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Appendix D 

 
AUN-QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 

 

AUN-QA Assessment No :  Date of Assessment :  

 10  มิถุนายน 2563 

Name of Programme Assessed :  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

Name of University :  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

Name of Faculty/School :  

คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

Name of Management Representative/Designation : Email :  

     1) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรยีม  มณวีรรณ์ 

     2) อาจารย์ ดร.วันทมาส  จันทะสินธุ์ 

     3) อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกัง 

 

Name of Assessors : 

1) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เถลิงศักดิ์  อังกุรเศรณ ี              ประธานกรรมการ 

2) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ                          กรรมการ 

3) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ศิริกาญจน์  จันทร์เรือง              กรรมการ 

4) นางเพ็ญศิริ  หน่อแกว้                                         เลขานุการ 
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Report Summary 

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

and support staff, students, alumni and employers. It should be read together with the preliminary findings presented at the closing ceremony where the key strengths 

and areas for improvement were highlighted.  

 

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

follows: 

 

Criteria Score 

1. Expected Learning Outcomes 3 

2. Programme Specification 2 

3. Programme Structure and Content 3 

4. Teaching and Learning Approach 2 

5. Student Assessment 2 

6. Academic Staff Quality 2 

7. Support Staff Quality 2 

8. Student Quality and Support 3 

9. Facilities and Infrastructure 2 

10. Quality Enhancement 2 

11. Output 2 

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

เกณฑ์การให้คะแนน  ผ่าน     

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์ / ไม่ผ่านเกณฑ์ 

  ตรี โท เอก 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

2 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร    

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน    

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธห์ลักและอาจารยท์ี่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ    

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์รว่ม (ถ้ามี)    

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวทิยานิพนธ์      

8 การตีพมิพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  N/A  

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษา    

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด    

*หมายเหตุ : ข้อที่ 8 ไม่ขอรับการประเมิน เน่ืองจากปีการศึกษา 2562 ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Scor

e 

(1-7) 

Overal

l  

Score 

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.1 The expected learning outcomes 

have been clearly formulated and 

aligned with the vision and mission 

of the university [1,2] 

1.มีการก าหนด PLOs จากวิสัยทัศน์ พันธกิจของ

คณะและมหาวิทยาลัย 

2.การได้มาของ ELOs ของหลักสูตรด้วยการ

ด าเนินการแต่งตั้ งคณะท างานจัดท าเนื้อหา

หลักสูตรฯ ตาม OBE ด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์จากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มด้วยแบบสอบถาม 

3. การก าหนดคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

จากตัวแทนผู้มีส่วนได้สว่นเสียหลายกลุ่ม 

ควรแสดงการสรุปผลความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 
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1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.2 The expected learning outcomes 

cover both subject specific and 

generic (i.e. transferable) learning 

outcomes [3] 

1.PLOs ค ร อ บ ค ลุ ม  ทั้ ง  specific learning 

outcomes และ generic learning outcomes 

2.มีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่

ครอบคลุมทั้งความรูแ้ละทักษะทั่วไป ความรู้และ

ทักษะเฉพาะ 

1.มีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่าง PLOs 

กับ Level of learning 

2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ควรสะท้อนถึงผู้เรียนใน

ระดับบัณฑิตศึกษา และสะท้อนถึงคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตส าหรับหลักสูตร 

3.การก าหนด PLOs แต่ละข้อควรเรียงล าดับ

การเรียนรู้ (Bloom Taxonomy) เน้นระดับสูงขึ้น

ไป ได้แก่  analyzing evaluating creating และ 

PLOs ที่ ออกแบบควรมี วิธี ก ารวัดผลและ

ประเมินผลได ้

3 

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.3 The expected learning outcomes 

clearly reflect the requirements of 

the stakeholders [4] 

มีการจ าแนกกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือให้สอดคล้อง

กับการก าหนด PLOs 

1.ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการและความ

จ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติมและที่

ส่ งผลสะท้อนโดยตรงต่อหลั กสูตรระดับ

3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Scor

e 

(1-7) 

Overal

l  

Score 

บัณฑิตศกึษา 

2.ควรแสดงข้อมูลให้ชัด เจนว่า PLOs ของ

หลักสูตรแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับความ

ต้องการจ าเป็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่

ละกลุ่ม 

3.ควรมีการแสดง PLOs ถึงการกระจายความรู ้ 

(Knowledge)  ทั ก ษ ะ  (Skill) แ ล ะทั ศ น ค ติ 

(Attitude) 

2. Programme 

Specification 

2.1 The information in the 

programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1, 

2] 

- ควรแสดงสารสนเทศที่จ าเป็นและครบถ้วนของ

หลักสูตร เพ่ือเผยแพร่และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย

และสม่ าเสมอ  ตามความต้องการของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียแต่ละกลุม่ 

 

2 2 

2. Programme 

Specification 

2.2 The information in the course 

specification is comprehensive and 

up-to-date [1, 2] 

- ควรด าเนินการวางแผนการวิเคราะห์รายวิชาที่

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

(PLOs) ทั้ง 9 ข้อที่ได้รับฟังจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียให้ชัดเจน และสรุปประเด็นการปรับปรุง

ของแต่ละรายวิชาเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ

ครอบคลุมและทันสมัย 

2 

2. Programme 

Specification 

2.3 The programme and course 

specifications are communicated 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่างๆ 

นอกจากการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และ

ควรด าเนินการประเมินช่องทางที่ได้ด าเนินการ

ในการเผยแพรห่ลักสูตรแต่ละช่องทางที่ผู้มีส่วน

2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Scor

e 

(1-7) 

Overal

l  

Score 

and made available to the 

stakeholders [1, 2] 

แผ่นพับ ได้ส่วนเสียรับทราบถึงข้อมูลหลักสูตรให้ครบ

ทุกกลุ่ม 

 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.1 The curriculum is designed 

based on constructive alignment 

with the expected learning 

outcomes [1] 

มีการออกแบบหลักสูตรท่ีสอดคล้อง กับ PLOs ควรมีการทบทวนในการออกแบบหลักสูตรให้

เป็ น แ บ บ  OBE โด ย ใช้ วิ ธี ก า ร  Backward 

Curriculum  Design ที่มีการส่งมอบ PLOs ของ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไปสู่รายวิชา 

(CLOs) ให้มีความชัดเจน 
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3. Programme 

Structure and 

Content 

3.2 The contribution made by each 

course to achieve the expected 

learning outcomes is clear [2] 

มีการจัดท าการกระจายความรับผิดชอบ PLOs ควรด าเนินการประมวลชุดความรูแ้ละทักษะ

ตามผลการเรยีนรูข้องหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาจ าแนกตามแผน ก1 และแผน ก2 

เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวัง PLOs   

 

3 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.3 The curriculum is logically 

structured, sequenced, integrated 

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

มีการออกแบบโครงสร้าง PLOs ให้สอดคล้องกับ 

CLOs  

ควรมีการก าหนดรายวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่ผู้เรียนขาด

ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการท าวิจัย 

3 

4. Teaching 

and 

Learning 

Approach 

4.1 The educational philosophy is 

well articulated and communicated 

to all stakeholders [1] 

มีการสื่อสารปรัชญาการศึกษาไปยังกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

ควรมีการก าหนด CLOs แต่ละรายวิชาที่ชัดเจน 

จะท าให้หลักสูตรสามารถจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่สอดคลอ้งกับ PLOs แต่ละข้อได ้

2 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Scor

e 

(1-7) 

Overal

l  

Score 

4. Teaching 

and 

Learning 

Approach 

4.2 Teaching and learning activities 

are constructively aligned to the 

achievement of the expected 

learning outcomes [2, 3, 4] 

- ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก มคอ. 3 และ 

มคอ. 5 เพื่อตรวจสอบวธิีการสอนและกิจกรรม

การเรยีนรูข้องรายวชิาทุกรายวิชาว่ามีความ

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรยีนรูข้องรายวิชา 

(CLOs) และผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) หรือไม่ 

2 

4. Teaching 

and 

Learning 

Approach 

4.3 Teaching and learning activities 

enhance life-long learning [5] 

มีกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ

เรียนรูต้ลอดชีวิต 

 

ควรมีการออกแบบรายวิชาที่แสดงให้เห็นถึง

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตให้สอดคลอ้งกับ PLOs 

2 

5. Student 

Assessment 

5.1 The student assessment is 

constructively aligned to the 

achievement of the expected 

learning outcomes [1, 2] 

มีวิธีการที่หลักสูตรได้มาซึ่งผู้เรียนที่มีคุณสมบัติ

ที่สอดคล้องกับ PLOs  

ควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่หลักสูตรได้มาซึ่ง

ผู้ เรี ยนที่ มี คุณ ภาพ  แล ะการ เช่ื อม โย งที่

สอดคล้องระหว่าง PLOs กับ CLOs  

2 2 

5. Student 

Assessment 

5.2 The student assessments 

including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, 

rubrics and grading are explicit and 

communicated to students [4, 5] 

มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา 

(มคอ.3,4) 

ควรจัดท าเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือยืนยัน

ถึงความถูกต้องและน่าเช่ือถือของผลการ

ประเมินในแต่ละกลุ่มวิชาที่ครอบคลุมและ

สอดคล้องกับ PLOs และCLOs 

2 

5. Student 

Assessment 

5.3 Methods including assessment 

rubrics and marking schemes are 

- ควรมีวิธีการประเมินที่ระบุเกณฑ์การประเมิน 

และน ามาใช้ในการประเมินผลอย่างถูกต้อง 

2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Scor

e 

(1-7) 

Overal

l  

Score 

used to ensure validity, reliability 

and fairness of student assessment 

[6, 7] 

เที่ยงตรง และยุติธรรม เช่น การประเมินแบบ 

Rubrics เพื่อให้ตอบสนอง ELOs 

5. Student 

Assessment 

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and helps to 

improve learning [3] 

มีการตดิตามผลประเมินจากผู้เรยีน (มคอ.5,6) ควรมีแผนการติดตามผลการเรียน ความหน้า

ของการท าวิจัย วิทยานิพนธ์ของผู้ เรียนเป็น

ระยะๆ  

2 

5. Student 

Assessment 

5.5 Students have ready access to 

appeal procedure [8] 

มีช่องทางการรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุ

ธรณ ์

หลักสูตรควรระบุขั้นตอนการร้องเรียนและ

ระยะเวลาการแจ้งผลการร้องเรียน 

2 

6. Academic 

Staff Quality 

6.1 Academic staff planning 

(considering succession, promotion, 

redeployment, termination, and 

retirement) is carried out to fulfil the 

needs for education, research and 

service [1] 

หลักสูตรมีแผนการบริหารจัดการบุคลากรสาย

วิชาการครบถ้วน ทั้งการสืบทอด การเลื่อน

ต าแหน่ง การจัดสรรต าแหน่งและการสิ้นสุด

ต าแหน่ง  

หลักสูตรควรทบทวนและวิเคราะห์การบริหาร

บุคลากรตามความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้เพียงพอต่อ

ความต้องการด้านการสอน การวิจัย และการ

บริการวิชาการของหลักสูตร   

2 2 

6. Academic 

Staff Quality 

6.2 Staff-to-student ratio and 

workload are measured and 

monitored to improve the quality of 

education, research and service [2] 

- หลักสูตรควรน าผลการค านวณ FTEs และ 

Staff-to-student ratio ไป ใช้ ใน ก ารพั ฒ น า

คุณภาพด้านการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการ 

 

2 



 

9 

Criteria Strengths Areas for Improvement Scor

e 

(1-7) 

Overal

l  

Score 

6. Academic 

Staff Quality 

6.3 Recruitment and selection 

criteria including ethics and 

academic freedom for appointment, 

deployment and promotion are 

determined and communicated [4, 

5, 6, 7] 

- - 2 

6. Academic 

Staff Quality 

6.4 Competences of academic staff 

are identified and evaluated [3] 

หลักสูตรมีบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิและมี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

หลักสูตรควรมีการก าหนดสมรรถนะของ

อาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้

ชัดเจน และประเมินสมรรถนะดังกล่าว โดยเน้น

ไปที่สมรรถนะของอาจารย์ในการส่งมอบ ELOs 

ไปสู่ผูเ้รียน 

2 

6. Academic 

Staff Quality 

6.5 Training and developmental 

needs of academic staff are 

identified and activities are 

implemented to fulfil them [8] 

มีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง หลักสูตรควรมีการก าหนดทศิทางในการพัฒนา

อาจารย์ให้สอดคล้องกับการสร้าง ELOs ใน

ผู้ เรียน  เพ่ื อวางแผนพัฒ นาอาจารย์ เป็ น

รายบุคคล 

2 

6. Academic 

Staff Quality 

6.6 Performance management 

including rewards and recognition is 

implemented to motivate and 

support education, research and 

service [9] 

หลักสูตรใช้ระบบการให้รางวัลและการยกย่องเชิด

ชูเกยีรตขิองมหาวิทยาลัย 

- 2 

6. Academic 6.7 The types and quantity of บุคลากรสายวิชาการมีงานวิจัยที่แสดงถึงความ หลักสูตรควรมีการวางแผนและก ากับติดตาม 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Scor

e 

(1-7) 

Overal

l  

Score 

Staff Quality research activities by academic staff 

are established, monitored and 

benchmarked for improvement [10] 

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีการเผยแพร่อย่าง

ต่อเน่ือง พร้อมทั้งได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอกอย่างต่อเน่ือง 

ประเภทและจ านวนของกิจกรรมด้านงานวิจัย

ของอาจารย์อย่างเป็นระบบ โดยจ าแนกตาม 

ELOs ที่หลักสูตรต้องการ  

 

 

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] 

1. มีการแสดงอัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาการ

ของหน่วยงานระดับคณะ 

2. มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาสนับสนุนให้การ

บริก ารแก่ คณ าจารย์ แล ะนั กศึ กษ าระดั บ

บัณฑิตศึกษา ด้านการเรียนการสอน การวิจัย

และการบริการวิชาการ  

3.มีเจ้าหน้าที่ เฉพาะทางสนับสนุนการบริการ

ให้แก่หลักสูตร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

ประจ าเคร่ืองมือ งานฟารม์ กจิการพเิศษ  

ควรมีการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมและจัดหา

บุคลากรให้เพียงพอในการสนับสนุนภาระงาน

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ

บริการวิชาการ รวมทั้งบุคลากรที่มีต าแหน่ง

เฉพาะทางตามความต้องการและจ าเป็นของ

หลักสูตรให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศกึษา 

3 2 

7. Support 

Staff Quality 

7.2 Recruitment and selection 

criteria for appointment, deployment 

and promotion are determined and 

communicated [2] 

- 1. ควรมีการแสดงบุคลากรสายสนับสนุนที่

ได้รับการมอบหมายงานระดับบัณฑิตศึกษา

เพ่ือตอบสนองความต้องการและครอบคลุม

ด้านห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ด้าน IT และด้าน

บริการการศึกษา งานวิจัย และการบริการ

วิชาการที่จะท าให้หลักสูตรระดับบัณฑิตมี

คุณภาพตาม PLOs  

2. ควรมอบหมายงานเพ่ือตอบสนองความ

2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Scor

e 

(1-7) 

Overal

l  

Score 

ต้ อ งก ารแล ะค รอบ คลุ ม ด้ า น ห้ อ งส มุ ด 

ห้ องปฏิบั ติ ก าร ด้ าน  IT และด้ านบริการ

การศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการที่

จะท าให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ

ตาม PLOs 

7. Support 

Staff Quality 

7.3 Competences of support staff 

are identified and evaluated [3] 

หลักสูตรมีการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นและ

ประเมินพฤตกิรรมในการปฏิบัตงิาน  

1.ควรระบุสมรรถนะที่มีคุณลักษณะเฉพาะของ

บุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคลให้ชัดเจนที่

สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรตั้งแต่

ขั้นตอนการสรรหา ก าหนดบทบาท มอบหมาย

งาน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพ่ือน าไปพัฒนาแผนพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ

ของบุคลากรสายสนับสนุนที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 

2.ควรมีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 

สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศกึษา  

2 

7. Support 

Staff Quality 

7.4 Training and developmental 

needs of support staff are identified 

and activities are implemented to 

fulfil them [4] 

มีการน าผลส ารวจไปใช้ในการจัดหัวข้ออบรมท า

ให้สามารถพัฒนาตนเองตามความต้องการด้าน

การจัดการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติและการ

บริการวิชาการได้อย่างเหมาะสม 

 

1. ควรมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนที่ท างานบริการหลักสูตรทั้ ง

ปัจจุบันและอนาคตตามความต้องการของ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องการ

สร้าง PLOs ในผู้เรียน เพ่ือวางแผนพัฒนาเป็น

รายบุคคล 

2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Scor

e 

(1-7) 

Overal

l  

Score 

2. ควรมีด าเนินการส ารวจความต้องการ

ฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย

สนับสนุน โดยค านึงถึงการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

หลักสูตร 

3. ควรน าผลการด าเนินงานมาวิ เคราะห์

ช่องว่างมาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาเป็น

รายบุคคลเพ่ือปิดช่องว่าง ซึ่งหลักสูตรควรท า

แผนพัฒนาในครอบคลุมถึงระยะเวลา วิธีการ

จั ด ส รรทุ น ใน ก ารฝึ ก อบ รม เฉพ าะ เร่ือ ง 

ฝึกอบรมระยะสั้น การศึกษาต่อ 

7. Support 

Staff Quality 

7.5 Performance management 

including rewards and recognition is 

implemented to motivate and 

support education, research and 

service [5] 

1.ระบบการประเมินผลปฏิบัติการและการให้

รางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้บริการ

สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

2.คณะฯ มียกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งสูงขึ้น การ

ได้รับรางวัล ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 

นอกจากนี้คณะฯ ได้ท าหนังสือขอบคุณอาจารย์

ที่ปรึกษาที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขัน การน าเสนอผลงานวิชาการ

ต่าง ๆ  

ควรมีการทบทวนและปรับปรุงระบบการให้

รางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้บริการ

สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการภายในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร

สายสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้อง

การสร้าง PLOs ไปสู่ผูเ้รียน  

2 

8. Student 8.1 The student intake policy and หลักสูตรได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ควรวิเคราะห์ทบทวนนโยบายการรับนักศึกษา 3 3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Scor

e 

(1-7) 

Overal

l  

Score 

Quality and 

Support 

admission criteria are defined, 

communicated, published, and up-

to-date [1] 

บุ ค ล าก ร เข้ าศึ ก ษ าต่ อ  ผ่ าน สื่ อ อ อน ไล น์ 

ทุนการศึกษาส าหรับศิษย์เก่า โปสเตอร์ไปยัง

มหาวิทยาลัยอ่ืน 

แยกแผน ก1 และแผน ก2 เพ่ือมุ่งหาแนวทาง

และรูปแบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วิธีการ

เผยแพร่ การอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมี

ความเหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง

ทั่วถงึ  

8. Student 

Quality and 

Support 

8.2 The methods and criteria for the 

selection of students are determined 

and evaluated [2] 

หลักสูตรมีการแสดงวิธีการและเกณฑ์ในการ

คัดเลือกผูเ้รียนได้อยา่งชัดเจน 

ควรมีประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ

วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เรียนที่ใช้และ

น าผลการประเมินมาช่วยตัดสินใจและปรับปรุง

พัฒนาเพ่ือให้ได้มาซึ่ง ผู้เรียนที่มีศักยภาพและ

ความสนใจตรงกับสาขาวิชา 

3 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.3 There is an adequate 

monitoring system for student 

progress, academic performance, 

and workload [3] 

หลักสูตรมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือคอย

ดูแลเอาใจใส่ ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคลอยา่งทั่วถงึ 

 

ควรมีการสร้างระบบและมีแบบแผนส าหรับ

ก ากับติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา

ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนอย่าง

เพียงพอที่สอดคล้องกับ PLOs ผลการเรียนรู้

ระดับบัณฑิตศกึษา 

 

3 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.4 Academic advice, co-curricular 

activities, student competition, and 

other student support services are 

available to improve learning and 

employability [4] 

หลักสูตรมีแสดงกิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนา

นักศกึษาที่มคีวามหลากหลายด้าน 

ควรมีการวางแผนกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 

PLOs ผลการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา ในเร่ือง

ให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เสริมสร้างประสบการณ์การเข้าร่วมประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมเก็บ

3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Scor

e 

(1-7) 

Overal

l  

Score 

ข้อมูลลงพื้นที่ชุมชน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ

ความสามารถนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ส่งเสริมทักษะการท างานในวิชาชีพ 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.5 The physical, social and 

psychological environment is 

conducive for education and 

research as well as personal well-

being [5] 

หลั กสู ต รมี การจั ดบรรยากาศการ เรี ยนรู้ 

ท างก ายภ าพ  ท างสั งค ม  แล ะท างจิ ต ใจ  

เอื้อต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความสุข  

 

- 3 

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] 

- 1.หลักสูตรควรมีการส ารวจความต้องการในการ

ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

2.หลักสูตรควรประเมินความพอเพียงและ

ความทันสมัย รวมถึงดูปัญหาและผลกระทบต่อ

การใชส้ิ่งสนับสนุนการเรียนรูข้องผู้เรยีน 

2 2 

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.2 The library and its resources 

are adequate and updated to 

support education and research [3, 

4] 

มีแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้และ

การวิจัย ทัง้ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรควรมีการประเมินความพอเพียง 

ความทันสมัยของหนั งสือและทรัพยากร

สารสนเทศที่จัดไว้ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 

และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

ความพึงพอใจในการบรกิาร 

 

2 

9. Facilities 9.3 The laboratories and equipment มีห้องปฏิบัติการและส่วนปฏิบัติการภาคสนาม หลักสูตรควรมีการประเมินความพึงพอใจของ 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Scor

e 

(1-7) 

Overal

l  

Score 

and 

Infrastructure 

are adequate and updated to 

support education and research [1, 

2] 

(ฟาร์ม) ที่หลากหลายเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอนและการวิจัยของนักศึกษา  

 

อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และ

นักศึกษาที่มีต่อห้องปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการ

ภาคสนาม(ฟาร์ม) และเคร่ืองมืออุปกรณ์ขั้นสูง 

เพื่อไปวางแผนจัดหาและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.4 The IT facilities including e-

learning infrastructure are adequate 

and updated to support education 

and research [1, 5, 6] 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทัง้ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรควรมีการประเมินความต้องการใน

ส่วนของประเภทสารสนเทศที่ จ าเป็นและ

สะดวกในการใชง้าน 

 

2 

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.5 The standards for environment, 

health and safety; and access for 

people with special needs are 

defined and implemented [7] 

มีการด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัยตามมหาวิทยาลัยก าหนด  

หลักสูตรควรมีการประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบรักษาความ

ปลอดภัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

3 

10 Quality 

Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs and 

feedback serve as input to 

curriculum design and development 

[1] 

 

ห ลั ก สู ต รมี ก า รน า ผ ล ส ะท้ อ น ก ลั บ จ าก 

ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียไปใชใ้นการปรับปรุงหลักสูตร  

 

หลักสูตรควรมีกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึง

การน าผลสะท้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไป

ใช้ ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

รวมถึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า น าข้อมูลที่

ได้มาไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน

ของหลักสูตรอย่างไร เช่น น าข้อมูลที่ ได้มา

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสะท้อน

กลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ PLOs/CLOs  

เพ่ื อน าข้อมูลที่ ได้ ไปพัฒ นาห รือปรับปรุง

2 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Scor

e 

(1-7) 

Overal

l  

Score 

รายวิชาในหลักสูตร 

10 Quality 

Enhancement 

10.2 The curriculum design and 

development process is established 

and subjected to evaluation and 

enhancement [2] 

- หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการประเมิน

กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่

ชัดเจนและครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือจะได้หลักสูตรที่มีรายวิชาและการจัดการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น 

ที่สัมพันธ์กับ PLOs ของหลักสูตร 

2 

10 Quality 

Enhancement 

10.3 The teaching and learning 

processes and student assessment 

are continuously reviewed and 

evaluated to ensure their relevance 

and alignment [3] 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการสอนและการ

เรียนรูข้องนักศึกษาและคณาจารย์ 

หลักสูตรควรเพิ่มการประเมินผลการเรียนรู้แต่

ละรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน โดยใช้แบบ

ประเมินที่สร้างบนพื้นฐานของ CLOs แต่ละ

รายวิชา เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง

รายวิชา กระบวนการเรียนการสอน การวัด

ป ร ะ เมิ น ผ ล  ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 

ผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวัง 

2 

10 Quality 

Enhancement 

10.4 Research output is used to 

enhance teaching and learning [4] 

หลักสูตรน าผลงานวิจัยที่หลากหลายเข้าไป

สอดแทรกในรายวิชาท่ีสอน 

หลั ก สู ต รค วรมี ก ารป ระ เมิ น ผล การจั ด 

การเรียนการสอนที่น าผลงานวิจัยมาใช้ เพ่ือน า

ข้อมูลไปพัฒนาการสอนและการประเมินผล

การเรียนรู ้

2 

10 Quality 

Enhancement 

10.5 Quality of support services and 

facilities (at the library, laboratory, 

IT facility and student services) is 

หลักสู ตรมี การส ารวจความพึ งพอใจของ

นักศึกษาทีมีต่อคุณภาพของการบริการและสิ่ง

อ านวยความสะดวก แล้วท าการปรับปรุงตาม

ควรให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพของ

การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกด้วย 

2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Scor

e 

(1-7) 

Overal

l  

Score 

subjected to evaluation and 

enhancement [5] 

ข้อเสนอแนะ   

10 Quality 

Enhancement 

10.6 The stakeholder’s feedback 

mechanisms are systematic and 

subjected to evaluation and 

enhancement [6] 

- 1.หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการเก็บรวม

รวมผลการสะท้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นระบบ รวมถึงมี

การประเมินระบบและกลไกดังกล่าวเป็นระยะ 

ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับตามความเป็นจริง

และครอบคลุมผู้มีส่วนได้สว่นเสียทุกกลุม่ 

2.หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับ

ที่ ได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพ่ือ

น าไปปรับปรุงหลักสูตรและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบถงึผลการด าเนินงาน 

2 

11. Output 11.1 The pass rates and dropout 

rates are established, monitored 

and benchmarked for improvement 

[1] 

- 1.หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติในการติดตามและ

การแก้ ไขปัญหาที่ เกิดจากการที่นักศึกษา

ลาออกกลางคันหรือไม่ส าเร็จการศึกษาตาม

แผนการศึกษา 

2.หลักสูตรควรเพิ่มการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล

ต่อการลาออกและการไม่ส าเร็จการศึกษาตาม

แผนของนักศึกษา เพ่ือน าข้อมูลในภาพรวมไป

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร อาทิ เกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกนักศึกษาแรกเข้า ล าดับการ

เรียนรายวิชาต่ าง ๆ ในหลักสูตร สัดส่ วน

2 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Scor

e 

(1-7) 

Overal

l  

Score 

เนื้อหาวิชาในแต่ละภาคการศึกษา การวัดและ

ประเมินผล เป็นต้น 

11. Output 11.2 The average time to graduate 

is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

ห ลั ก สู ต ร มี แ น ว ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ติ ด ต า ม

ความก้าวหน้าในการเรียนและการท าวิจัยของ

นักศกึษาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการติดตาม

อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาอย่าง

ชั ด เ จ น  แ ล ะ น า ข้ อ มู ล 

มาเที ยบ เคียงกับ เป้ าหมายของหลักสูตร 

ที่ก าหนดระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของ

หลักสูตร และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษามาก าหนด

แนวทางในการช่วยเหลือให้นักศึกษาจบตาม

ร ะ ย ะ เ ว ล า 

ที่ก าหนด 

3 

11. Output 11.3 Employability of graduates is 

established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

- 1.หลักสูตรควรอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ

ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตนอกเหนือจากการ

แสดงผลดว้ยตารางเพียงอยา่งเดยีว 

2.หลักสูตรควรเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มากับ

ข้อมูลของมหาวิทยาลัย อ่ืน ๆ ในประเด็น

เดียวกัน  เพ่ื อน ามาปรับปรุงคุณภาพของ

หลักสูตร 

2 

11. Output 11.4 The types and quantity of 

research activities by students are 

มีผลงานทางวิชาการของนักศึกษาได้รับรางวัลใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ 

หลักสูตรควรมีการเทียบเคียงคุณภาพและ

ปริมาณงานวิจัยที่นักศึกษาท ากับข้อมูลของ

3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Scor

e 

(1-7) 

Overal

l  

Score 

established, monitored and 

benchmarked for improvement [2] 

มหาวิทยาลัยอ่ืนที่ เปิดการเรียนการสอนใน

สาขาเดียวกัน รวมถึงอาจมีการจัดกิจกรรม

เสริมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท างานวิจัย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของนักศกึษา 

11. Output 11.5 The satisfaction levels of 

stakeholders are established, 

monitored and benchmarked for 

improvement [3] 

- 1.หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการติดตาม

ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

กลุ่มตามที่ หลักสู ตรก าหนดไว้  โดยเฉพาะ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่

หลักสูตรก าหนดไว้ 

2.หลักสูตรควรน าผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนดแนวทางในการ

พัฒนาหลักสูตร 

2 
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ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 

1. ควรก าหนดระยะเวลาและเป้าหมายในการด าเนินงานของหลักสูตร 

2. ควรก าหนเรายวิชากที่สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชีวติให้ชัดเจน 

3. ควรประเมินให้มีการใช้ Rubrics ให้มีในรายวิชามากขึน้ 

4. ควรมีการพัฒนา CLOs ทุกรายวิชา ให้มีความสอดคล้องกับ ELOs 

5. ควรมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง 

 

 

สะท้อนข้อคดิจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กจิกรรม Journal club, กจิกรรมศึกษาดูงาน, การประชุมวิชาการทั้ง

ระดับชาตแิละนานาชาติ เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพให้เป็นไปตามผลลัพธ์

การเรยีนรู ้(PLOs) ที่หลักสูตรก าหนด 

2. หลักสูตรมีการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาผ่านแบบส ารวจความพึงพอใจ ไปยังอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา 

เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. หลักสูตรได้ใช้หลักการ bloom’s taxonomy ในการก าหนดระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์

ทางการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

4. หลักสูตรร่วมกับคณะด าเนินการวางแผนในการจัดสรรอัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร เพ่ือทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และ

ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ เพ่ือให้ได้มาซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

5. หลักสูตรมีการก ากับ ติดตามแผนการศึกษาของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยก าหนดให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า

ตามแผนการศึกษาในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถส าเร็จ

การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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…………............……………………………  ประธานกรรมการ 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เถลิงศักด์ิ  อังกุรเศรณี) 

 

 

 

      กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ) 

 

 

 

…………………............……………………  กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริกาญจน์  จันทร์เรือง) 

  

 

 

……………............…………………………  เลขานุการ 

(นางเพ็ญศิริ  หน่อแก้ว) 
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ภาคผนวก  ก 

ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

………………………….. 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

วันพุธท่ี 10 มิถุนายน  2563 

09.00 – 09.30 น. ประธานผูร้ับผิดชอบหลักสตูรกล่าวต้อนรับ 

    - หลักสตูรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

   ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวช้ีแจงวัตถปุระสงค์ของการประเมิน 

09.30 – 15.00  น. คณะกรรมการประเมนิฯ ประชุมวางแผนการด าเนินงานประเมนิฯ และศึกษาข้อมูล

จากเอกสารและหลักฐาน 

15.00 – 15.30 น. น าเสนอผลการประเมนิ และให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาหลักสูตร 

 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ 

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

ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรยีม  มณีวรรณ์ 

2. อาจารย์ ดร.วันทมาส  จันทะสินธุ์ 

3. อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกัง 
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ภาคผนวก  ค 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน 

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

 

 

 


