทำให้

มั่นใจว่ากระบวนการวัดและผลจาก

การประเมินผู้เรยีนนั้นมีความถูกต้อง 

เช ื ่อถ ือได ้และเป ็นธรรม (ensure 

validity, reliability and fairness) 

- 1. ควรมีการกำกับติดตามกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียนทั ้ง 

ก่อนเข้าศึกษา ระหว่างศึกษา และจบการศึกษาว่ามีผลลัพธ์การเรียนรู้

ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้หรอืไม่  

2. ควรมีการติดตามการกำหนดเกณฑ์การประเมินให้ครบทุกรายวิชา 

เพื่อให้กระบวนการประเมินผลถูกต้อง เช่ือถอืได้และเป็นธรรม 

3. ควรเพิ่มกระบวนการให้ผลสะท้อนกลับแก่ผู ้เรียนเพื่อจะได้มีการ

ปรับปรุงระหว่างการเรียน  

2 

C.2.4 มีการกำกับติดตามและประเมินผล

ของกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้

ของนักศึกษา งานให้คำแนะนำและ

บริการนักศึกษา (student supports / 

services / advices) เพื่อให้นักศึกษามี

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการ

เรียนรูแ้ละศักยภาพทางอาชีพ 

- ควรนำข้อมูลการได้งานทำของบัณฑติและผลของการประกอบการอาชีพ

มาใช้ในการวเิคราะห์ผลการเรียนรูข้องหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรสามารถ

ส่งเสริมศักยภาพในการทำงาน การได้งานทำอย่างชัดเจน และกำหนด

ทิศทางในการจัดการเรียนการสอน 

 

2 

C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างสรรคน์วัตกรรม ตามทิศทางการพัฒนาด้านวจิัยและเพื่อผูเ้รียน 2 

C.3.1 มีการใช้ข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องทั ้งจาก

ภายในและภายนอกคณะ/สถาบันใน

การกำหนดหร ือทบทวนท ิศทาง 

การวจิัยของคณะ/สถาบัน 

 

- ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ท้าทาย และขับเคลื่อนผลการดำเนินงานให้

บรรลุตามทิศทางการวจิัยที่กำหนดไว้  

2 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.3.2 มีการกำกับต ิดตามและประเม ิน

ผลการวิจัยและกระบวนการวิจัยให้

ตอบสนองทิศทางการวิจัยของคณะ/

สถาบันและใช้ผลการประเมินในการ

ปร ับปร ุ งกระบวนการหร ือปรับ 

ทิศทางการวจิัย 

คณะได้รับเงินทุนภายนอกที่หลากหลาย 1. ควรทบทวนกระบวนการวจิัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรยีน 

2. ควรกำกับติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั ้งว ิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการดำเนินงานในการตอบสนองทิศทางของคณะอย่างไร 

3. ควรกำกับติดตามให้คณาจารย์ทำวิจัยเพิ่มขึ้น 

2 

C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพฒันาด้านบริการวิชาการแกชุ่มชน และเพื่อผู้เรยีน 2 

C.4.1 มีการใช้ข ้อม ูลที ่ เก ี ่ยวข้องทั ้งจาก

ภายในและภายนอกคณะ/สถาบันใน

การกำหนดหรือทบทวนทิศทางการ

บริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนา

ผู้เรยีนของคณะ/สถาบัน ตามวิสัยทัศน์ 

ปณิธาน และ/หรือยุทธศาสตร์ของ

คณะ /สถาบ ั นท ี ่ สอดคล ้ อ งกั บ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

มีการนำข้อมูลความต้องการจำเป็น

(Problem Base) ของชุมชนหรือเกษตรกร

มาใช้กำหนดทิศทางการบรกิารวชิาการ   

1. ควรทบทวนกระบวนการบริการวิชาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 

และตอบสนองต่อพันธกจิด้านบรกิารวชิาการของคณะ 

2. ควรประเมินผลด้านบริการวิชาการเพื ่อการหารายได้ รวมถึง

เครอืข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่สอดคล้อง

กับทศิทางด้านการบรกิารวชิาการของคณะ 

3. ควรทบทวนการประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรมและโครงการ 

ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายด้านบรกิารวชิาการของคณะ 

2 

C.4.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผล

การบริการวิชาการและกระบวนการ

บร ิ ก า รว ิ ช าการ ให ้ ตอบสนอง 

ทิศทางการบริการวิชาการของคณะ/

สถาบันและใช้ผลการประเมินในการ

ปรับปรุงกระบวนการหรอืปรับทิศทาง 

  2 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.5 ผลและกระบวนการทำนบุำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธกจิอื่นของสถาบัน 2 

C.5.1 มีการใช้ข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องทั ้งจาก

ภายในและภายนอกคณะ/สถาบันใน

การกำหนดหร ือทบทวนท ิศทาง 

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ให้สอดคล้องกับพันธกจิอื่นของคณะ/

สถาบัน หรือเพื่อการพัฒนาความรู้

ความสามารถและทักษะทางด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมความเข้าใจหรือ

การสืบสานต่อยอดศิลปวัฒนธรรม 

กจิกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ 

1. ควรทบทวนกระบวนการส่งเสรมิให้นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วม

ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ

และการวัดผลลัพธ์ของทั้งนักศึกษาและบุคลากร    

2. ควรมีการประเมินผลลัพธ์การบูรณาการพันธกิจด้านทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนที่กำหนดไว้รายวิชาต่าง  ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง  

3. ควรทบทวนการประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรมและโครงการ 

ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ

คณะ 

2 

C.5.2 มีการกำกับดูแลและประเมินผลการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและ

กระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ตอบสนองทิศทางการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

หน่วยงานและใช้ผลการประเมิน 

ในการปรับปรุงกระบวนการหรือ

ปรับทศิทาง 

 

 

 

  2 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 

C.6.1 มีการใช้ข ้อมูลที ่ เก ี ่ยวข้องในการ

วางแผนอัตรากำลังของบุคลากร 

คณะมีการนำข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องมาใช้ 

ในการวางแผนอัตรากำลังของบุคลากร 

ควรมีการนำเป้าหมาย/ทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของคณะมาใช้ 

ในการวางแผนอัตรากำลังของบุคลากร จะทำให้คณะสามารถดำเนินงาน 

ได้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกจิ 

2 

C.6.2 มีการกำกับ ติดตาม ดำเนินการ และ

ประเมินแผนอัตรากำลังของบุคลากร 

และใช้ผลการประเมินในการทบทวน

และปรับปรุงอัตรากำลังให้มีความ

เหมาะสมกับความต้องการจำเป็น

ของคณะ/สถาบัน 

คณ ะ ม ี ก า รท บ ท ว น แล ะ ป ร ั บปรุ ง 

แผนอัตรากำลังทุกปี 

ควรมีการทบทวนความต้องการจำเป็น (needs) ของคณะเกี ่ยวกับ

อัตรากำลังที่ตอบสนองเป้าหมาย/ทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของ

คณะ รวมทั้งอัตรากำลังของบุคลากรของคณะในปัจจุบัน จะทำให้คณะ

สามารถปรับปรุงแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมและรองรับกับเป้าหมาย/ 

ทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของคณะ 

2 

C.6.3 มีการกำหนดสมรรถนะของบุคลากร

ที ่จำเป็นในการขับเคลื ่อนพันธกิจ 

ต่าง ๆ ของคณะ/สถาบัน มีการติดตาม 

ประเมินสมรรถนะของบุคลากร และ

ใช้ผลการประเมินเพื่อการปรับปรุง

พัฒนาบุคลากร 

- ควรม ีการกำหนดสมรรถนะของบ ุคลากรท ั ้ งสายว ิชาการและ 

สายสนับสนุนที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ รวมทั้งการติดตามและ

ประเมินสมรรถนะดังกล่าว จะทำให้คณะสามารถนำผลการประเมินมาใช้

ในการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์   

พันธกจิ ทิศทางและกลยุทธ์ของคณะ 

2 

C.6.4 มีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น

ในการได้รับการพัฒนาของบุคลากร 

และใช ้ข ้อม ูลท ี ่ เก ี ่ยวข ้องในการ

วางแผนพัฒนาบุคลากร 

 

1. บุคลากรมีการจัดทำแผนพัฒนา

ตนเอง (IDP)  

2. มีการจัดสรรงบประมาณในการ

พัฒนาตนเองแก่บุคลากรทุกกลุ่ม 

ทุกปงีบประมาณ 

ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (needs) ในการพัฒนา

สมรรถนะของบ ุคลากรท ุกกล ุ ่มท ี ่ตอบสนองเป ้าหมาย /ท ิศทาง 

การดำเน ินงานในอนาคตของคณะ จะทำให ้คณะได ้ข ้อม ูลในการ 

วางแผนการพัฒนาบ ุคลากรท ั ้งสายสน ับสน ุนและสายว ิชาการ 

ให้ตอบสนองต่อพันธกจิและเป้าหมาย/ทิศทางของคณะ 

2 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.6.5 มีการกำกับ ติดตาม ดำเนินการ และ

ประเมินแผนพัฒนาบุคลากร และใช้ผล

การประเมินในการปรับปรุงพัฒนา

บุคลากร 

- 1. ควรมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 

รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีการกำกับ ติดตาม 

การดำเนินการให้เป็นไปตามแผน มีการสนับสนุนบุคลากรให้สามารถ

ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร จะทำให้ได้การพัฒนาบุคลากร

แต่ละกลุ ่ม บรรล ุเป ้าหมาย/พันธกิจของคณะและตอบสนอง 

ความต้องการจำเป็นของบุคลากรแต่ละกลุ่ม 

2. ควรมีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรและนำผลการประเมินมาใช้  

ในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรจะทำให ้คณะสามารถกำหนด 

กลยุทธ์หรือปรับปรุงการบริหารและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของบุคลากร และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานของคณะมากขึน้ 

2 

C.6.6 มีระบบการประเมินความดีความชอบ 

ให้รางวัล ยกย่อง และเพิ่มขวัญและ

กำล ั งใจของบ ุคลากรด ้วยความ

โปร่งใส ยุติธรรม สอดคล้องเหมาะสม

ก ับท ิศทางการพ ัฒนาของคณะ/

สถาบัน และส่งเสริมให้เกิดความ

มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรใน

การดำเน ินพ ันธก ิจต ่าง ๆ (Merit 

System) 

 

คณะมีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน 

ความดีความชอบ 

ควรมีการสะท้อนข้อม ูลผลการประเม ินให ้ก ับบุคลากร  จะทำให้ 

การประเมินความดีความชอบมีความโปร่งใส และบุคลากรสามารถ 

วางแนวทางการดำเนินงานได้ชัดเจนขึ้น 

2 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ 2 

C.7.1 มีการจัดหา บำรุงรักษา และประเมิน 

ผลการจัดหาและบำรุง รักษาวัสดุ

อ ุปกรณ์และสถานที ่ท ี ่ ใช ้ ในการ

จัดการเรียน การสอน และการฝึก

ปฏิบัติของผู ้เรียน เพื ่อให้มีความ

เพ ียงพอพร ้อมใช ้ท ันสม ัยและ

ตอบสนองความต้องการจำเป็นของ

การจัดการเรียนการสอนและการฝึก

ปฏิบัติ 

- 1. ควรทบทวนกระบวนการได้มาซึ ่งความต้องการของสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู ้ในระดับหลักสูตร เพื ่อส่งต่อให้ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ควรมีการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการให้มีความ

เพียงพอ และทันสมัย 

3. ควรวิเคราะห์ผลของการจัดหาและบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ และ

สถานที ่ด ้านการเร ียนการสอน เทคโนโลย ีสารสนเทศ และ

ทรัพยากรห้องสมุด ที ่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน และการ

พัฒนาผู้เรียน รวมถึงการบริหารจัดการพันธกิจต่าง ๆ อย่างเป็น

ระบบ และคำนึงถงึผลลัพธ์การเรียนรู ้พันธกจิและวิสัยทัศน์ของคณะ 

4. คณะควรมีการนำข้อมูลการประเมินคุณภาพของสิ ่งสนับสนุน 

การเรียนรู ้ในหลักสูตร (Criteria 9- AUN QA) มาวิเคราะห์เป็น

ภาพรวมของคณะ เพ ื ่อใช ้ เป ็นแนวทางในการสนับสน ุน PLO  

ของหลักสูตร 

2 

C.7.2 มีการจัดหา บำรุงรักษา ให้บริการ 

และประเมินผล การจัดหา บำรุงรักษา 

และให้บรกิารวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อให้มี

ความเพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัย และ

ตอบสนองความต้องการจำเป็นของ

การจัดการเรียนการสอน และ การ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการ

บรหิารจัดการพันธกจิต่าง ๆ 

 

 

 2 



 

 

10 

Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.7.3 มีการจัดหา บำรุงรักษา ให้บริการ 

และประเมินผลการจัดหา บำรุง 

รักษา และให้บริการทรัพยากรใน

ห้องสมุด เพื ่อให้มีความเพียงพอ 

พร้อมใช้ ทันสมัย และตอบสนอง

ความต้องการจำเป็นของการจัดการ

เร ี ยนการสอนและการพ ัฒนา 

การเรียนรูข้องผู้เรยีน 

  2 

C.7.4 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

สภาพแวดล ้อมทางส ั งคม และ

สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ที่ช่วย

ส ่ ง เสร ิมการ เร ี ยนร ู ้  ศ ั กยภาพ 

คุณภาพชีว ิต ส ุขภาพ และความ

ปลอดภัยของผู้เรยีน 

- ควรทบทวนการจัดสภาพแวดล้อมของคณะที ่ส ่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ของผู้เรียน และบุคลากร และประเมินผลการบริการด้านสิ่งแวดล้อม 

ทางกายภาพ สังคม และจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยที ่ม ีผลต่อคณะ 

โดยคำนึงถึงความต้องการ และสนองต่อวัตถุประสงค์ตามเงื่อนไขต่าง ๆ 

ของหลักสูตร และของคณะ 

3 

C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 

C.8.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

และความต้องการของผู ้ม ีส ่วนได้

ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกคณะ/

สถาบันอย่างเป็นระบบ 

- ควรมีการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกให้ชัดเจน 

รวมทั้งดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและวิธีการ รวมทั้ง

ระยะเวลาในการรับฟังอย่างชัดเจน จะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ

สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกจิของคณะ 

 

3 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.8.2 มีการใช้ขอ้มูลความคดิเห็นและความ

ต้องการของผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ีย  

รวมทั้งสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องใน

การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

แผนกลยุทธ์ 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทำ

แผนกลยุทธ์ของคณะและแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี 

ควรมีการนำสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ฯลฯ มาใช้ในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของคณะ  

จะทำให้คณะสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

2 

C.8.3 มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

ส ู ่การปฏ ิบ ัต ิ  กำก ับต ิดตามและ

ประเมินผลการดำเนินการตามแผน

กลยุทธ์อย่างเป็นระบบ และใช้ผล

การประเมินในการปรับปรุง พัฒนา

เพื่อผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จตาม

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่บุคลากร

ทุกกลุ่มโดยการประชุม 

ควรมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ 

ที่เป็นระบบและตามระยะเวลา จะทำให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์

บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด 

3 

C.8.4 มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลสำคัญ

ตามพันธกิจและกระบวนการสร้าง

ความผูกพันกับบุคลากรและผู้เรียน 

รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่สำคัญ

อย่างเป็นระบบ 

- 1. ควรมีการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารองค์กรให้บุคลากรทุกคน 

ในคณะได้รับทราบถึงนโยบาย เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน  

การหารายได้ และข้อมูลต่าง ๆ  ของคณะได้อย่างทั่วถงึ และมีความเข้าใจ

ตรงกัน เพื ่อให้บุคลากรสามารถดำเนินงานได้ถูกต้อง ตรงตาม

เป้าหมาย และคณะสามารถบริหารจัดการคณะไปสู ่เป้าหมาย  

พันธกิจ และบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ รวมทั้งสามารถสร้างความ

ผูกพันของบุคลากรในองค์กรให้เพิ่มมากขึน้ 

2. ควรมีการสื ่อสารข้อมูลที ่สำคัญของคณะอย่างเป็นระบบให้กับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น ศิษย์เก่า ผู้ใชบ้ัณฑติ และผู้ใช้บริการ 

2 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.8.5 มีกระบวนการประเมินภาวะผู ้นำ 

ธรรมาภิบาล และผลการปฏิบัติงาน

ของผู ้บริหารคณะ/สถาบัน รวมทั้ง

ผู้บรหิารสูงสุด และสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน และใช้ผลการประเมินเพื่อ

การพัฒนาปรับปรุง 

- ควรมีการประเมินผู้บรหิารคณะทุกระดับ และนำผลการประเมินสะท้อนกลับ

ให้แก่ผู้บริหารทราบ จะก่อให้เกิดการปรับปรุงการบริหารจัดการคณะ 

ส่งผลให้การดำเนินงานของคณะบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยทุธ์ พันธกิจ

และวิสัยทัศน์ของคณะ 

2 

C.8.6 มีการใช ้ผลการประเม ินคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับในการพัฒนา 

ปรับปรุง การบริหารและการดำเนิน

พันธกจิของคณะ/สถาบัน 

- ควรมีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งผลการประเมินในระดับ

หลักสูตรและระดับคณะในแต่ละปีการศึกษา มาวิเคราะห์ และจัดกลุ่ม

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุงตามพันธกิจของคณะ จะทำให้การบริหาร

คณะทุกด้านสามารถดำเนินการที่ตอบสนองพันธกิจ และตอบสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

2 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อคณะ 

1. การนิยามความหมายของคำใน “วิสัยทัศน์” และ การกำหนดเป้าหมาย/ระยะเวลาที่ต้องการ

บรรลุผลให้ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในคณะมีความเข้าใจตรงกันและสามารถวัดได้   

จะทำให้คณะสามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. การกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดทำแผนงาน การจัดทำโครงการที่จะนำไปสู่การ

บรรลุเป้าหมายและวสิัยทัศน์ของคณะ 

3. การกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพันธกิจให้ชัดเจน จะทำให้คณะสามารถวางแผน 

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการจำเป็น 

(needs) ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากคู่เทียบที่ชัดเจนและเป็นระบบ จะทำให้คณะสามารถวางกลยุทธ์ในการ

จัดการเร ียนการสอน การวิจ ัย และการบริการสังคม ได้สอดคล้องและตอบสนองต่อ 

ความตอ้งการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

1. ควรเขียนผลการดำเนนิงานให้ครอบคลุมทุกประเด็นในเกณฑ์แต่ละข้อ 

 

สะท้อนข้อคดิจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ 

1. ผูบ้ริหารได้มีการวางนโยบายและกำหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการคณะ ดังนี้ 

• มีการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ทางด้านสัตวศาสตร์ เพื่อรองรับการจัด 

การเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่สำเร็จการศึกษา 

ในสายวิชาชีพ (ปวช., ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเป็นช่องทางในการเพิ่มจำนวน

นักศึกษารับเข้าของคณะมากขึ้น 

• วางแผนให้มีการจัดการเรียนการสอนแยกกลุ่มระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 กับกลุ่มผู้เรยีนที่สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช., 

ปวส.) เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดผลลัพธ์การเรียนรูไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

• วางแนวทางในการบริหารจัดการที ่เน้นการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัยและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  

• ผลักดันให้คณาจารย์มีการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
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2. คณะได้มีการวางแผนกลยุทธ์เชิงรุกเกี่ยวกับการหารายได้ โดยการกำหนดเป็นโครงการ  Product 

Champion ซึ่งเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของคณะ โดยเริ่มจากการผลิตปุ๋ยจากมูลสัตว์ 

และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ  

3. คณะได้มีการส่งอาจารย์ใหม่เข้าฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการภาคเอกชน  

ที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญเป็นระยะเวลา 2-3 เดือน ก่อนทำการจัดการเรียนการสอนให้แก่

นักศึกษา เพื่อให้อาจารย์สามารถนำองค์ความรู ้ที ่ได้จากการฝึกปฏิบัติงานมาใช้ในการจัด  

การเรียนการสอนในรายวิชาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. คณะมีแผนในการประเมินผู ้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุง 

การบริหารจัดการคณะในแต่ละดา้นให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. คณะมีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมาวิเคราะห์เพื ่อหา  

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผลการดำเนินงาน และมีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 

ผ่านคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะอย่างต่อเนื่อง 

 

สะท้อนข้อคดิจากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจุดเด่น 

ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนที่เป็นวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยแยกออกเป็น สาขาการผลิต

สุกร สาขาการผลิตสัตว์ปีก สาขาโคนม-โคเนื้อ และสาขาอาหารสัตว์ รวมถึงเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในสายวิชาชีพอย่างเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญและ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. หลักสูตรร่วมกับคณะมีการกำกับ ติดตามนักศกึษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์หรือมีความเสี่ยงที่

จะตกค้างอย่างใกล้ชิดผ่านระบบอาจารย์ที ่ปรึกษา รวมถึงมีการจัดกิจกรรมติวเนื ้อหา  

ในรายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ เพื่อผลักดันให้นักศึกษาสามารถสำเร็จ

การศกึษาตามระยะเวลาที่กำหนด 

3. คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีการพัฒนาตนเองตามความเชี่ยวชาญ แต่ยัง

ต้องการให้คณะมีการวางแผนหรือกำหนดกิจกรรมหรือแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่จะช่วย

ผลักดันให้คณาจารย์มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ต่อไป  

4. ต้องการให้คณะมีการแจ้งข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

เพื ่อให้บ ุคลากรได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที ่เก ี ่ยวข้อง ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

5. ต้องการใหค้ณะส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ตพีิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติมากขึ้น 
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6. ต้องการให้มีการสื่อสารเกี ่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการ

ดำเนินงานที่จะผลักดันให้คณะไปสู่เป้าหมายที่วางไว้แก่บุคลากรทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดการ

ขับเคลื ่อนผลการดำเนินงานที ่ม ุ ่งสู ่ท ิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที ่วางไว้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

สะท้อนข้อคดิจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศกึษา 

1. คณะมีการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางด้าน

วิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาอย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

หรอืการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. คณะมีการออกแบบวิธ ีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของนั กศึกษาตามความเฉพาะ 

ในแต่ละสาขาวิชาอย่างเหมาะสม 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่รองรับการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการและการวิจัยมีความทันสมัย 

พร้อมใช้งาน แต่เครื่องมือบางประเภทอาจมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

ในระดับปริญญาตรี 

4. หนังสือ ตำราภายในหอ้งสมุดของคณะไม่มีความทันสมัยตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร 

5. ต้องการให้คณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรูเ้กี่ยวกับแนวทางการกำหนดหัวข้อปัญหา

พิเศษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาปัญหาพเิศษ และเกิดผลลัพธ์ทางการเรยีนรู้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

6. ต้องการให้คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

อย่างครบวงจร 

7. เครื่องมือ/อุปกรณ์ในส่วนของการปฏิบัติงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์บางประเภทไม่มคีวามทันสมัย และไม่

พร้อมใชง้าน 

 

สะท้อนข้อคดิจากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

1. บัณฑติมคีวามรูเ้ฉพาะทาง สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม  

2. ต้องการใหค้ณะเพิ่มความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบทางดา้นอาหารสัตว์ที่หลากหลายมากขึ้น 

3. ต้องการให้บัณฑิตมีความอดทน สู้งาน 

4. ต้องการให้คณะเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื ้นฐาน เช่น การใช้โปรแกรม 

Microsoft Office รวมถึงโปรแกรมเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสัตวศาสตร์ เป็นต้น 

5. ต้องการให้คณะเพิ่มความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ใช้ใน

วงการธุรกิจทางดา้นสัตวศาสตร์มากขึ้น 
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6. ต้องการให้คณะมีการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์

ทางดา้นสัตวศาสตร์ เพื่อให้เกิดการบริการทางดา้นตรวจวเิคราะห์ต่าง ๆ ครบวงจรยิ่งขึน้ 

 

สะท้อนข้อคดิจากการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน 

1. คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและผลักดันให้บุคลากร 

มีความก้าวหน้าตามสายงานที่เกี่ยวข้อง 

2. คณะมีการคัดเลือกบุคลากรที ่ม ีผลงานดีเด่นประจำปี จากการมีส ่วนร่วมในการแสดง  

ความคิดเห็นจากบุคลากรทุกคน และมีการจัดทำใบประกาศนียบัตรเชิดชูเก ียรติ และ

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในคณะ 

3. บุคลากรค่อนข้างพึงพอใจในผลการประเมนิผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

4. คณะมีการกำหนดให้บุคลากรทุกส่วนงานจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายงานต่อผู้บริหาร

อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานในแต่ละส่วนงาน รวมถึง 

เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลใหบุ้คลากรนำไปใช้ในการจัดทำคู่มอืการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  

5. ต้องการให้มีการสื ่อสารเกี ่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ รวมถึงแนวทาง 

การดำเนินงานที่จะผลักดันให้คณะไปสู่เป้าหมายที่วางไว้แก่บุคลากรทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิด  

การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่มุ ่งสู ่ทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

6. ต้องการให้ม ีการจัดตารางสอนที ่ม ีความเหมาะสมกับช่วงเวลาและความเพียงพอของ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้่าง ๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้  
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ภาคผนวก  ก 

กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

………………………….. 

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 

วันท่ี 13-14 สิงหาคม 2563 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

การตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Teams 

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

วันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2563  

09.00 – 09.30 น.    กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย 

   คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

09.30 – 10.00 น.  รายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

โดย อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกัง  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

10.00 – 12.00 น.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร 

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 13.30 น.    คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ประชุม และศึกษาเอกสารอางอิง 

13.30 – 14.00 น.  สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

14.00 – 14.30 น.    สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

14.30 – 15.00 น.    สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

15.00 – 15.30 น.    สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

15.30 – 16.30 น.    คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ประชุมสรุปงานประจำวัน 

 

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 

09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม และประชุมสรุปงาน  

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ 

14.30 – 16.30 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ เสนอผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหาร 

คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ 

 หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ 

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

 

ตัวแทนผู้บริหาร 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย   

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์   

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา  ชูเกียรตศิริิ 

4. อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกัง     

5. นางแสงจันทร์  ศรีวังพล      

  

ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  พงศ์พิศาลธรรม 

2. อาจารย์ ดร.วันทมาส  จันทะสินธุ์ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร  ปานะถึก 

4. อาจารย์ ดร.มงคล  ยะไชย 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง 

 

ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

1. นางรจนา  อุดมรักษ์      

2. นางดาริน  ชมภูพันธ์      

3. นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา     

4. นายโยธิน  นันตา      

5. นางสาวศิวรนิ  จักรอิศราพงศ์ 

6. นางสาวอรทัย ปรีชา 
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ตัวแทนนักศกึษา 

- ระดับปริญญาตรี 

1. นายวนราช  ดารา       

2. นางสาวศศกิานต์  ศรเีกิน  

  

- ระดับปริญญาโท 

1. นางสาวเกวลิน  กองเงนิ   

   

- ระดับปริญญาเอก 

1. นางสาวกรรณกิา  ฮามประคร   

  

ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

1. คุณจักรี  มีแก้ว    
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ภาคผนวก  ค 

ภาพกิจกรรม 

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

 

   

 

   

 

   

   

 

 

 


