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1.1  บทสรุปผู5บริหาร 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา            

สัตวศาสตร! มหาวิทยาลัยแม&โจ( เปUนหลักสูตรปรับปรุง.พ.ศ. 2560 จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการ

ประเมินตนเองตามเกณฑ!การประเมินของ สป.อว.ในองค!ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน และ

เกณฑ!คุณภาพ ASEAN University Network – Quality Assurance at Programme Leval Version 3.0           

ในรอบป+การศึกษา 2562 มีนักศึกษาในหลักสูตรจํานวน 5 คน  ท้ังน้ี อาจารย!ผู(รับผิดชอบหลักสูตร

ทั้ง 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 3 คน และมีตําแหน&งทางวิชาการ รองศาสตราจารย! จํานวน 

1 คน และผู(ช&วยศาสตราจารย! จํานวน 1 คน  โดยได(รับงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตร 

รวมท้ังส้ิน 155,714.68 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ&นดิน 24,480 บาท และเงินรายได( 

131,234.68 บาท  โดยมีผลการประเมินจํานวน 11 Criteria พบว&า ในภาพรวมอยู&ในระดับ 2                

เม่ือพิจารณาเปUนราย Criteria แสดงผลดังนี้ 
 

ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร 
ตัวบ3งช้ี / Criteria ประเมินตนเอง 

ตัวบ&งช้ี 1.1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ!มาตรฐานหลักสูตร 
ที่กําหนดโดย สป.อว. 

ผ&าน 

Criterion 1 Expected Learning Outcome 2 

Criterion 2 Programme Specification 2 

Criterion 3 Programme Structure and Content 2 

Criterion 4 Teaching and Learning Approach 2 

Criterion 5 Student Approach 2 

Criterion 6 Academic Staff Quality 2 

Criterion 7 Support Staff Quality 2 

Criterion 8 Student Quality and Support 2 

Criterion 9 Facilities and Infrastructure 2 

Criterion 10 Quality Enhancement 2 

Criterion 11 Output 2 
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1.2  วิธีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ฉบับนี้เปUนการรายงานผลการ

ดําเนินงานของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร! หลักสูตรปรับปรุง 2560 ประจําป+ 

การศึกษา 2562 ตามเกณฑ!การประเมินของ สป.อว.ในองค!ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ละผล

การดําเนินงานตามเกณฑ!การประเมินคุณภาพตามเกณฑ! ASEAN University Network - Quality 

Assurance (AUN-QA) จํานวน 11 ตัวบ&งช้ี เพื่อประเมินตนเองอันเกิดจากการดําเนินงานของหลักสูตร 

ประกอบด(วยข(อมูลดิบ ตลอดจนวิเคราะห! จุดอ&อน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 

และแนวปฏิบัติท่ีดี เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิที่แต&งตั้ง

โดยมหาวิทยาลัยแม&โจ( ซึ่งจะเปUนตัวบ&งช้ีระดับคุณภาพของการบริหารหลักสูตร อันจะเปUน

หลักประกัน ความเช่ือม่ันให(กับผู(มีส&วนได(ส&วนเสียต&อไป 

  

1.3  ข5อมูลพื้นฐาน 

1.3.1  ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยแม&โจ( เปUนมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงและความโดดเด&นทางด(านการเกษตรมาเปUน

เวลามากกว&า 80 ป+ เร่ิมจากการก&อตั้งโรงเรียนฝtกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ เมื่อป+ พ.ศ. 2477 

จนพัฒนามาเปUนมหาวิทยาลัยแม&โจ( ในป+ พ.ศ. 2539 จนถึงปuจจุบัน ปuจจุบันมหาวิทยาลัยแม&โจ(มี

จํานวนวิทยาเขตท้ังหมด 3 วิทยาเขต คือ 1) วิทยาเขตเชียงใหม&ซึ่งเปUนวิทยาเขตหลัก ตั้งอยู&เลขที่ 63 

หมู& 4 ถนนสายเชียงใหม& – พร(าว ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม& มีพื้นที่ท้ังหมด 

10,682 ไร& 2) วิทยาเขตจังหวัดแพร&- เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู&เลขท่ี 17 หมู&ที่ 3 ตําบลแม&ทราย อําเภอ

ร(องกว&าง จังหวัดแพร& มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,732 ไร& และ 3) วิทยาเขตชุมพร ตั้งอยู&ตําบลละแม อําเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร มีพ้ืนที่ท้ังหมด 1,750 ไร& มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่ดําเนินการเรียนการสอน

ทั้งหมด 105 หลักสูตร แบ&งเปUนระดับปริญญาตรี 60 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร และ

ระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร มีนักศึกษารวมทุกหลักสูตรจํานวน 12,275 คน มีบุคลากรท้ังหมด 

2,213 คน โดยในจํานวนน้ีเปUนบุคลากรสายวิชาการจํานวน 878 คน ซ่ึงผลการประเมินประกัน

คุณภาพ ป+ 2561 เท&ากับ 2 (เกณฑ! CUPT QMS) จัดอยู&ในระดับ 2 Inadequate and Improvement is 

Necessary (ข(อมูล ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563)      

 มหาวิทยาลัยแม&โจ(มุ&งม่ันท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู(ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ

โดยเฉพาะการเปUนผู(ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต&อการเปล่ียนแปลง อีกทั้งยังขยายโอกาสให(

ผู(ด(อยโอกาสเข(าถึงการศึกษาต&อในระดับอุดมศึกษา และส&งเสริมการเรียนรู(ตลอดชีวิตของคนทุก
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ระดับ นอกจากน้ียังเน(นการสร(างและพัฒนานวัตกรรมและองค!ความรู(ในสาขาวิชาการต&าง ๆ 

โดยเฉพาะอย&างยิ่งทางด(านการเกษตรและวิทยาศาสตร!ประยุกต!เพื่อส&งเสริมการเรียนรู( และ

ถ&ายทอดเทคโนโลยีสู&สังคม ผ&านการบริการวิชาการและความร&วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

พร(อมกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติ  

 

ปรัชญามหาวิทยาลัยแม3โจ5 

 “มุ&งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู&ความเปUนผู(อุดมด(วยปuญญา อดทน สู(งาน เปUนผู(มีคุณธรรมและ

จริยธรรมเพ่ือความเจริญรุ&งเรืองวัฒนาของสังคมไทยท่ีมีการเกษตรเปUนรากฐาน” 

 

 วิสัยทัศน� 
 “มหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีความเปUนเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” 

 

1.3.2  ภาพรวมของคณะ 
คณะสัตวศาสตร!และเทคโนโลยี เปUนหน&วยงานภายในระดับคณะ  ซึ่งได(รับอนุมัตใิห(จัดต้ัง

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม&โจ( ท่ี 2/2551 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยเดิมเปUน

ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว!  สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ซ่ึงเปUนคณะแรกท่ีได(จัดต้ังขึ้นตาม

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม&โจ( พ.ศ. 2518 ได(ประกาศใช(ในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ! 2518 ต้ังอยู&เลขที่ 252 หมู& 8 ต. หนองหาร อ. สันทราย จ.เชียงใหม& โดยเร่ิม

เป}ดสอนคร้ังแรกในระดับปริญญาตรีเม่ือป+ พ.ศ. 2518 ปuจจุบันมีการเรียนการสอนในระดับปริญญา

ตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร! 
2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร! 
3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร! 

ปuจจุบันมีนักศึกษารวมทุกหลักสูตรจํานวน 777 คน มีบุคลากรจํานวน 73 คน ในจํานวน
นี้เปUนสายวิชาการ 20 คน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะป+ 2561 จัดอยู&ในระดับดีมาก 
คณะสัตวศาสตร!และเทคโนโลยีมุ&งมั่นพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให(มีประสิทธิภาพ ในการผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะ ความรู( ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางด(านสัตวศาสตร!ให(สอดคล(องกับ

การเปล่ียนแปลงพัฒนาทางด(านการผลิตสัตว! บูรณาการวิจัยอย&างมีทิศทาง เพ่ือประโยชน!ต&อการ
เรียนการสอน และบริการวิชาการและพัฒนาความร&วมมือด(านการผลิตสัตว!แก&ชุมชน องค!กรภาครัฐ 



5 
 

และภาคเอกชนท้ังระดับชาติและนานาชาติ บนพ้ืนฐานของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ!

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล(อมอย&างยั่งยืน ตลอดจนสร(างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให(มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร&งใส และตรวจสอบได( พัฒนางานฟาร!มสัตว! และวิสาหกิจให(ได(
มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  บริการวิชาการ  และเพื่อก&อเกิดรายได(  

ปรัชญาคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม3โจ5 

พัฒนาองค!ความรู( เพ่ือผลิตบุคลากรด(านสัตวศาสตร! ให(มีทักษะ ใฝ�รู( สู(งาน คิดเปUน ทําเปUน 
มีภาวะผู(นํา คุณธรรมและจริยธรรม 

วิสัยทัศน� 

“คณะท่ีมีความเปUนเลิศทางด(านสัตวศาสตร!ในระดับชาติ” 

 

1.3.3  ภาพรวมของหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร! ได(ดําเนินการเป}ดการเรียนการสอนเปUน

หลักสูตรใหม&ในคณะสัตวศาสตร!และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม&โจ(เม่ือป+ พ.ศ. 2553 โดยผ&านการ

รับรองจากสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2553 ในป+ 2560 ได(

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเปUนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให(หลักสูตรมีความทันสมัย เท&า

ทันต&อการเปลี่ยนแปลงของการผลิตสัตว!ในปuจจุบัน นักศึกษาที่สําเร็จในหลักสูตรนี้ต(องมีความรู( 

ความสามารถ และทักษะการวิจัยทางสัตวศาสตร! พร(อมทั้งสามารถผลิตผลงานวิจัยใหม& ๆ ทางสัตว

ศาสตร!ให(สอดคล(องกับความต(องการด(านการผลิตปศุสัตว! เพ่ือพัฒนาการผลิตปศุสัตว!อย&างยั่งยืน 

สมกับปรัชญาของหลักสูตร “ผลิตบุคลากรและสร(างองค!ความรู(ใหม&ที่เหมาะสมทางสัตวศาสตร!เพ่ือ

การพัฒนาปศุสัตว!อย&างยั่งยืน” 

 ปuจจุบันมีนักศึกษาในหลักสูตรจํานวน 5 คน ซึ่งนักศึกษาแต&ละคนต(องได(รับการพัฒนา

ความรู(และทักษะทางสัตวศาสตร!เพ่ือให(สามารถดําเนินงานวิจัยได(สําเร็จตามเป�าหมายของหลักสูตร 

นอกจากนี้นักศึกษาต(องได(รับการพัฒนาทักษะต&าง ๆ ที่จําเปUนสําหรับใช(ประกอบอาชีพหลังจาก

สําเร็จการศึกษา เช&น ทักษะทางการสื่อสาร ความสามารถทางภาษา และการทํางานเปUนทีม เปUนต(น 

สําหรับผลการประกันคุณภาพการศึกษาในป+การศึกษา 2561 ตามเกณฑ! ASEAN University 

Network - Quality Assurance (AUN-QA) จํานวน 11 ตัวบ&งช้ี หลักสูตรฯ มีผลประเมินคุณภาพ

การศึกษาที่ค&าคะแนน 2  
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ชื่อหลักสูตร :  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร! 

  Doctor of Philosophy Program in Animal Science 

 

ชื่อปริญญา  : ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร!) 
ช่ือย&อ (ภาษาอังกฤษ) :   ปร.ด. (สัตวศาสตร!) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Doctor of Philosophy (Animal Science) 
ช่ือย&อ (ภาษาอังกฤษ) :   Ph.D. (Animal Science)  

 

หลักสูตรได5รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย : ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2560  

เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ! พ.ศ. 2560 

 

ความเป_นมาของหลักสูตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร! ดําเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต(คณะสัตว

ศาสตร!และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม&โจ( เชียงใหม& โดยมีจุดมุ&งหมายในการพัฒนาบุคลากรท่ีมี

ความรู( และทักษะในการวิจัยทางสัตวศาสตร!เพ่ือพัฒนาการผลิตสัตว!ให(มีประสิทธิภาพ สามารถ

ช&วยเกษตรกรลดต(นทุนการผลิต เพ่ิมมูลค&าของสินค(าปศุสัตว! โดยอยู&บนพ้ืนฐานของความปลอดภัย

ทางอาหาร รวมถึงผลกระทบต&อสวัสดิภาพของสัตว! ส่ิงแวดล(อม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อมุ&งสู&

การผลิตปศุสัตว!อย&างย่ังยืน โดยมีการเร่ิมดําเนินงานของหลักสูตรฯ ดังน้ี  

 - พ.ศ. 2553 เป}ดหลักสูตรใหม& ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาสัตวศาสตร! 

 - พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร! (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 โดยการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ แบ&งเปUน 2 รูปแบบ คือ แบบท่ี 1 เน(น

การทําวิจัยและทําดุษฎีนิพนธ! และแบบที่ 2 เน(นการทําวิจัยและทําดุษฎีนิพนธ! และศึกษารายวิชา

เพ่ิมเติม ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิจัยในด(านท่ีตนเองมีความสนใจ อาทิเช&น โภชนศาสตร!สัตว!

เค้ียวเอื้อง โภชนศาสตร!สัตว!ไม&เค้ียวเอื้อง การปรับปรุงพันธุ!สัตว! สรีรวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการสืบพันธุ!ในสัตว!เล้ียง การผลิตปศุสัตว! การจัดการและสุขาภิบาลในสัตว!เลี้ยง เปUนต(น  
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ปรัชญาของหลักสูตร  

 “ผลิตบุคลากรและสร(างองค!ความรู(ใหม&ที่เหมาะสมทางสัตวศาสตร!เพ่ือการพัฒนาปศุสัตว!

อย&างย่ังยืน” 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร  
1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู( ความสามารถ และทักษะการวิจัยทางสัตวศาสตร!ให(

สอดคล(องต&อความต(องการด(านการผลิตปศุสัตว!ระดับประเทศและนานาชาติ 
 2. สร(างผลงานวิจัยใหม&ทางสัตวศาสตร!ที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาการผลิตปศุสัตว!อย&างยั่งยืน 

 

อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา  
  - อาจารย!ในสถาบันการศึกษา 
  - นักวิจัยในหน&วยงานภาครัฐและเอกชน 
  - นักวิชาการ/ผู(เช่ียวชาญ/ที่ปรึกษาในหน&วยงานภาครัฐและเอกชน 

 - อาชีพอิสระ 

 

OBE ของหลักสูตร  

 “ผลิตบุคลากรที่สามารถสร(างองค!ความรู(ใหม&ที่เหมาะสมทางสัตวศาสตร!เพ่ือการพัฒนา 

ปศุสัตว!อย&างยั่งยืน” 

 

PLO ของหลักสูตร  

1) สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข(องกับการผลิตปศุสัตว!ท่ีปลอดภัย และเปUนมิตร
กับส่ิงแวดล(อมอย&างยั่งยืน 

2) สามารถประยุกต!ใช(ความรู(เพ่ือแก(ไขปuญหาการผลิตปศุสัตว!ให(ปลอดภัยและเปUนมิตรต&อ
สิ่งแวดล(อม 

3) สามารถสร(างองค!ความรู(และนวัตกรรมใหม&สําหรับปศุสัตว!ยั่งยืน 
4) สามารถส่ือสารอย&างเหมาะสมในการถ&ายทอดองค!ความรู(สู& ชุมชนท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ 
5) มีจรรยาบรรณของนักวิจัยและตระหนักถึงสวัสดิภาพของสัตว! 
6) สามารถปรับตัวได(เปUนอย&างดีและมีความรับผิดชอบต&อตนเองและสังคม 
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จํานวนหน3วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
 หลักสูตรแบบ  1.1  ผู(เข(าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท  ไม&น(อยกว&า 48 หน&วยกิต 
 หลักสูตรแบบ  1.2  ผู(เข(าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  ไม&น(อยกว&า 72 หน&วยกิต  

 หลักสูตรแบบ  2.1  ผู(เข(าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  ไม&น(อยกว&า 48 หน&วยกิต 

 หลักสูตรแบบ  2.2  ผู(เข(าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี ไม&น(อยกว&า 72 หน&วยกิต 

 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ระยะเวลาท่ีต5องใช5ในการศึกษาตามหลักสูตร  
 1. แบบ 1.1 และ 2.1 มีระยะเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ป+ และให(ศึกษาได(ไม&เกิน 6 
ป+การศึกษา 
 2. แบบ 1.2 และ 2.2 มีระยะเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ป+ และให(ศึกษาได(ไม&เกิน 
8 ป+การศึกษา 

ภาษาท่ีใช5ในการเรียนการสอน  
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ความร3วมมือกับสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอน 
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. มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่จะมีความร&วมมือทางวิชาการ 

การให5ใบปริญญาแก3ผู5สําเร็จการศึกษา  

 ให(ปริญญาสาขาวิชาเดียว  
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาแต3ละช้ันปB ในปBการศึกษา 2562 

ระดับช้ันป+ (ป+ท่ีรับเข(า) 

รวม ป+ 1 
(2562) 

ป+ 2 
(2561) 

ป+ 3 
(2560) 

ป+ 4 
(2559) 

ป+ 5  
(2558) 

ป+ 6 
(2557) 

ป+ 7 
(2556) 

ป+ 8 
(2555) 

2 
(40) 

1 
(20) 

1 
(20) 

- - - - 1 
(20) 

 5 (คน) 
(100) 

(ร(อยละ) 
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีเข(าศึกษาในป+การศึกษา 2555 คงค(างจํานวน 1 คน เน่ืองจากได(เสร็จสิ้นกระบวนการตาม
แผนการศึกษาเรียบร(อยแล(ว และอยู&ระหว&างรอการอนุมัติขยายเวลาจาก กกอ. 

 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร (ถ5ามี) 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

(สาขาวิชาท่ีจบ) 
สถานภาพ 
การว3าจ5าง 

อายุการ
ทํางาน 

(ปB) 
ทําหน5าที่เก่ียวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร 
นายกิตติพงษ!  ทิพยะ นักวิชาการ 

สัตวบาล 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

(การผลิตสัตว!) 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
17 

นายครรชิต  ชมภูพันธ! นักวิชาการ 
สัตวบาล 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(สัตวศาสตร!) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

14 

นายอภิชาติ  หม่ันวิชา นักวิชาการ 
สัตวบาล 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(สัตวศาสตร!) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

11 

นายโยธิน  นันตา นักวิทยาศาสตร! ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

11 

นางอัมพร  คําฟองเครือ นักวิทยาศาสตร! วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(ชีววิทยาประยุกต!-

ชีววิทยา) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

10 

นายดวงจันทร! จอมจันทร! ผู(ปฏิบัติงาน
การเกษตร 

มัธยมศึกษา  
(มัธยมศึกษาตอนต(น) 

พนักงานราชการ 10 

ทําหน5าที่เก่ียวกับการบริหารจัดการในหลักสูตร 

1. นางสาวสุทธิพร ฟuงเย็น นักวิชาการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การตลาด) 

ลูกจ(างช่ัวคราว 
รายเดือน  
(เงินรายได() 

9 
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อาคารสถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
อาคารศูนย!สัตวศาสตร!และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร!และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม&โจ(  

ห5องสมุด    

1. ห(องสมุดคณะสัตวศาสตร!และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม&โจ( เชียงใหม& 

2. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม&โจ( 

ห5องปฏิบัติการ     

1. ห(องปฏิบัติการวิเคราะห!อาหารสัตว! 

2. ห(องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ!นม 

3. ห(องปฏิบัติการเน้ือและผลิตภัณฑ! 

4. ห(องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

5. ห(องปฏิบัติการหน&วยวิจัยระบบสืบพันธุ!ปศุสัตว!และสัตว!ป�า  

6. ห(องปฏิบัติการโภชนศาสตร!สัตว!เค้ียวเอ้ือง  

7. ห(องปฏิบัติการประเมินพันธุกรรมปศุสัตว! 

8. ห(องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและปรสิตวิทยา 

9. ห(องปฏิบัติการแบคทีเรียและไวรัสวิทยา 

10.   ห(องปฏิบัติการการผสมพันธุ!เชิงคัดเลือกในปศุสัตว! 

สถานท่ีฝgกภาคปฏิบัติ     

1. ฟาร!มโคนมและโคเนื้อ 

2. ฟาร!มสัตว!ป+ก 

3. ฟาร!มสุกร 

4. ฟาร!มเอกชน 
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กลยุทธ�การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อมุ3งสู3 PLO ท่ีหลักสูตรกําหนดไว5 

 1. กลยุทธ�การสอนท่ีใช5พัฒนา PLO1 
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในช้ันเรียน เช&น การบรรยาย สถานการณ!จําลอง

บทบาทสมมติ การอภิปรายเปUนกลุ&ม โดยนําเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอื่นท่ี
เก่ียวข(อง และการเป}ดโอกาสให(ผู(เรียนได(มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามข(อสงสัย 

2) การค(นคว(าและทํารายงานทั้งเดี่ยว และกลุ&มตามหัวขอท่ีเปUนปuจจุบัน และผู(เรียนมี

ความสนใจ 
3) การเรียนรู(จากสถานการณ!จริงโดยการศึกษานอกสถานท่ี 
4) การบรรยายโดยผู(เช่ียวชาญที่มีความรู(ความสามารถเฉพาะทาง 
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน(นการวิจัยเพ่ือสรางองค!ความรู(ใหม&(Research-

Based Learning) 

2. กลยุทธ�การสอนท่ีใช5พัฒนา PLO 2 
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผู(เรียนให(มีการวิเคราะห! สังเคราะห! และวิพากษ!ได(โดยใช(

รูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให(ผู(เรียนมีโอกาสประยุกต!ความรู(ในการแก(ไขปuญหา 

เช&น การเรียนรู(แบบแก(ไขปuญหา (Problem-Based Learning) หรือ การจัดทําโครงการ (Project 

Based Learning) 
3) มอบหมายให(ผู( เรียนทํารายงานค(นคว(าข(อมูลในสาขาวิชาและศาสตร!อื่น ๆ ท่ี

เก่ียวข(องนํามาบูรณาการเพ่ือสรางองค!ความรู(ใหม& 

3. กลยุทธ�การสอนท่ีใช5 PLO3 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส&งเสริมให(ผู(เรียนสามารถเลือกใช(เทคโนโลยี

สารสนเทศในการรวบรวมข(อมูล คัดกรอง และนําเสนอข(อมูลได( 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน(นการฝtกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการฟuง
ในเชิงวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

3) การจัดทํารายงานการค(นคว(า รายงานสัมมนา และต(นฉบับวารสารสําหรับตีพิมพ!ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

4. กลยุทธ�การสอนท่ีใช5พัฒนา PLO4 
1) จัดกิจกรรมให(ความรู(ในเรื่องการใช(สัตว!ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร! 

2) ส&งเสริมให(นักศึกษาขอเลขท่ีใบอนุญาตเพ่ือใช(สัตว!เพื่องานทดลองทางวิทยาศาสตร! 
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5. กลยุทธ�การสอนท่ีใช5พัฒนา PLO 5 
1) ปลูกฝuงให(นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน(นการเข(าช้ันเรียนให(ตรงเวลา และการส&ง

งานภายในเวลาที่กําหนด 
2) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ในระหว&างการจัดการเรียนการสอน โดย

ยกตัวอย&าง จากสถานการณ!จริง บทบาทสมมติ หรือกรณีตัวอย&าง 
3) การประพฤติตนเปUนแบบอย&างท่ีดีของอาจารย!ในด(านคุณธรรมและจริยธรรม  

 

การวัดผลและประเมินผลผู5เรียนให5ได5ตาม PLO ท่ีกําหนด 

1. การวัดและประเมินผู5เรียน PLO1 
1) การสอบย&อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2) การประเมินจากผลงานและรายงานท่ีได(รับมอบหมาย 

3) การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรอบรู( การสอบโครงร&างดุษฎีนิพนธ! 
และการสอบดุษฎีนิพนธ! 

4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในห(องเรียน 
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

6) ประเมินดานความรู(จากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดให(ผู(เรียนในห(องเรียน 

2. การวัดผลและประเมินผู5เรียน PLO2 

1) ประเมินจากงานท่ีได(รับมอบหมายทั้งงานกลุ&มและงานเดี่ยว เช&น โครงการหรือ
งานวิจัยที่มอบหมาย 

2) การประเมินจากพฤติกรรมของผู(เรียนระหว&างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3) การประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในห(องเรียน 
4) การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรอบรู( การสอบโครงร&างดุษฎีนิพนธ! 

และการสอบดุษฎีนิพนธ! 

3. การวัดผลและประเมินผู5เรียน PLO3 
1) ประเมินความสามารถในการนําเสนอรายงานในวิชาสัมมนา 
2) ประเมินจากรายงานความก(าวหน(าของดุษฎีนิพนธ! 

3) ประเมินจากรายงานการค(นคว(า รายงานสัมมนา และผลงานทางวิชาการท่ีได(
เผยแพร& 

4. การวัดผลและประเมินผู5เรียน PLO 4 

1) ประเมินจากจํานวนเลขจรรยาบรรณการใช(สัตว!ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร! 
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5. การวัดผลและประเมินผู5เรียน PLO 5 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู(เรียนระหว&างรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากการตรงต&อเวลา การมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย!สุจริตของ

นักศึกษา 
3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับต&าง ๆ

อย&างต&อเนื่อง 

 

การบริหารจัดการหลักสูตร 

1) อาจารย! ผู(สอนหรือผู(ประสานงานราย วิชาจัดทําและส&ง  มคอ.3 ก&อนเป}ด                     

ภาคการศึกษา 
2) อาจารย!ผู(สอนหรือผู(ประสานงานรายวิชานําผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต

ต&อการสอนในแต&ละรายวิชาเพ่ือนําไปใช(ในการจัดทํา มคอ.5 ดําเนินการภายใน 30 วันหลังส้ินสุด

ภาคการศึกษา  
3) อาจารย!ประจําหลักสูตรและผู(รับผิดชอบหลักสูตร วิเคราะห! จัดทํารายงาน มคอ.7 

ดําเนินการภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 

ตารางแสดงงบประมาณท่ีได5รับและใช5จริงในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ปBการศึกษา 

ด5านกิจกรรม 
2558 2559 2560 2561 2562 

ได5รับ ใช5จริง ได5รับ ใช5จริง ได5รับ ใช5จริง ได5รับ ใช5จริง ได5รับ ใช5จริง 
พัฒนานักศึกษา - - - - - - - - - 45,508.32 

พัฒนาอาจารย! - 37,977.80 - 43,502.75 - 32,035.23 - 59,751.80 - 17,500 

พัฒนาบุคลากร - - - - - - - - - - 

จัดการเรียน 
การสอน 

- 69,624.56 - 35,007 - 24,972 - 36,860 - 58,513 

 

กลุ3มผู5เรียน : ผู(ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร! / 

วิทยาศาสตร! / เกษตรศาสตร! / สาขาอื่นท่ีเก่ียวข(อง 

ผู5มีส3วนได5ส3วนเสียของหลักสูตร : ผู(ประกอบการภาคเอกชน หน&วยงานการศึกษาภาครัฐ อาจารย!

ผู(สอน ศิษย!เก&า นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตปuจจุบัน นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรีท่ี

มีผลการเรียนดี (GPA > 3.5) 

กลุ3มผู5ส3งมอบ : - 
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กลุ3มคู3ความร3วมมือ  : Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, National 

Chung Hsing University, National Chia Yi University, National Ping – Tung University of Science 
and Technology, National I-lan University, Taiwan, Kagawa University, Japan เปUนต(น 
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ส3วนท่ี 2 

การประเมินตนเอง 
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รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) 

เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2558 
---------- 

 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ�การประเมินองค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร! (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
การกํากับให5เป_นไปตามมาตรฐาน  

ข5อ เกณฑ�การประเมิน 
ผ3านเกณฑ�/ไม3ผ3านเกณฑ� 

ตรี โท เอก 
1 จํานวนอาจารย!ผู(รับผิดชอบประจําหลักสูตร   √ 

2 คุณสมบัติของอาจารย!ผู(รับผิดชอบหลักสูตร   √ 

3 คุณสมบัติของอาจารย!ประจําหลักสูตร   √ 

4 คุณสมบัติของอาจารย!ผู(สอน   √ 

5 คุณสมบัติของอาจารย!ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ!หลักและ 
อาจารย!ท่ีปรึกษาการค(นคว(าอิสระ 

  √ 

6 คุณสมบัติของอาจารย!ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ!ร&วม (ถ(ามี)   √ 

7 คุณสมบัติอาจารย!ผู(สอบวิทยานิพนธ!   - 

8 การตีพิมพ!เผยแพร&ผลงานของผู(สําเร็จการศึกษา   - 

9 ภาระงานอาจารย!ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ!และ 
การค(นคว(าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

  √ 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   √ 

หมายเหตุ : ข(อท่ี 7  และข(อท่ี 8 ในป+การศึกษา 2562 ยังไม&มีผู(สําเร็จการศึกษา  
สรุปผลการดําเนินงานองค�ประกอบท่ี 1  
   เปUนไปตามเกณฑ!   
 �  ไม&ผ&านเกณฑ!ในข(อท่ี............ 

  



17 
 

ตัวบ3งชี้ 1.1 : การกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สป.อว. 

  (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558) 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
อาจารย�ผู5รับผิดชอบหลักสูตรตามเล3ม มคอ.2 

ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหน3ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
วันบรรจุ 

เป_นอาจารย� 

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ 
ภาษาอังกฤษ 

วันท่ีได5รับ 
การแต3งต้ัง 
ให5ทําหน5าท่ี 

1. นายญาณิน 
โอภาสพัฒนกิจ 

รองศาสตราจารย! Ph.D. (Agriculture-
Ruminant Nutrition) 
วท.ม. (การผลิตสัตว$) 
วท.บ. (สัตวศาสตร$) 

1 ก.ค. 2529 C1 
(MJU-TEP) 

21 มิถุนายน 
2560 

2. นางสาวบัวเรียม 
มณีวรรณ! 

ผู(ช&วยศาสตราจารย! Ph.D. (Animal Science) 

M.Sc. (Agriculture) 

วท.บ. (เคมี) 

15 ก.ย. 2540 B2 
(MJU-TEP) 

21 มิถุนายน 
2560 

3. นายอานนท!   
ปะเสระกัง 

อาจารย! ปร.ด. (สัตวศาสตร!) 

วท.ม. (สัตวศาสตร!) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร!) 

12 พ.ย. 2558 B2 
(MJU-TEP) 

21 มิถุนายน 
2560 

 
อาจารย�ผู5รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปBการศึกษา :  

ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหน3ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
วันบรรจุ 

เป_นอาจารย� 

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ 
ภาษาอังกฤษ 

วันท่ีได5รับ 
การแต3งต้ัง 
ให5ทําหน5าท่ี 

1. นายญาณิน 
โอภาสพัฒนกิจ 

รองศาสตราจารย! Ph.D. (Agriculture-
Ruminant Nutrition) 
วท.ม. (การผลิตสัตว$) 
วท.บ. (สัตวศาสตร$) 

1 ก.ค. 2529 C1 
(MJU-TEP) 

21 มิถุนายน 
2560 

2. นางสาวบัวเรียม 
มณีวรรณ! 

ผู(ช&วยศาสตราจารย! Ph.D. (Animal Science) 

M.Sc. (Agriculture) 

วท.บ. (เคมี) 

15 ก.ย. 2540 B2 
(MJU-TEP) 

21 มิถุนายน 
2560 

3. นายอานนท!   

ปะเสระกัง 

อาจารย! ปร.ด. (สัตวศาสตร!) 

วท.ม. (สัตวศาสตร!) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร!) 

12 พ.ย. 2558 B2 

(MJU-TEP) 

21 มิถุนายน 

2560 

 
 
 
 
อาจารย�ประจําหลักสูตร :  
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหน3งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
สถานภาพ 

สังกัด
หลักสูตร 

นอก
หลักสูตร 

1. นายสุกิจ  ขันธปราบ รองศาสตราจารย! D.Sc.Agriculture-Animal Science 
M.S.Animal Science 
ทษ.บ.สัตวศาสตร!-สัตว!ป+ก 

  

2. นายญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย! Ph.D. (Agriculture-Ruminant 
Nutrition) 

วท.ม. (การผลิตสัตว!) 
วท.บ. (สัตวศาสตร!) 

  

3. นายประภากร  ธาราฉาย ผู(ช&วยศาสตราจารย! Ph.D.Animal Functional Anatomy 
วท.ม.สัตวศาสตร! 

ทษ.บ.สัตวศาสตร!-สัตว!ป+ก 

  

4. นางสาวทองเลียน  บัวจูม ผู(ช&วยศาสตราจารย! Ph.D.Agriculture-Animal Science 
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ 
ทษ.บ.สัตวศาสตร! 

  

5. นางสาวบัวเรียม มณีวรรณ! ผู(ช&วยศาสตราจารย! Ph.D. (Animal Science) 

M.Sc. (Agriculture) 

วท.บ. (เคมี) 

  

6. นายวิวัฒน!  พัฒนาวงศ!   ผู(ช&วยศาสตราจารย! วท.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ 
วท.ม.เกษตรศาสตร! 
วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร- 
การผลิตสัตว! 

  

7. นางสาวกฤดา  ชูเกียรติศิริ ผู(ช&วยศาสตราจารย! 
 

วท.ด.อายุรศาสตร!สัตวแพทย! 
วท.ม.อายุรศาสตร!สัตว!ป+ก 
สพ.บ.สัตวแพทยศาสตร! 

  

8. นายมงคล  ยะไชย อาจารย! ปร.ด.เทคโนโลยีอาหาร 
วท.ม.เกษตรศาสตร!-สัตวศาสตร! 
วท.บ.เกษตรศาสตร!-สัตวศาสตร! 

  

9. นายจุฬากร  ปานะถึก อาจารย! ปร.ด. (สัตวศาสตร!) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร!) 

  

10. นายจํารูญ  มณีวรรณ อาจารย! Ph.D. Animal Science 
วท.ม.เกษตรศาสตร! 
ทษ.บ.สัตวศาสตร! 

  

11. นายอานนท!  ปะเสระกัง อาจารย! ปร.ด. (สัตวศาสตร!) 
วท.ม. (สัตวศาสตร!) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร!) 

  

12. นายภาคภูมิ  เสาวภาคย! อาจารย! ปร.ด.สัตวศาสตร! 

วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว! 
วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 

  

อาจารย�ผู5สอนในหลักสูตร : 2562 
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รายชื่ออาจารย�ผู5สอน 
ตําแหน3งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถานภาพ 
อาจารย�ประจํา ผู5ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 
(อาจารย�พิเศษ) 

สังกัด
หลักสูตร 

นอก
หลักสูตร 

1. นายญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย! Ph.D. (Agriculture-Ruminant 
Nutrition) 
วท.ม. (การผลิตสัตว!) 
วท.บ. (สัตวศาสตร!) 

   

2. นายบัญชา  พงศ!พิศาลธรรม ผู(ช&วยศาสตราจารย! Ph.D.Biochemistry 
M.Sc. Agriculture 
สพ.บ.สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

   

3. นายวิวัฒน!  พัฒนาวงศ!   ผู(ช&วยศาสตราจารย! วท.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ 

วท.ม.เกษตรศาสตร! 
วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร- 
การผลิตสัตว! 

   

4. นางสาวกฤดา  ชูเกียรติศิริ ผู(ช&วยศาสตราจารย! 

 

วท.ด.อายุรศาสตร!สัตวแพทย! 

วท.ม.อายุรศาสตร!สัตว!ป+ก 
สพ.บ.สัตวแพทยศาสตร! 

   

5. นายสุบรรณ  ฝอยกลาง ผู(ช&วยศาสตราจารย! ปร.ด.สัตวศาสตร! 
วท.ม.สัตวศาสตร! 

วท.บ.เกษตรศาสตร! 

   

6. นายมงคล  ยะไชย อาจารย! ปร.ด.เทคโนโลยีอาหาร 
วท.ม.เกษตรศาสตร!-สัตวศาสตร! 
วท.บ.เกษตรศาสตร!-สัตวศาสตร! 

   

7. นายจุฬากร  ปานะถึก อาจารย! ปร.ด. (สัตวศาสตร!) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร!) 

   

8. นายอานนท!  ปะเสระกัง อาจารย! ปร.ด. (สัตวศาสตร!) 
วท.ม. (สัตวศาสตร!) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร!) 

   

9. นายภาคภูมิ  เสาวภาคย! อาจารย! ปร.ด.สัตวศาสตร! 
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว! 
วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 

   

10. นางสาววันทมาส  จันทะสินธุ! อาจารย! Ph.D.Animal Science 
M.Sc.Animal Science 
วท.บ.สัตวศาสตร! 

   

 

 

 

1. จํานวนอาจารย�ผู5รับผิดชอบหลักสูตร 
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ป+การศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร! มีอาจารย!ผู(รับผิดชอบ

หลักสูตร จํานวน 3 คน โดยทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีผู(ดํารงตําแหน&งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย! 1 คน และผู(ช&วยศาสตราจารย! 1 คน ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย! ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
2) ผู(ช&วยศาสตราจารย! ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ! 

3) อาจารย! ดร.อานนท!  ปะเสระกัง 
 

2. คุณสมบัติของอาจารย�ผู5รับผิดชอบหลักสูตร 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ (รายการ) 

   ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
1. นายญาณิน   

โอภาสพัฒนกิจ 

รองศาสตราจารย!  

 

Ph.D. (Agriculture-Ruminant 

Nutrition) 
วท.ม. (การผลิตสัตว!) 
วท.บ. (สัตวศาสตร!) 

3 - 

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
Jarunan, C., Yanin O., Patthamawadi K., R.-S. Lin., & Siriporn K. (2019). Carcass Characteristics, Meat Quality and Eating Quality 

of Culled Dairy Cows. Science & Technology Asia, 24(3), : 1-12. 

ธัญญรัตน!  รู(หลัก, วศิน  โพธ์ิสาวัง, ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ, อานนท!  ปะเสระกัง และจุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของแหล&ง

พลังงานและระดับพลังงานในสูตรอาหารรวมท่ีมีเปลือกและซังข(าวโพดหวานหมักเปUนแหล&งอาหารหยาบต&อการย&อยได(ของ
วัตถุแห(ง และจลน!ศาสตร!การผลิตแก�สในหลอดทดลอง. แก&นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) : (2562). 141-146. 

Wonnakom, P., Opatpatanakit, Y., Maneewon, B., & Thongwittaya, N. (2017). Chemical composition and nutrients digestibility of 

thai native chicken feed containing various levels of pond snail meal. Thammasat International Journal of Science and 

Technology, 22(2), 10-15. 

 
 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ (รายการ) 
   ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
2. นางสาวบัวเรียม มณีวรรณ! ผู(ช&วยศาสตราจารย! Ph.D. (Animal Science) 

M.Sc. (Agriculture) 

วท.บ. (เคมี) 

3 - 

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย :  
บัวเรียม มณีวรรณ�, กรรณิกา ฮามประคร, ทองเลียน บัวจูม และ มงคล ยะไชย. 2562. การใช(สาหร&ายสไปรูลิน&าร&วมกับสารสกัด

หยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไก&ไข&อินทรีย!ท่ีมีข(าวโพด ระดับตํ่า. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 599-604. 

ยศพณ พวนศิริ บัวเรียม มณีวรรณ� กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช(ใบหม&อนหมักต&อสมรรถภาพการ

เจริญเติบโตในไก&พ้ืนเมืองพันธุ!ประดู&หางดําระยะรุ&น (4-7) สัปดาห!. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 . 605-610.   

Soulipong Khounthavong จํารูญ มณีวรรณ!  บัวเรียม มณีวรรณ� และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช(ผักโขม (Amaranthus 

spinosus L.) ที่มีการปรับปรุงคุณภาพโดยการเสริมเอนไซม!ย&อยเยื่อใยหรือการหมักต&อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของ
สุกรพันธุ!ราดในระยะหย&านมถึงรุ&น. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 1 . 763-768.     
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ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ (รายการ) 
   ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
1. นายอานนท!  ปะเสระกัง อาจารย! ปร.ด. (สัตวศาสตร!) 

วท.ม. (สัตวศาสตร!) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร!) 

3 - 

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
ธัญญรัตน!  รู(หลัก, วศิน  โพธ์ิสาวัง, ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ, อานนท�  ปะเสระกัง และจุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของแหล&ง

พลังงานและระดับพลังงานในสูตรอาหารรวมท่ีมีเปลือกและซังข(าวโพดหวานหมักเปUนแหล&งอาหารหยาบต&อการย&อยได(ของ

วัตถุแห(ง และจลน!ศาสตร!การผลิตแก�สในหลอดทดลอง. แก&นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) : (2562). 141-146. 

เจนจิรา สมศักด์ิ, อานนท� ปะเสระกัง, วาที คงบรรทัด และวิวัฒน! พัฒนาวงศ!. 2562. ขนาดของฟอลลิเคิลและคะแนนร&างกายมีผลต&อ

อัตราการต้ังท(องในโคนม. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562).  71-76. 

Paserakung,, A., C. Muangyen, S. Foiklang and Y. Opatpatanakit. 2017. Investigation of Influence of Maize stover Components and Urea 

Treatment on Dry matter Digestibility and  Fermentation Kinetics using In Vitro Gas Techniques. Agricultural Sci. J. 48 (2 

suppl.): 176 – 183. 

 

3.  คุณสมบัติของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ (รายการ) 

   ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
1. นายญาณิน   

โอภาสพัฒนกิจ 

รองศาสตราจารย!  

 

Ph.D. (Agriculture-Ruminant 

Nutrition) 
วท.ม. (การผลิตสัตว!) 
วท.บ. (สัตวศาสตร!) 

3 - 

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
Jarunan, C., Yanin O., Patthamawadi K., R.-S. Lin., & Siriporn K. (2019). Carcass Characteristics, Meat Quality and Eating Quality 

of Culled Dairy Cows. Science & Technology Asia, 24(3), : 1-12. 

ธัญญรัตน!  รู(หลัก, วศิน  โพธ์ิสาวัง, ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ, อานนท!  ปะเสระกัง และจุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของแหล&ง

พลังงานและระดับพลังงานในสูตรอาหารรวมท่ีมีเปลือกและซังข(าวโพดหวานหมักเปUนแหล&งอาหารหยาบต&อการย&อยได(ของ

วัตถุแห(ง และจลน!ศาสตร!การผลิตแก�สในหลอดทดลอง. แก&นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) : (2562). 141-146. 

Wonnakom, P., Opatpatanakit, Y., Maneewon, B., & Thongwittaya, N. (2017). Chemical composition and nutrients digestibility of 

thai native chicken feed containing various levels of pond snail meal. Thammasat International Journal of Science and 

Technology, 22(2), 10-15. 

 
 
 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ (รายการ) 
   ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
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3. นายประภากร ธาราฉาย ผู(ช&วยศาสตราจารย!  
 

Ph.D.Animal Functional 
Anatomy 

วท.ม.สัตวศาสตร! 
ทษ.บ.สัตวศาสตร!-สัตว!ป+ก 

3 - 

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
Amphone Phasouluk, ประภากร  ธาราฉาย, จุฬากร ปานะถึก, กฤดา ชูเกียรติศิริ, อานนท! ประเสระกัง, ครรชิต ชมภูพันธ! และพัชรี  

สมรักษ!. 2562. การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก&กระดูกดําที่เล้ียงแบบขังคอกและเล้ียงแบบ
ปล&อยอิสระที่มีพืชอาหารสัตว!ต&างชนิดกัน. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 1 : (2562).  111-116 

สมชาย อารยพิทยา และ ประภากร ธาราฉาย. (2560). การพัฒนาฐานข(อมูลชนิดพันธุ!นกในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. 

ใน การประชุมวิชาการประจําป+ 2560, 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย
แม&โจ(, เชียงใหม&. 

จุฬากร ปานะถึก  มัณฑนา ทองน่ิม  พัชรี สมรักษ!  กรรณิกา ฮามประคร และ ประภากร ธาราฉาย. (2560). ผลของการใช(สารสกัด

จากเมล็ดลําไยและเมล็ดมะขามในการรักษาคุณภาพเน้ือโคภายใต(การจัดเก็บโดยการแช&เย็น. วารสารวิทยาศาสตร!เกษตร. 
48(2 พิเศษ): 868-874. 

 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ (รายการ) 

   ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
4. นางสาวทองเลียน บัวจูม ผู(ช&วยศาสตราจารย!  Ph.D.Agriculture-Animal 

Science 
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ 
ทษ.บ.สัตวศาสตร$ 

3 - 

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
บัวเรียม มณีวรรณ!, กรรณิกา ฮามประคร, ทองเลียน บัวจูม และ มงคล ยะไชย. 2562. การใช(สาหร&ายสไปรูลิน&าร&วมกับสารสกัด

หยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไก&ไข&อินทรีย!ท่ีมีข(าวโพด ระดับตํ่า. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 599-604. 

รชานนท! ธนภัทรพงศ!  บัวเรียม มณีวรรณ!  ทองเลียน บัวจูม  อัจฉรา แกล(วกล(า และ จุฬากร ปานะถึก. (2560). ผลของผงถ&านกัมมันต!

จากกากกาแฟในอาหารไก&ไข&ต&อผลผลิตไข&และคุณภาพไข&. ใน การประชุมวิชาการประจําป+ 2560, 7-8 ธันวาคม 2560, 
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม&โจ(, เชียงใหม&. 

สุรีรัตน! ถือแก(ว  ทองเลียน บัวจูม และ บัวเรียม มณีวรรณ!. (2560). องค!ประกอบทางเคมีของกากผลปาล!มน(ามันและการนาไปใช(ใน

อาหารไก&พ้ืนเมือง. ใน การประชุมวิชาการประจําป+ 2560, 7-8 ธันวาคม 2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม&โจ(, เชียงใหม&. 

 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ (รายการ) 
   ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
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5. นางสาวบัวเรียม มณีวรรณ! ผู(ช&วยศาสตราจารย! Ph.D. (Animal Science) 

M.Sc. (Agriculture) 

วท.บ. (เคมี) 

3 - 

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย :  
บัวเรียม มณีวรรณ�, กรรณิกา ฮามประคร, ทองเลียน บัวจูม และ มงคล ยะไชย. 2562. การใช(สาหร&ายสไปรูลิน&าร&วมกับสารสกัด

หยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไก&ไข&อินทรีย!ท่ีมีข(าวโพด ระดับตํ่า. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 599-604. 

ยศพณ พวนศิริ บัวเรียม มณีวรรณ� กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช(ใบหม&อนหมักต&อสมรรถภาพการ

เจริญเติบโตในไก&พ้ืนเมืองพันธุ!ประดู&หางดําระยะรุ&น (4-7) สัปดาห!. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 . 605-610.   

Soulipong Khounthavong จํารูญ มณีวรรณ!  บัวเรียม มณีวรรณ� และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช(ผักโขม (Amaranthus 

spinosus L.) ท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพโดยการเสริมเอนไซม!ย&อยเยื่อใยหรือการหมักต&อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของ
สุกรพันธุ!ราดในระยะหย&านมถึงรุ&น. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 1 . 763-768. 

 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ (รายการ) 

   ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
6. นายวิวัฒน! พัฒนาวงศ! ผู(ช&วยศาสตราจารย!  วท.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ 

วท.ม.เกษตรศาสตร$ 
วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร- 
การผลิตสัตว$ 

3 - 

สิทธิโชค นาคมณี, กฤดา ชเกียรติศิริ, วาที คงบรรทัด และวิวัฒน� พัฒนาวงศ�. 2562. การพัฒนานํ้ายาแช&แข็งนํ้าเชื้อโคเพื่อทดแทนไข&

แดง. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 65-70. 

บุญญรัตน! เดชเรืองศรี, กฤดา ชูเกียรติศิริ, อานนท! ปะเสระกัง, ภาคภูมิ เสาวภาคย!, วาที คงบรรทัด และวิวัฒน� พัฒนาวงศ�. 2562. 
การใช(พลาสม&าโคท(องฉีดกระตุ(นภูมิคุ(มกันหนูทดลองเพ่ือผลิตแอนติบอดีท่ีจําเพาะต&อตัวบ&งชี้การต้ังท(องของโค. แก&นเกษตร 
47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 93-98. 

ดนัย ปuญญา, ภาคภูมิ เสาวภาคย!, วาที คงบรรทัด, อานนท! ปะเสระกัง และวิวัฒน� พัฒนาวงศ�. 2562. อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศ

ต&อคุณภาพนํ้าเชื้อพ&อโคท่ีศูนย!วิจัยและผลิตนํ้าเช้ือแช&แข็งพ&อพันธุ!โครงการหลวงอินทนนท!. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : 
(2562). 87-92. 

 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ (รายการ) 

   ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
7. นางสาวกฤดา ชูเกียรติศิริ ผู(ช&วยศาสตราจารย! สพ.ญ. 

 
วท.ด.อายุรศาสตร$สัตวแพทย$ 
วท.ม.อายุรศาสตร$สัตว$ป7ก 
สพ.บ.สัตวแพทยศาสตร$ 

3 - 

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
สิทธิโชค นาคมณี, กฤดา ชเกียรติศิริ, วาที คงบรรทัด และวิวัฒน! พัฒนาวงศ!. 2562. การพัฒนานํ้ายาแช&แข็งนํ้าเชื้อโคเพ่ือทดแทนไข&

แดง. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 65-70. 

Amphone Phasouluk, ประภากร  ธาราฉาย, จุฬากร ปาณะถึก, กฤดา ชูเกียรติศิริ, อานนท! ประเสระกัง, ครรชิต ชมภูพันธ! และพัชรี  

สมรักษ!. 2562. การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก&กระดูกดําที่เล้ียงแบบขังคอกและเล้ียงแบบ

ปล&อยอิสระที่มีพืชอาหารสัตว!ต&างชนิดกัน. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 1 : (2562).  111-116 

บุญญรัตน! เดชเรืองศรี, กฤดา ชูเกียรติศิริ, อานนท! ปะเสระกัง, ภาคภูมิ เสาวภาคย!, วาที คงบรรทัด และวิวัฒน! พัฒนาวงศ!. 2562. 

การใช(พลาสม&าโคท(องฉีดกระตุ(นภูมิคุ(มกันหนูทดลองเพ่ือผลิตแอนติบอดีท่ีจําเพาะต&อตัวบ&งชี้การต้ังท(องของโค. แก&นเกษตร 
47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 93-98. 
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ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ (รายการ) 

   ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
8. นายมงคล  ยะไชย อาจารย!  ปร.ด.เทคโนโลยีอาหาร 

วท.ม.เกษตรศาสตร!-สัตวศาสตร! 

วท.บ.เกษตรศาสตร!-สัตวศาสตร! 

3 - 

Manichan Phetthavong, มงคล ยะไชย, จํารูญ มณีวรรณ และจุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช(ใบปอสาหมักแห(งในอาหารต&อ

ลักษณะซากและคุณภาพเน้ือของสุกรขุน. วารสารแก&นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 2) : (2562). 665-670. 

Manichan Phetthavong, มงคล ยะไชย, จํารูญ มณีวรรณ และจุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช(ใบปอสาหมักแห(งในอาหารต&อ

สมรรถภาพผลิตของสุกรขุน. วารสารแก&นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) : (2562). 807-812. 

บัวเรียม มณีวรรณ!, กรรณิกา ฮามประคร, ทองเลียน บัวจูม และ มงคล ยะไชย. 2562. การใช(สาหร&ายสไปรูลิน&าร&วมกับสารสกัด

หยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไก&ไข&อินทรีย!ที่มีข(าวโพด ระดับตํ่า. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 599-604. 

 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ (รายการ) 

   ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
9. นายจุฬากร  ปานะถึก อาจารย!  ปร.ด. (สัตวศาสตร!) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร!) 
3 - 

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
พงศกร แก(วแสนเมือง, จํารูญ มณีวรรณ, จุฬากร ปานะถึก และอภิชัย เมฆบังวัน. 2562. ผลของการเสริมเน้ือมะเก๋ียงในอาหารต&อ

สมรรถภาพการเจริญเติบโตองค!ประกอบของเลือด และคุณภาพซากซากของสุกรเติบโต - ขุน (15-90 กิโลกรัม). ราชภัฎ
หมู&บ(านจอมบึงวิจัย  7 : (2562).  218-227. 

Souliphong Khounthavong, จํารูญ มณีวรรณ, บัวเรียม มณีวรรณ! และจุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช(ผักโขม (Amaranthus 
spinosus L.) ท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพต&อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเน้ือของสุกรพันธุ!ราด. แก&น
เกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 347-353 

จุฬากร ปานะถึก  มัณฑนา ทองน่ิม  พัชรี สมรักษ!  กรรณิกา ฮามประคร และ ประภากร ธาราฉาย. 2560. ผลของการใช(สารสกัด

จากเมล็ดลําไยและเมล็ดมะขามในการรักษาคุณภาพเน้ือโคภายใต(การจัดเก็บโดยการแช&เย็น. วารสารวิทยาศาสตร!เกษตร 

48(2 พิเศษ): 868-874. 

 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ (รายการ) 

   ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
10. นายจํารูญ มณีวรรณ อาจารย!  Ph.D. Animal Science 

วท.ม.เกษตรศาสตร$ 
ทษ.บ.สัตวศาสตร$ 

3 - 

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
พงศกร แก(วแสนเมือง, จํารูญ มณีวรรณ, จุฬากร ปานะถึก และอภิชัย เมฆบังวัน. 2562. ผลของการเสริมเน้ือมะเก๋ียงในอาหารต&อ

สมรรถภาพการเจริญเติบโตองค!ประกอบของเลือด และคุณภาพซากซากของสุกรเติบโต - ขุน (15-90 กิโลกรัม). ราชภัฎ

หมู&บ(านจอมบึงวิจัย  7 : (2562).  218-227. 

พงศกร แก(วแสนเมือง, จํารูญ มณีวรรณ, จุฬากร ปานะถึก และอภิชัย เมฆบังวัน. 2562. ผลของการเสริมเน้ือมะเก๋ียงในอาหารต&อ

ลักษณะซากและคุณภาพเน้ือของสุกรขุน. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 671-676. 
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วศิน เจริญตัณธนกุล  วิลาวรรณ เรือนสิทธ์ิ  ประภาพร ผาวันดี  ณภัทชา อุทิศสาร  ป+วรา กันทา และจํารูญ มณีวรรณ. (2560). 

รายงานเบ้ืองต(นความชุกของสุกรที่มีแอนติบอดีต&อเช้ือ Mycoplasma hyopneumoniae ในเขตอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม&. วารสารวิจัยและส&งเสริมวิชาการเกษตร 34(3): 24-30. 

 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ (รายการ) 

   ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
11. นายอานนท!  ปะเสระกัง อาจารย! ปร.ด. (สัตวศาสตร!) 

วท.ม. (สัตวศาสตร!) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร!) 

3 - 

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
ธัญญรัตน!  รู(หลัก, วศิน  โพธ์ิสาวัง, ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ, อานนท�  ปะเสระกัง และจุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของแหล&ง

พลังงานและระดับพลังงานในสูตรอาหารรวมท่ีมีเปลือกและซังข(าวโพดหวานหมักเปUนแหล&งอาหารหยาบต&อการย&อยได(ของ

วัตถุแห(ง และจลน!ศาสตร!การผลิตแก�สในหลอดทดลอง. แก&นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) : (2562). 141-146. 

เจนจิรา สมศักด์ิ, อานนท� ปะเสระกัง, วาที คงบรรทัด และวิวัฒน! พัฒนาวงศ!. 2562. ขนาดของฟอลลิเคิลและคะแนนร&างกายมีผลต&อ

อัตราการต้ังท(องในโคนม. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562).  71-76. 

Paserakung,, A., C. Muangyen, S. Foiklang and Y. Opatpatanakit. 2017. Investigation of Influence of Maize stover Components and Urea 

Treatment on Dry matter Digestibility and  Fermentation Kinetics using In Vitro Gas Techniques. Agricultural Sci. J. 48 (2 

suppl.): 176 – 183. 

 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ (รายการ) 

   ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
12. นายภาคภูมิ เสาวภาคย! อาจารย!  ปร.ด.สัตวศาสตร$ 

วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว$ 
วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 

3 - 

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
ดนัย ปuญญา, ภาคภูมิ เสาวภาคย�, วาที คงบรรทัด, อานนท! ปะเสระกัง และวิวัฒน! พัฒนาวงศ!. 2562. อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศ

ต&อคุณภาพนํ้าเชื้อพ&อโคท่ีศูนย!วิจัยและผลิตนํ้าเช้ือแช&แข็งพ&อพันธุ!โครงการหลวงอินทนนท!. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : 

(2562). 87-92. 

บุญญรัตน! เดชเรืองศรี, กฤดา ชูเกียรติศิริ, อานนท! ปะเสระกัง, ภาคภูมิ เสาวภาคย�, วาที คงบรรทัด และวิวัฒน! พัฒนาวงศ!. 2562. 

การใช(พลาสม&าโคท(องฉีดกระตุ(นภูมิคุ(มกันหนูทดลองเพ่ือผลิตแอนติบอดีท่ีจําเพาะต&อตัวบ&งชี้การต้ังท(องของโค. แก&นเกษตร 
47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 93-98. 

Duangjinda, M., W. Boonkum, S. Puangdee, P. Saowaphak, S. Chareonsin, V. Chankitisakul, and S. Buaban. 2018.  Challenging 

Concept for Tropical Sire Summary. The page collects the files and the abstracts of the presentations at the ICAR 
Conference held in Auckland on 7-11, February 2018. 

 
 
 
4.  คุณสมบัติของอาจารย�ผู5สอน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 มีอาจารย!ผู(สอนจํานวน 8 คน เป}ดสอนจํานวน 9 รายวิชา 
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ภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีอาจารย!ผู(สอนจํานวน 8 คน เป}ดสอนจํานวน 15 รายวิชา 
โดยอาจารย!ผู(สอนทุกท&านจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีผลงานวิชาการอย&างน(อย 1 

รายการในรอบ 5 ป+ย(อนหลัง 

 
ช่ือ นามสกุล ตําแหน3ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ�

สอน (ปB) 
1. นายญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย!  Ph.D.Agriculture-Ruminant Nutrition 

วท.ม.เกษตรศาสตร$-การผลิตสัตว$ 
วท.บ.เกษตรศาสตร$ 

34 

ผลงานทางวิชาการ : (อย3างน5อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
Jarunan, C., Yanin O., Patthamawadi K., R.-S. Lin., & Siriporn K. (2019). Carcass Characteristics, Meat Quality and Eating Quality 

of Culled Dairy Cows. Science & Technology Asia, 24(3), : 1-12. 

 
ช่ือ นามสกุล ตําแหน3ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ�

สอน (ปB) 
2. นายบัญชา  พงศ!พิศาลธรรม 
 

ผู(ช&วยศาสตราจารย! Ph.D.Biochemistry 
M.Sc. Agriculture 
สพ.บ.สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

23 

ผลงานทางวิชาการ : (อย3างน5อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
Buwjoom, T., Maneewan, B., Yamauchi, K., & Pongpisantham, B. (2016). Effects of golden apple snail (Pomacea canaliculata, 

Lamarck) shell particle size on growth performance, carcass quality, bone strength and small intestinal histology in Thai 
Native chickens (Pradu Hang Dum Chiangmai 1). International Journal of Biology, 8(3), 58-65. 

 
ช่ือ นามสกุล ตําแหน3ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ�

สอน (ปB) 
3. นายวิวัฒน!  พัฒนาวงศ!   ผู(ช&วยศาสตราจารย! วท.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ 

วท.ม.เกษตรศาสตร! 
วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว! 

12 

ผลงานทางวิชาการ : (อย3างน5อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
สิทธิโชค นาคมณี, กฤดา ชเกียรติศิริ, วาที คงบรรทัด และวิวัฒน� พัฒนาวงศ�. 2562. การพัฒนานํ้ายาแช&แข็งนํ้าเช้ือโคเพื่อทดแทนไข&

แดง. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 65-70. 

 
 
 

ช่ือ นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ�
สอน (ปB) 

4. นางสาวกฤดา  ชูเกียรติศิริ ผู(ช&วยศาสตราจารย! 
 

วท.ด.อายุรศาสตร!สัตวแพทย! 
วท.ม.อายุรศาสตร!สัตว!ป+ก 

สพ.บ.สัตวแพทยศาสตร! 

8 
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ช่ือ นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ�
สอน (ปB) 

ผลงานทางวิชาการ : (อย3างน5อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
บุญญรัตน! เดชเรืองศรี, กฤดา ชูเกียรติศิริ, อานนท! ปะเสระกัง, ภาคภูมิ เสาวภาคย!, วาที คงบรรทัด และวิวัฒน! พัฒนาวงศ!. 2562. 

การใช(พลาสม&าโคท(องฉีดกระตุ(นภูมิคุ(มกันหนูทดลองเพ่ือผลิตแอนติบอดีท่ีจําเพาะต&อตัวบ&งช้ีการต้ังท(องของโค. แก&นเกษตร 

47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 93-98. 

 
ช่ือ นามสกุล ตําแหน3ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ�

สอน (ปB) 
5. นายสุบรรณ  ฝอยกลาง ผู(ช&วยศาสตราจารย! ปร.ด.สัตวศาสตร! 

วท.ม.สัตวศาสตร! 
วท.บ.เกษตรศาสตร! 

7 

ผลงานทางวิชาการ : (อย3างน5อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
สุบรรณ ฝอยกลาง, จุฑารักษ! กิติยานุภาพ, ณัฐพงษ! ดีมาก, ศรัญญา ม&วงทิพย!มาลัย, ยุทธนา สุนันตา, เมธา วรรณพัฒน! และ

อนุสรณ! เชิดทอง. 2562. ผลของสูตรใบมันสําปะหลังรวมยอดอัดเม็ด ต&อจลนศาสตร!การผลิตแก�ส ความสามารถการใน
ย&อยได(และกระบวนการหมัก โดยใช(เทคนิคการผลิตแก�สในหลอดทดลอง. แก&นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) : (2562). 137-
140. 

 
ช่ือ นามสกุล ตําแหน3ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ�

สอน (ปB) 
6.  นายอานนท!  ปะเสระกัง อาจารย! ปร.ด. (สัตวศาสตร!) 

วท.ม. (สัตวศาสตร!) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร!) 

5 

ผลงานทางวิชาการ : (อย3างน5อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
ธัญญรัตน!  รู(หลัก, วศิน  โพธ์ิสาวัง, ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ, อานนท�  ปะเสระกัง และจุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของแหล&ง

พลังงานและระดับพลังงานในสูตรอาหารรวมท่ีมีเปลือกและซังข(าวโพดหวานหมักเปUนแหล&งอาหารหยาบต&อการย&อยได(ของ

วัตถุแห(ง และจลน!ศาสตร!การผลิตแก�สในหลอดทดลอง. แก&นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) : (2562). 141-146. 

 
ช่ือ นามสกุล ตําแหน3ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ�

สอน (ปB) 
7.  นายภาคภูมิ  เสาวภาคย! อาจารย! ปร.ด.สัตวศาสตร! 

วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว! 
วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 

7 

ผลงานทางวิชาการ : (อย3างน5อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
ดนัย ปuญญา, ภาคภูมิ เสาวภาคย�, วาที คงบรรทัด, อานนท! ปะเสระกัง และวิวัฒน! พัฒนาวงศ!. 2562. อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศ

ต&อคุณภาพนํ้าเช้ือพ&อโคที่ศูนย!วิจัยและผลิตนํ้าเช้ือแช&แข็งพ&อพันธุ!โครงการหลวงอินทนนท!. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : 
(2562). 87-92. 
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ช่ือ นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ�
สอน (ปB) 

8.  นางสาววันทมาส  จันทะสินธุ! อาจารย! Ph.D.Animal Science 

M.Sc.Animal Science 
วท.บ.สัตวศาสตร! 

7 

ผลงานทางวิชาการ : (อย3างน5อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
Jantasin, W., I.L. Hong and L.C. Hsia. 2018. The effect of adding air during composting of pig manure on greenhouse gas emission. 

Paper presented at the 18th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress. August 
1-5, 2018, Kuching, Malaysia. 

 
ช่ือ นามสกุล ตําแหน3ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ�

สอน (ปB) 
9. นายจุฬากร  ปานะถึก อาจารย! ปร.ด. (สัตวศาสตร!) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร!) 
7 

ผลงานทางวิชาการ : (อย3างน5อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปBย5อนหลัง) 
Souliphong Khounthavong, จํารูญ มณีวรรณ, บัวเรียม มณีวรรณ! และจุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช(ผักโขม (Amaranthus 

spinosus L.) ท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพต&อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเน้ือของสุกรพันธุ!ราด. แก&น
เกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 347-353. 

 
5.  คุณสมบัติของอาจารย�ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ�หลักและอาจารย�ท่ีปรึกษาการค5นคว5าอิสระ 

ชื่อ นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 
(วุฒิตรง หรือ 

สัมพันธ�) 

ภาระงานอาจารย�ท่ีปรึกษา 
(ชื่อนักศึกษาและหัวข5องาน) 

1. นายญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 

 

รองศาสตราจารย! Ph.D.Agriculture-Ruminant Nutrition 
วท.ม.เกษตรศาสตร$-การผลิตสัตว$ 
วท.บ.เกษตรศาสตร$ 

ตรง 1. นางสาวจารุนันท!  ไชยนาม 

หัวข(อวิทยานิพนธ! :  
CARCASS CHARACTERISTICS, MEAT 
QUALITY AND EATING OUALITY OF 
CULLED DAIRY COWS 
2. นายบัณฑิต  กีรติการกุล 
หัวข(อวิทยานิพนธ!  :  
The Effect of Raising Systems on 

Productive Efficiency of Parent Stock 
and Fattening Indigenous Chickens 

ประสบการณ�วิจัย (ไม3ใช3ส3วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา)  
Jarunan, C., Yanin O., Patthamawadi K., R.-S. Lin., & Siriporn K. (2019). Carcass Characteristics, Meat Quality and Eating Quality of Culled Dairy Cows. Science 

& Technology Asia, 24(3), : 1-12. 

ธัญญรัตน!  รู(หลัก, วศิน  โพธ์ิสาวัง, ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ, อานนท!  ปะเสระกัง และจุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของแหล&งพลังงานและระดับพลังงานในสูตร
อาหารรวมที่มีเปลือกและซังข(าวโพดหวานหมักเปUนแหล&งอาหารหยาบต&อการย&อยได(ของวัตถุแห(ง และจลน!ศาสตร!การผลิตแก�สในหลอดทดลอง.              
แก&นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) : (2562). 141-146. 

Wonnakom, P., Opatpatanakit, Y., Maneewon, B., & Thongwittaya, N. (2017). Chemical composition and nutrients digestibility of thai native chicken feed 
containing various levels of pond snail meal. Thammasat International Journal of Science and Technology, 22(2), 10-15. 
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ชื่อ นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 
(วุฒิตรง หรือ 

สัมพันธ�) 

ภาระงานอาจารย�ท่ีปรึกษา 
(ช่ือนักศึกษาและหัวข5องาน) 

2. นายวิวัฒน!  พัฒนาวงศ!   ผู(ช&วยศาสตราจารย! วท.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ 
วท.ม.เกษตรศาสตร$ 
วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว$ 

สัมพันธ! 1. นายอรรถชัย  เขียวศรี 
หัวข(อวิทยานิพนธ! :  

Loop-mediated isothermal 
amplification for detection of tool-link 
receptor 2 and tool-link receptor 4 in 
dairy cattle suffering from mastitis 
disease 

ประสบการณ�วิจัย (ไม3ใช3ส3วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา)  
สิทธิโชค นาคมณี, กฤดา ชเกียรติศิริ, วาที คงบรรทัด และวิวัฒน� พัฒนาวงศ�. 2562. การพัฒนานํ้ายาแช&แข็งนํ้าเช้ือโคเพ่ือทดแทนไข&แดง. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 

: (2562). 65-70. 

บุญญรัตน! เดชเรืองศรี, กฤดา ชูเกียรติศิริ, อานนท! ปะเสระกัง, ภาคภูมิ เสาวภาคย!, วาที คงบรรทัด และวิวัฒน� พัฒนาวงศ�. 2562. การใช(พลาสม&าโคท(องฉีดกระตุ(น
ภูมิคุ(มกันหนูทดลองเพ่ือผลิตแอนติบอดีท่ีจําเพาะต&อตัวบ&งช้ีการต้ังท(องของโค. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 93-98. 

ดนัย ปuญญา, ภาคภูมิ เสาวภาคย!, วาที คงบรรทัด, อานนท! ปะเสระกัง และวิวัฒน� พัฒนาวงศ�. 2562. อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศต&อคุณภาพนํ้าเช้ือพ&อโคที่ศูนย!วิจัย
และผลิตนํ้าเช้ือแช&แข็งพ&อพันธุ!โครงการหลวงอินทนนท!. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 87-92. 

 
ชื่อ นามสกุล ตําแหน3ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 

(วุฒิตรง หรือ 
สัมพันธ�) 

ภาระงานอาจารย�ที่ปรึกษา 
(ชื่อนักศึกษาและหัวข5องาน) 

3. นายมงคล  ยะไชย อาจารย! ปร.ด.เทคโนโลยีอาหาร 
วท.ม.เกษตรศาสตร!- 

สัตวศาสตร! 
วท.บ.เกษตรศาสตร!- 
สัตวศาสตร! 

สัมพันธ! 1. นายรัญจวน  อิศรรักษ! 
หัวข(อวิทยานิพนธ! :  

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ!แป�ง
ต(านทานการย&อยจากกล(วยนํ้าว(าดิบเพ่ือ
ใ ช( ใ น ลูก สุกร ( Resistant starch product 
development from raw banana for piglet) 

ประสบการณ�วิจัย (ไม3ใช3ส3วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา)  
Manichan Phetthavong, มงคล ยะไชย, จํารูญ มณีวรรณ และจุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช(ใบปอสาหมักแห(งในอาหารต&อลักษณะซากและคุณภาพเน้ือของ

สุกรขุน. วารสารแก&นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 2) : (2562). 665-670. 

Manichan Phetthavong, มงคล ยะไชย, จํารูญ มณีวรรณ และจุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช(ใบปอสาหมักแห(งในอาหารต&อสมรรถภาพผลิตของสุกรขุน. 
วารสารแก&นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) : (2562). 807-812. 

บัวเรียม มณีวรรณ!, กรรณิกา ฮามประคร, ทองเลียน บัวจูม และ มงคล ยะไชย. 2562. การใช(สาหร&ายสไปรูลิน&าร&วมกับสารสกัดหยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไก&ไข&

อินทรีย!ที่มีข(าวโพด ระดับตํ่า. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 599-604. 

 
ชื่อ นามสกุล ตําแหน3ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 

(วุฒิตรง หรือ 
สัมพันธ�) 

ภาระงานอาจารย�ที่ปรึกษา 
(ชื่อนักศึกษาและหัวข5องาน) 

4. นายจุฬากร  ปานะถึก อาจารย! ปร.ด. (สัตวศาสตร!) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร!) 

ตรง 1. นางสาวกรรณิกา  ฮามประคร 
หัวข(อวิทยานิพนธ! :  
USING BY-PRODUCT FROM 
SPIRULINA ALGAE PRODUCTION 

TO FEED ADDITIVE IN CHICKEN DIETS 

ประสบการณ�วิจัย (ไม3ใช3ส3วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา)  
พงศกร แก(วแสนเมือง, จํารูญ มณีวรรณ, จุฬากร ปานะถึก และอภิชัย เมฆบังวัน. 2562. ผลของการเสริมเน้ือมะเก๋ียงในอาหารต&อสมรรถภาพการเจริญเติบโต

องค!ประกอบของเลือด และคุณภาพซากซากของสุกรเติบโต - ขุน (15-90 กิโลกรัม). ราชภัฎหมู&บ(านจอมบึงวิจัย  7 : (2562).  218-227. 

Souliphong Khounthavong, จํารูญ มณีวรรณ, บัวเรียม มณีวรรณ! และจุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช(ผักโขม (Amaranthus spinosus L.) ที่มีการปรับปรุง
คุณภาพต&อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเน้ือของสุกรพันธุ!ราด. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 347-353 
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ชื่อ นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 
(วุฒิตรง หรือ 

สัมพันธ�) 

ภาระงานอาจารย�ที่ปรึกษา 
(ชื่อนักศึกษาและหัวข5องาน) 

จุฬากร ปานะถึก  มัณฑนา ทองน่ิม  พัชรี สมรักษ!  กรรณิกา ฮามประคร และ ประภากร ธาราฉาย. 2560. ผลของการใช(สารสกัดจากเมล็ดลําไยและเมล็ดมะขามใน
การรักษาคุณภาพเน้ือโคภายใต(การจัดเก็บโดยการแช&เย็น. วารสารวิทยาศาสตร!เกษตร 48(2 พิเศษ): 868-874. 

 
6.  คุณสมบัติของอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�ร3วม (ถ5ามี) 
  6.1  อาจารย�ท่ีปรึกษาร3วมภายในคณะฯ 

ชื่อ นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 
(วุฒิตรง หรือ 

สัมพันธ�) 

ภาระงานอาจารย�ท่ีปรึกษา 
(ชื่อนักศึกษาและหัวข5องาน) 

1. นางสาวบัวเรียม มณีวรรณ! ผู(ช&วยศาสตราจารย! Ph.D. (Animal Science) 
M.Sc. (Agriculture) 
วท.บ. (เคมี) 

ตรง 1. นางสาวกรรณิกา  ฮามประคร 
หัวข(อวิทยานิพนธ! :  
USING BY-PRODUCT FROM 
SPIRULINA ALGAE PRODUCTION 

TO FEED ADDITIVE IN CHICKEN DIETS 

ประสบการณ�วิจัย (ไม3ใช3ส3วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา)  
บัวเรียม มณีวรรณ�, กรรณิกา ฮามประคร, ทองเลียน บัวจูม และ มงคล ยะไชย. 2562. การใช(สาหร&ายสไปรูลิน&าร&วมกับสารสกัดหยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไก&ไข&

อินทรีย!ที่มีข(าวโพด ระดับตํ่า. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 599-604. 

ยศพณ พวนศิริ บัวเรียม มณีวรรณ� กฤดา ชูเกียรติศิริ และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช(ใบหม&อนหมักต&อสมรรถภาพการเจริญเติบโตในไก&พ้ืนเมืองพันธุ!
ประดู&หางดําระยะรุ&น (4-7) สัปดาห!. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 . 605-610.   

Soulipong Khounthavong จํารูญ มณีวรรณ!  บัวเรียม มณีวรรณ� และ จุฬากร ปานะถึก. 2562. ผลของการใช(ผักโขม (Amaranthus spinosus L.) ที่มีการปรับปรุง
คุณภาพโดยการเสริมเอนไซม!ย&อยเยื่อใยหรือการหมักต&อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรพันธุ!ราดในระยะหย&านมถึงรุ&น. แก&นเกษตร 47 ฉบับ
พิเศษ 1 . 763-768.   

 

ชื่อ นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 
(วุฒิตรง หรือ 

สัมพันธ�) 

ภาระงานอาจารย�ท่ีปรึกษา 
(ชื่อนักศึกษาและหัวข5องาน) 

2. นางสาววันทมาส   
จันทะสินธุ! 

อาจารย! Ph.D. (Animal Science) 
M.Sc. (Animal Science) 
วท.บ. (สัตวศาสตร!) 

ตรง 1. นางสาวกรรณิกา  ฮามประคร 
หัวข(อวิทยานิพนธ! :  
USING BY-PRODUCT FROM 

SPIRULINA ALGAE PRODUCTION 
TO FEED ADDITIVE IN CHICKEN DIETS 

ประสบการณ�วิจัย (ไม3ใช3ส3วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา)  
Jantasin, W., I.L. Hong and L.C. Hsia. 2018. The effect of adding air during composting of pig manure on greenhouse gas emission. Paper presented at the 18th 

Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress. August 1-5, 2018, Kuching, Malaysia. 
Jantasin, W., & Hsia, L. C. 2016. The effects of methionine and its relationship to tryptophan on feed intake and growth performance of weaning piglets. 

Paper presented at the 1st International Conference on Tropical Animal Science and Production. July 26-29, 2016, Bangkok, Thailand. 

Hsia, L.C., H.C. Lee, W. Jantasin, S.H. Liu and M.Y. Lu. 2016. Development of sustainable livestock production- A review. The 3rd Animal Production International 
Seminar & The 3rd ASEAN Regional Conference on Animal Production. Indonesia, October. 19-21, 2016: 66-71. 
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ชื่อ นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 
(วุฒิตรง หรือ 

สัมพันธ�) 

ภาระงานอาจารย�ท่ีปรึกษา 
(ชื่อนักศึกษาและหัวข5องาน) 

3. นายจํารูญ  มณีวรรณ อาจารย! Ph.D. Animal Science 
วท.ม.เกษตรศาสตร$ 
ทษ.บ.สัตวศาสตร$ 

ตรง 1. นายรัญจวน  อิศรรักษ! 
หัวข(อวิทยานิพนธ! :  
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ!แป�ง
ต(านทานการย&อยจากกล(วยนํ้าว(าดิบ
เ พ่ื อ ใ ช( ใ น ลูก สุ กร  ( Resistant starch 

product development from raw banana 
for piglet) 

ประสบการณ�วิจัย (ไม3ใช3ส3วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา)  
พงศกร แก(วแสนเมือง, จํารูญ มณีวรรณ, จุฬากร ปานะถึก และอภิชัย เมฆบังวัน. 2562. ผลของการเสริมเน้ือมะเก๋ียงในอาหารต&อสมรรถภาพการเจริญเติบโต

องค!ประกอบของเลือด และคุณภาพซากซากของสุกรเติบโต - ขุน (15-90 กิโลกรัม). ราชภัฎหมู&บ(านจอมบึงวิจัย  7 : (2562).  218-227. 

พงศกร แก(วแสนเมือง, จํารูญ มณีวรรณ, จุฬากร ปานะถึก และอภิชัย เมฆบังวัน. 2562. ผลของการเสริมเน้ือมะเก๋ียงในอาหารต&อลักษณะซากและคุณภาพเน้ือ
ของสุกรขุน. แก&นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562). 671-676. 

วศิน เจริญตัณธนกุล  วิลาวรรณ เรือนสิทธ์ิ  ประภาพร ผาวันดี  ณภัทชา อุทิศสาร  ป+วรา กันทา และจํารูญ มณีวรรณ. (2560). รายงานเบื้องต(นความชุกของสุกร
ที่มีแอนติบอดีต&อเช้ือ Mycoplasma hyopneumoniae ในเขตอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม&. วารสารวิจัยและส&งเสริมวิชาการเกษตร 34(3): 24-30. 

 

  6.2  อาจารย�ท่ีปรึกษาร3วมภายในมหาวิทยาลัยฯ 
ชื่อ นามสกุล ตําแหน3ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 

(วุฒิตรง หรือ 
สัมพันธ�) 

ภาระงานอาจารย�ท่ีปรึกษา 
(ชื่อนักศึกษาและหัวข5องาน) 

1. นายวศิน เจริญตันธนกุล ผู(ช&วยศาสตราจารย!  
 

Ph.D. (Veterinary 
Microbiology) 
(การวิจัยสาธารณสุข) 
สพ.บ.(สัตวแพทย!ศาสตร!) 

สัมพันธ! 1. นายรัญจวน  อิศรรักษ! 
หัวข(อวิทยานิพนธ! :  
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ!แป�ง
ต(านทานการย&อยจากกล(วยนํ้าว(าดิบ

เพ่ือใช(ในลูกสุกร (Resistant starch 
product development from raw 
banana for piglet) 

ประสบการณ�วิจัย (ไม3ใช3ส3วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา)  
Ruansit, W., & Charerntantanakul, W. (2020). Oral supplementation of quercetin in PRRSV-1 modified-live virus vaccinated pigs in response to HP-PRRSV-

2 challenge. Vaccine, 38(19), 3570-3581. 

Charerntantanakul, W., & Pongjaroenkit, S. (2018). Co-administration of saponin quil A and PRRSV-1 modified-live virus vaccine up-regulates gene 
expression of type I interferon-regulated gene, type I and II interferon, and inflammatory cytokines and reduces viremia in response to PRRSV-2 
challenge. Veterinary Immunology and Immunopathology, 205, 24-34. 

วศิน เจริญตัณธนกุล  วิลาวรรณ เรือนสิทธ์ิ  ประภาพร ผาวันดี  ณภัทชา อุทิศสาร  ป7วรา กันทา และ จํารูญ มณีวรรณ. 2560. รายงานเบ้ืองตCนความชุกของสุกรที่มีแอนติบอดีตFอ
เช้ือ Mycoplasma hyopneumoniae ในเขตอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมF. วารสารวิจัยและสFงเสริมวิชาการเกษตร. 34(3): 24-30. 

 
 
 
 
 

6.3  อาจารย�ท่ีปรึกษาร3วมภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
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ชื่อ นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ภาระงานอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�ร3วม 
(ช่ือนักศึกษาและหัวข5องาน) 

1. Mr.Rong-Shinn Lin Professor 
 

Ph.D. (Animal Sciences) วิทยานิพนธ� :  
1. นางสาวจารุนันท!  ไชยนาม 
หัวข(อวิทยานิพนธ! :  

CARCASS CHARACTERISTICS, MEAT QUALITY AND EATING OUALITY 
OF CULLED DAIRY COWS  

ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ�เผยแพร3ในระดับชาติ :  
Jarunan, C., Yanin O., Patthamawadi K., R.-S. Lin., & Siriporn K. (2019). Carcass Characteristics, Meat Quality and Eating Quality of Culled Dairy Cows. 

Science & Technology Asia, 24(3), : 1-12. 
Lin, X.-Y. and R.-S. Lin. (2016). Meatball quality is affected by the addition of black garlic powder. In proceedings of the 17th Asian-Australasian 

Association of Animal Production Societies Animal Science Congress. August 22-25, 2016, Fukuoka, Japan. 
Huang, Y. S., H. C. Kao, L. L. Lo, T. H. Huang and R. S. Lin. (2012). Utilization of pork loin eye photo image to estimate intramuscular fat content. J. Chin. 

Soc. Anim. Sic. 41(4)：275-285. 

ความรู5/ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ� :  
- Dean Department of Biotechnology and Animal Science 

- Chairman, Chinese Society of Animal Science/Chairman,  

- Chinese Bio resource Application Association 

- CEO, Taiwanese International Leather Association 

 

ชื่อ นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ภาระงานอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�ร3วม 
(ชื่อนักศึกษาและหัวข5องาน) 

2. นางสาวศิริพร  กิรติการกุล รองศาสตราจารย! 
 

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ-ภาค
ภาษาอังกฤษ) 

ศม.(เศรษฐศาสตร!) 
วท.บ.(เศรษฐศาสตร!เกษตร) 

วิทยานิพนธ� :  
1. นางสาวจารุนันท!  ไชยนาม 
หัวข(อวิทยานิพนธ! :  

CARCASS CHARACTERISTICS, MEAT QUALITY AND EATING OUALITY 
OF CULLED DAIRY COWS 

ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ�เผยแพร3ในระดับชาติ :  
Jarunan, C., Yanin O., Patthamawadi K., R.-S. Lin., & Siriporn K. (2019). Carcass Characteristics, Meat Quality and Eating Quality of Culled Dairy Cows. 

Science & Technology Asia, 24(3), : 1-12. 
บัณฑิต กีรติการกุล  ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ และ ศิริพร กิรติการกุล. 2557. การสรCางมูลคFาเพิ่มไกFประดูFหางดําจากระบบการเล้ียงปลFอยอิสระตามธรรมชาติ เพื่อตอบสนอง/

ผูCบริโภคในตลาดระดับบน. วารสารสัตวศาสตร$แหFงประเทศไทย. 1 (ฉบับพิเศษ 2) : 187-190. 
Kiratikarnkul Siriporn. (2015). Value Chain System Creation for Small Farmers Market Access; A case of Thai Native Chicken. Khon Kaen Agriculture Journal. 

Vol.43 SUPPL.2 (2015). February 23-25, 2015: 9-12.  
ความรู5/ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ� :  
-  เศรษฐศาสตร!  
-  เศรษฐศาสตรประยุกต!  
-  เศรษฐศาสตรสหกรณ! 

 

 

 

ชื่อ นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ภาระงานอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�ร3วม 
(ชื่อนักศึกษาและหัวข5องาน) 

4. นางสาวปuทมาวดี  
เกียรติเบญจกุล 

ผู(ช&วยศาสตราจารย! 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) 
 

วิทยานิพนธ� :  
1. นางสาวจารุนันท!  ไชยนาม 

หัวข(อวิทยานิพนธ! :  
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ชื่อ นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ภาระงานอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�ร3วม 
(ชื่อนักศึกษาและหัวข5องาน) 

CARCASS CHARACTERISTICS, MEAT QUALITY AND EATING OUALITY 
OF CULLED DAIRY COWS 

ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ�เผยแพร3ในระดับชาติ :  
Jarunan, C., Yanin O., Patthamawadi K., R.-S. Lin., & Siriporn K. (2019). Carcass Characteristics, Meat Quality and Eating Quality of Culled Dairy Cows. 

Science & Technology Asia, 24(3), : 1-12. 
Kiatbenjakul, P., K. Intarapichet and K. R. Cadwallader. (2015). Characterization of potent odorants in male giant water bug Lethocerus indicus (Lep. And 

Serv.), an important edible insect of Southeast Asia. Food Chemistry. 168: 639-647. 

ปxทมาวดี เกียรติเบญจกุล. (2559). การใช(สารระเหยสําคัญเปUนดัชนีบ&งช้ีคุณภาพของนํ้ามันมะพร(าวพาสเจอร!ไรซ!ระหว&างการเก็บรักษา. กรุงเทพมหานคร : 

ฐานข(อมูลโครงสร(างพ้ืนฐานภาครัฐด(านวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี. 

ความรู5/ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ� :  
- เคมีของกล่ินและรส 
- สารบ&งช้ีคุณภาพของอาหาร 

 

7.  คุณสมบัติของอาจารย�ผู5สอบวิทยานิพนธ� 
ในป+การศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได(ทําการสอบวิทยานิพนธ!/การค(นคว(าอิสระ 

ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ จํานวน - คน ดังน้ี 
 

รายชื่อนักศึกษา หัวข5องาน วันที่สอบ อาจารย�ผู5สอบ 
- - - - 

คุณสมบัติของอาจารย�ผู5สอบวิทยานิพนธ� 
     -  อาจารย�ประจําหลักสูตร  จํานวน  -  คน 

ชื่อ นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ� 
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ�) 

ประสบการณ�วิจัย  
(ไม3ใช3ส3วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา)  

- - - - - 

 
       -  ผู5ทรงคุณวุฒิภายนอก  จํานวน - คน 

ชื่อ นามสกุล ตําแหน3ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ชื่อนักศึกษาที่ทําการสอบและชื่อหัวข5องาน 

- - - - 

ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ�เผยแพร3ในระดับชาติ :  

(กรณีผู5ทรงคุณวุฒิภายนอกไม3มีคุณวุฒิและประสบการณ�ตามที่กําหนด) 
ความรู5/ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ� :  

 

 
8.  การตีพิมพ�เผยแพร3ผลงานของผู5สําเร็จการศึกษา 
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ช่ือ-นามสกุล 
ของผู5สําเร็จการศึกษา 

รายละเอียดของการตีพิมพ�เผยแพร3 * ระดับคุณภาพของผลงาน 
(ค3านํ้าหนัก) 

นางสาวจารุนันท!  ไชยนาม Jarunan, C., Yanin O., Patthamawadi K., R.-S. Lin., & Siriporn K. (2019). 
Carcass Characteristics, Meat Quality and Eating Quality of Culled Dairy Cows. 
Science & Technology Asia, 24(3), : 1-12. 

1.00 

*หมายเหตุ : อยู&ระหว&างรออนุมัติสําเร็จการศึกษาจาก กกอ. 
 

9.  ภาระงานอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และการค5นคว5าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
อาจารย�ที่ปรึกษา ตําแหน3ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา ภาระงานอาจารย�ที่ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาท่ีอาจารย�เป_นอาจารย�ที่ปรึกษาหลัก) 

1. นายญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
 

รองศาสตราจารย! Ph.D. Agriculture-Ruminant 
Nutrition 

วท.ม.เกษตรศาสตร!-การผลิตสัตว! 
วท.บ.เกษตรศาสตร! 

ภาระงานอาจารย!ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ! :  
1. นางสาวจารุนันท!  ไชยนาม 

2. นายบัณฑิต  กีรติการกุล 

2. นายวิวัฒน!  พัฒนาวงศ! ผู(ช&วยศาสตราจารย! วท.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ 
วท.ม.เกษตรศาสตร! 
วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิต

สัตว! 

ภาระงานอาจารย!ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ! :  
1.   นายอรรถชัย  เขียวศรี 

3. นายมงคล  ยะไชย อาจารย! ปร.ด.เทคโนโลยีอาหาร 
วท.ม.เกษตรศาสตร!-สัตวศาสตร! 
วท.บ.เกษตรศาสตร!-สัตวศาสตร! 

ภาระงานอาจารย!ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ! :  
1.   นายรัญจวน อิศรรักษ! 

4. นายจุฬากร  ปานะถึก อาจารย! ปร.ด. (สัตวศาสตร!) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร!) 

ภาระงานอาจารย!ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ! :  

1.   นางสาวกรรณิกา  ฮามประคร 

 
10.  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2558 
เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 

2. คณะกรรมการวิพากษ!หลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2558 

เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2558 

3. คณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2558 
เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 

4. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2559 
เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 

5. คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2559 
เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 

6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 22/2559 
เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2559 

7. สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 

เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ! 2560 

8. การดําเนินการประเมินความสอดคล(องตามระบบ CHE CO  อยู&ในข้ันตอน : อยู&ระหว&างปรับแก(ไข 
ได(รับอักษร : W 
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การประเมินตนเองตามเกณฑ�คุณภาพ AUN – QA 11 ข5อ 
การประเมินคุณภาพตามเกณฑ!  AUN QA จะมี เกณฑ!ในการวัด 7 ระดับ เ พ่ือให(

มหาวิทยาลัยและผู(ประเมินใช(เปUนเคร่ืองมือในการตรวจสอบวัดระดับคุณภาพว&าในแต&ละเกณฑ!ท่ี

ประเมิน การดําเนินงานของหลักสูตรมีคุณภาพอยู&ในระดับใด ซ่ึงเกณฑ!ที่ใช(ในการวัดมีรายละเอียด

ดังต&อไปนี้ 

 

ระดับ คําอธิบาย 
1 คุณภาพไม3เพียงพออย3างชัดเจน: ไม&ปรากฏผลการดําเนินการ ไม&มีเอกสาร 

ไม&มีแผน หรือไม&มีหลักฐานท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน คุณภาพไม&เพียงพอ
อย&างชัดเจน จําเปUนต(องปรับปรุง แก(ไข หรือพัฒนาอย&างเร&งด&วน 

2 คุณภาพไม3เพียงพอ จําเป_นต5องมีการปรับปรุง: มีการวางแผนแต&ยังไม&ได(

เร่ิมดําเนินการ เนื่องจากมีข(อมูล เอกสาร และหลักฐานไม&เพียงพอในการ
ดําเนินการ จึงจําเปUนต(องมีการปรับปรุง แก(ไข หรือพัฒนา 

3 คุณภาพไม3เพียงพอ แต3การปรับปรุง แก5ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน5อย
สามารถทําให5มีคุณภาพเพียงพอได5: มีเอกสารแต&ยังไม&เช่ือมโยงการปฏิบัติ 

หรือมีการดําเนินงานตามเกณฑ!ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ(าง 

มีหลักฐาน เอกสารบ(าง แต&ขาดความชัดเจน ผลการดําเนินงานยังไม&สมบูรณ!
ในบางผลลัพธ! 

4 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ�: มีเอกสาร และ

หลักฐานการดําเนินงานตามเกณฑ! ผลลัพธ!เกิดขึ้นตามท่ีคาดหวัง 

5 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกว3าเกณฑ�: มีเอกสารและ

หลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว&าเกณฑ! ส&งผล
ให(เกิดผลดใีนการพัฒนาระบบ 

6 เป_นตัวอย3างของแนวปฏิบัติท่ีดี: มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ!

อย&างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ!การดําเนินการที่ดี และมีแนวโน(มผลการ
ดําเนินการเชิงบวก 

7 ระดับดีเยี่ยม เป_นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันนํา: มีการ

ดําเนินการตามเกณฑ!อย&างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ!ที่โดดเด&นในระดับโลก มี
แนวโน(มเชิงบวกให(เห็นอย&างชัดเชน ซึ่งผลการดําเนินงานสามารถนําไปเปUน

แนวปฏิบัติช้ันนําได( 
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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). : การกําหนดผลการเรียนรู5ท่ีคาดหวัง

มีความชัดเจนและสอดคล5องกับวิสัยทัศน�และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  หลักสูตรได(กําหนดการศึกษาท่ีมุ&งผลลัพธ! (Outcomes-based education, OBE) ไว(

ว&า “ผลิตบุคคลากรท่ีสามารถสร5างองค�ความรู5ใหม3ท่ีเหมาะสมทางสัตวศาสตร�เพ่ือการพัฒนา

ปศุสัตว�อย3างยั่งยืน” และถูกถ&ายทอดให(เปUนผลลัพธ!การเรียนรู(ของหลักสูตร (Program learning 

outcomes, PLO) ออกมาเปUน 6 ข(อ ดังต&อไปน้ี 

1) สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข(องกับการผลิตปศุสัตว!ท่ีปลอดภัย 

และเปUนมิตรกับสิ่งแวดล(อมอย&างยั่งยืน 

2) สามารถประยุกต!ใช(ความรู(เพื่อแก(ไขปuญหาการผลิตปศุสัตว!ให(ปลอดภัยและ

เปUนมิตรต&อสิ่งแวดล(อม 

3) สามารถสร(างองค!ความรู(และนวัตกรรมใหม&สําหรับปศุสัตว!ยั่งยืน 

4) สามารถส่ือสารอย&างเหมาะสมในการถ&ายทอดองค!ความรู(สู&ชุมชนท้ังระดับชาติ

และนานาชาติ 

5) มีจรรยาบรรณของนักวิจัย และตระหนักถึงสวัสดิภาพของสัตว! 

6) สามารถปรับตัวได(เปUนอย&างดีและมีความรับผิดชอบต&อตนเองและสังคม 

ทั้งนี้หลักสูตรมีกระบวนการในการกําหนด OBE  และ PLO โดยเร่ิมจากคณะสัตว

ศาสตร!และเทคโนโลยีได(ดําเนินการแต&งต้ังคณะทํางานจัดทําเนื้อหาหลักสูตรตาม Outcome based 

Education (อ(างอิง สศ 1.1-1 : คําสั่งคณะสัตวศาสตร!และเทคโนโลยี ท่ี 106/2559 วันท่ี 10 สิงหาคม 

พ.ศ.2559) โดยมีหน(าท่ีจัดทําหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร! โดยกระบวนการ

ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร! พ.ศ. 2560 ทางหลักสูตรได( จัดทํา

แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค!ของผู(มีส&วนได(ส&วนเสียต&าง ๆ อาทิ ผู(ใช(บัณฑิตท้ัง

ส&วนราชการ และเอกชน คณาจารย! และศิษย!เก&า เปUนต(น เพ่ือนําข(อมูลจากผลสํารวจมาใช(เปUน

ข(อมูลประกอบในการจัดทํา OBE และ PLO (อ(างอิง สศ 1.1-2 : แบบสรุปผลการสํารวจคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค!) นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได(นําวิสัยทัศน!และพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ี

ต(องการผลิตบัณฑิต ท่ีมีความรู(ความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพโดยเฉพาะการเปUน

ผู(ประกอบการ (Entrepreneurs) ท่ีทันต&อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน(นทางด(านการเกษตร 

วิทยาศาสตร!ประยุกต!ภาษาต&างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาท่ีสอดคล(องกับทิศ
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ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท(องถ่ิน และสังคมของประเทศ (อ(างอิง สศ 1.1-3 : ปรัชญา 

วิสัยทัศน! มหาวิทยาลัยแม&โจ() รวมถึงวิสัยทัศน!ของคณะสัตวศาสตร!และเทคโนโลยีท่ีต(องการผลิต

บัณฑิตท่ีมีทักษะ ความรู( ความ สามารถในวิชาการและวิชาชีพทางด(านสัตวศาสตร!ให( สอดคล(องกับ

การเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด(านการผลิตสัตว!มาเปUนแกนหลักในการจัดทําเน้ือหาหลักสูตร ฯ เพื่อให(

นักศึกษาท่ีสําเร็จในหลักสูตรฯ เปUน “นักสัตวศาสตร!ระดับแนวหน(าของประเทศ” (อ(างอิง สศ 1.1-4 : 

ปรัชญา วิสัยทัศน! ของคณะฯ)  

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงของระหว3าง PLO ของหลักสูตร วิสัยทัศน� และพันธกิจของคณะ

และมหาวิทยาลัย 
 
PLOs ของหลักสูตร 

ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย 
Vision Mission 

PLO1: สามารถอธิบาย
แน ว คิ ด แ ละ ท ฤ ษ ฎี ท่ี
เก่ียวข(องกับการผลิตปศุ
สัตว!ท่ีปลอดภัย และเปUน
มิตรกับสิ่งแวดล(อมอย&าง
ย่ังยืน 
 

ผู(เรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาสัตวศาสตร! จะเปUนนักสัตวศาสตร!
ระดับแนวหน(าของประเทศ ตลอดจนมี
ความเปUนเลิศทางการเกษตรในระดับ
นานาชาติได(น้ัน ต(องมีความรู( ท้ังทาง
ทฤษฏีและปฏิบัติ เพ่ือการผลิตปศุสัตว!
ท่ีปลอดภัยต&อผู(บริโภค และเปUนมิตรต&อ
สิ่งแวดล(อม 

PLO1 มี ค ว าม เ ช่ือม โยงสอดคล( อ ง กับ 
mission ของคณะข(อท่ี 1 ในการผลิตบัณฑิต
ท่ีมีทักษะ ความรู( ความ สามารถในวิชาการ
และวิชาชีพทางด(านสัตวศาสตร! ข(อท่ี 2 ใน
การบูรณาการการวิ จัยอย&างมี ทิศทาง 
พัฒนาให(เปUนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ และข(อท่ี 4 ในการมีส&วนช&วย
อ นุ รั ก ษ! ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ
สิ่ งแวดล(อมอย&าง ย่ัง ยืน สําหรับความ
เ ช่ื อม โ ยง สอดค ล( อ ง กับ  mission ขอ ง
มหาวิทยาลัย PLO1 เช่ือมโยงสอดคล(องกับ 
mission มหาวิทยาลัยข(อ 1 ในการผลิต
บัณฑิตท่ีมีความรู(ความสามารถในวิชาการ
และวิชาชีพ 

PLO2: ส า ม า ร ถ
ประยุกต!ใช(ความรู( เพ่ือ
แก(ไขปuญหาการผลิตปศุ
สัตว!ให(ปลอดภัยและเปUน
มิตรต&อสิ่งแวดล(อม 

ผู(เรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาสัตวศาสตร! จะเปUนนักสัตวศาสตร!
ระดับแนวหน(าของประเทศ ตลอดจนมี
ความเปUนเลิศทางการเกษตรในระดับ
นานาชาติได(น้ัน ต(องสามารถอธิบาย
และประยุกต!ใช(องค!ความรู(ต&าง ๆ ท่ีได(
ศึกษานํามาใช( ในการวิจัยเ พ่ือสร(าง
นวัตกรรมการผลิตปศุสัตว!ท่ีปลอดภัย

PLO2 มีค วาม เ ช่ือมโยงสอดคล( อ ง กับ 
mission ของคณะข(อท่ี 1 ในการผลิตบัณฑิต
ท่ีมีทักษะ ความรู( ความ สามารถในวิชาการ
และวิชาชีพทางด(านสัตวศาสตร! ข(อท่ี 2 ใน
การบูรณาการการวิ จัยอย&างมี ทิศทาง 
พัฒนาให(เปUนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ และข(อท่ี 4 ในการมีส&วนช&วย
อ นุ รั ก ษ! ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ
สิ่ งแวดล(อมอย&าง ย่ัง ยืน สําหรับความ
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ต& อ ผู( บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ เ ปU น มิ ต ร ต& อ
สิ่งแวดล(อม 

เ ช่ื อม โ ยง สอดค ล( อ ง กับ  mission ขอ ง
มหาวิทยาลัย PLO1 เช่ือมโยงสอดคล(องกับ 
mission มหาวิทยาลัยข(อ 1 ในการผลิต
บัณฑิตท่ีมีความรู(ความสามารถในวิชาการ
และวิชาชีพ 

PLO3: ส ามารถ สร( า ง
อ ง ค! ค ว า ม รู( แ ล ะ
นวัตกรรมใหม&สําหรับ
ปศุสัตว!ย่ังยืน 

ผู(เรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาสัตวศาสตร! จะเปUนนักสัตวศาสตร!
ระดับแนวหน(าของประเทศ ตลอดจนมี
ความเปUนเลิศทางการเกษตรในระดับ
นานาชาติ ไ ด( น้ั น  จะต(องสามารถ
วิเคราะห!ปuญหาการผลิตปศุสัตว!ท้ังจาก
ข(อมูลในอดีตจนถึงปuจจุบัน แล(วนํามา
สร(างสมมุติฐานและวัตถุประสงค!ของ
การวิจัย ตลอดจนวางแผนงานการวิจัย
ได(อย&างเหมาะสม  

PLO3 มีความ เชื่ อม โยงสอดคล( อ ง กับ 
mission ของคณะข(อท่ี 2 ในการบูรณาการ
วิจัยอย&างมีทิศทาง เพื่อประโยชน!ต&อการ
เรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนา
ให(เปUนท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 
สํ าหรับความ เ ช่ือมโยงสอดคล( อ ง กับ 
mission ของมหาวิทยาลัย PLO1 เช่ือมโยง
สอดคล(องกับ mission มหาวิทยาลัยข(อ 2 
ในการสร(างผลงานวิจัยและนวัตกรรม และ
ข( อ  4 ใ นก าร รั ก ษ า ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

PLO4:  สามารถสื่อสาร
อย&างเหมาะสมในการ
ถ&ายทอดองค!ความรู( สู&
ชุมชนท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ 

ผู(เรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาสัตวศาสตร! จะเปUนนักสัตวศาสตร!
ระดับแนวหน(าของประเทศ ตลอดจนมี
ความเปUนเลิศทางการเกษตรในระดับ
นานาชาตไิด(น้ัน ต(องสามารถใช(สื่อ ต&าง 
ๆ เผยแพร&ผลงานวิจัยของตนเอง ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

PLO4 มีความเช่ือมโยงสอดคล(องกับ 
mission ของคณะข(อท่ี 2 ในการบูรณาการ
วิจัย และพัฒนาให(เปUนท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ และสอดคล(องกับ 
mission ของมหาวิทยาลัยข(อท่ี 2 ในการ
สร(างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

PLO5: มีจรรยาบรรณ
ข อ ง นั ก วิ จั ย  แ ล ะ
ตระหนักถึงสวัสดิภาพ
ของสัตว! 
 

การก(าวสู& นักสัตวศาสตร!ระดับแนว
หน(าท่ีมีความเปUนเลิศในระดับนานาชาติ 
นอกจากจะต(องมีความสามารถในการ
วิจัยเพื่อสร(างสรรค!นวัตกรรมใหม& ๆ ยัง
ต(องเปUนผู(ท่ีมีจรรยาบรรณในการวิจัย มี
ความตระหนักถึงสวัสดิภาพของสัตว!  

PLO5 มีความเชื่อมโยงสอดคล(องกับ 
mission ของคณะข(อท่ี 2 ในการบูรณาการ
วิจัย และพัฒนาให(เปUนท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ และสอดคล(องกับ 
mission ของมหาวิทยาลัยข(อท่ี 2 ในการ
สร(างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

PLO6: สามารถปรับตัว
ได(เปUนอย&างดีและมี
ความรับผิดชอบต&อ
ตนเองและสังคม 

นักสัตวศาสตร!ระดับแนวหน(าท่ีมีความ
เปUนเลิศในระดับนานาชาติ จะต(องเปUนผู(
ท่ีมีความรับผิดชอบต&อตนเอง ชุมชน 
และสังคม รวมถึงสามารถปรับตัวเข(า
กับสิ่งแวดล(อมใหม& ๆ ได( 

PLO6 มีความเชื่อมโยงสอดคล(องกับ 
mission ของคณะข(อท่ี 4 ในการรักษาขนบ
ธรรมเนียนประเพณีอันดีงาม และอนุรักษ!
ศิลปวัฒนธรรม และสอดคล(องกับ mission 
ของ มหาวิทยาลัยข(อท่ี 4  
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ในการกําหนด PLOs ของหลักสูตร ฯ ไว(  6 ข(อ โดยทั้ง 6 ข(อได(ถูกออกแบบให(มีความ

สอดคล(องกับวิสัยทัศน!ของคณะในการมุ&งเน(นท่ีจะสร(างนักสัตวศาสตร!ระดับแนวหน(าของประเทศ  

เช&นเดียวกันกับหลักสูตรมีความสอดคล(องกับพันธกิจของคณะจํานวน 3 ข(อ โดยมุ&งเน(นการ

ตอบสนองพันธกิจของคณะในเร่ือง การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความรู( ทักษะ 

และความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนสามารถในการวิจัยสร(างสรรค!นวัตกรรมงานวิจัย

สมัยใหม&  

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

(i.e. transferable) learning outcomes (3). : ผลการเรียนรู5ท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังความรู5

และทักษะท่ัวไป รวมถึงความรู5และทักษะเฉพาะทาง   

    การออกแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ&งผลลัพธ!การเรียนรู( (OBE) ผู(เรียนต(อง

แสดงออกถึงผลลัพธ!การเรียนรู(ทั้งในส&วนของคุณลักษณะท่ัวไป (Generic learning outcome, GLO) 

และคุณลักษณะเฉพาะ (Specific learning outcomes, SLO) หลักสูตร ฯ ได(ออกแบบให( PLO คลอบ

คลุมท้ัง GLO และ SLOโดยการนําข(อมูลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค! (อ(างอิง สศ 

1.2-1 : รายงานการได(มาซ่ึงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค!ของผู(ประกอบการและผู(มีส&วนได(

ส&วนเสียภายในมหาวิทยาลัย) ซึ่งคุณลักษณะท่ัวไป (Generic) ที่ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร!พึง

มีมากท่ีสุดคือ ต(องเปUนผู(มีความซื่อสัตย!สุจริต มีทัศนคติที่ดีต&องาน เพ่ือนร&วมงาน และองค!กร มี

ความขยัน อดทน สู(งาน และกระตือรือร(น (PLO 5, 6) ส&วนคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพ (Specific) 

ที่ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร! พึงมีมากท่ีสุดคือ ต(องมีความรู(พ้ืนฐานทางสัตวศาสตร!เปUนอย&าง

ดี ท้ังในด(านกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว! การปรับปรุงพันธุ!สัตว! และโภชนศาสตร!สัตว! มี

ความสามารถวิเคราะห!สังเคราะห! และแก(ไขงานอย&างเปUนระบบ มีความสามารถในการจัดการ

ข(อมูล และวิเคราะห!ข(อมูล สามารถนําข(อมูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานได( (PLO 3, 4) 

นอกจากนี้เพ่ือให(สอดคลองกับปรัชญาหลักสูตรผู(เรียนต(องสามารถประยุกต!ใช(องค!ความรู(ในการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิตปศุสัตว!ให(มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเปUนมิตรต&อสิ่งแวดล(อม 

(PLO 1, 2) โดยสัดส&วน GLO และ SLO มีสัดส&วนเท&ากับ 3:3  
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ตารางแสดงความสอดคล5องของ PLOs กับ GLO และ SLO  

PLO Outcome Statement Specific Generic Level 
1 สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข(องกับ

การผลิตปศุสัตว!ท่ีปลอดภัย และเปUนมิตรกับ

ส่ิงแวดล(อมอย&างยั่งยืน 

  Understanding 

2 สามารถประยุกต!ใช(ความรู(เพ่ือแก(ไขปuญหาการ
ผลิตปศุสัตว!ให(ปลอดภัยและเปUนมิตรต&อ
ส่ิงแวดล(อม 

  Applying 

3 สามารถสร(างองค!ความรู(และนวัตกรรมใหม&
สําหรับปศุสัตว!ยั่งยืน 

  Creating 

4 สามารถสื่อสารอย&างเหมาะสมในการถ&ายทอด

องค!ความรู(สู&ชุมชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

  Applying 

5 มีจรรยาบรรณของนักวิจัย และตระหนักถึงสวัสดิ
ภาพของสัตว! 

  Evaluating 

6 สามารถปรับตั ว ได( เปU นอย& า ง ดีและ มีค วาม
รับผิดชอบต&อตนเองและสังคม 

  Applying 

Level :  U = Remembering / Understanding  A = Applying / Analyzing  E = Evaluating / Creating 
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ตารางวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระว3าง PLOs กับ Knowledge Skills และ Competence 

PLOs Knowledge 
(Remember/Understandin

g) 

Skills 
(Applying/Analyzing) 

Competence 
(Evaluating/Creating) 

PLO1: สามารถอธิบายแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวข(องกับการ
ผลิตปศุสัตว!ท่ีปลอดภัย และ
เปUนมิตรกับสิ่งแวดล(อมอย&าง
ย่ังยืน 
 

PLO1 ต(องการให(ผู(เรียนมี
ค ว า ม รู( ค ว า ม เ ข( า ใ จ
รายวิชาพ้ืนฐานทางสัตว
ศาสตร!  ตลอดจนองค!
ความรู(อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข(อง 

PLO1 ต(องการให(มีผู(เรียน
มีทักษะในการประยุกต!ใช(
อ ง ค! ค ว า ม รู( ท า ง สั ต ว
ศาสตร! และสาขา อ่ืน ท่ี
เก่ียวข(อง 

PLO1 ต(องการให(ผู(เรียนมี
ค ว ามส ามารถ ในก าร
สร(างสรรค!งานวิจัย และ
นวัตกรรมใหม& ๆ เพ่ือการ
ผลิตปศุสัตว! ท่ีปลอดภัย 
แ ล ะ เ ปU น มิ ต ร ต& อ
สิ่งแวดล(อม 

PLO2: สามารถประยุกต! ใช(
ความรู(เพื่อแก(ไขปuญหาการ
ผลิตปศุสัตว!ให(ปลอดภัยและ
เปUนมิตรต&อสิ่งแวดล(อม 

PLO2 ผู(เรียนต(องมีความรู(
ในศาสตร!ท่ีเก่ียวข(องกับ
วิชาชีพสัตวศาสตร  

PLO2 ผู( เ รียนมี ทักษะ ใน
กระบวนคิดเพ่ือแก(ปuญหา
การผลิตโดยอาศัยองค!
ความรู(ทางวิชาการ  

PLO2 ผู( เ รี ย นส า ม า ร ถ
บูรณาการองค!ความรู(เพื่อ
นามาแก( ไขปuญหาการ
ผลิตปศุสัตว  

PLO3: สามารถส ร( า ง อง ค!
ความรู(และนวัตกรรมใหม&
สําหรับปศุสัตว!ย่ังยืน 

PLO3 ต(องการให(ผู(เรียนมี
ความรู(ในการวิจัย 

PLO3 ต(องการให( ผู( เรียน
ทักษะในการวิ เคราะห!
สั ง เ ค ร า ะ ห! ข( อ มู ล 
ตลอดจนองค!ความรู(ทาง
สัตวศาตสตร!  

PLO3 ต(องการให( ผู( เรียน
สามารถสร(างโจทย!วิจัย 
เ พ่ือแก( ไขปuญหาในการ
ผลิตปศุสัตว! 

PLO4:  สามารถสื่อสารอย&าง
เหมาะสมในการถ&ายทอดองค!
ความรู(สู&ชุมชนท้ังระดับชาติ
และนานาชาติ 

PLO4 ผู(เรียนมีความรู( ใน
การเขียนงานวิจัย เพื่อการ
เผยแพร&สู&สาธารณะ 

PLO4 ผู( เ รี ยนมี ทักษะใน
ก า ร ใ ช( เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร
สื่อสาร 

PLO4 ผู( เรียนสามารถใช(
ความรู( และ ทักษ ะก าร
สื่อสาร เผยแพร&ความรู(ท่ี
ได(จากการวิ จัย ออกสู&
สาธารณะ 

PLO5: มีจรรยาบรรณของ
นักวิจัย และตระหนักถึงสวัสดิ
ภาพของสัตว! 
 

PLO5 ผู(เรียนต(องมีความรู(
ในเรื่องจรรยาบรรณของ
นั ก วิ จั ย  ร ว ม ถึ ง
จรรยาบรรณในการใช(
สั ต ว! ท ด ล อ ง ง า น ท า ง
วิทยาศาสตร! 

PLO5 ผู(เรียนต(องมีทักษะ
ในการเขียนแบบฟอร!ม
ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต ใ ช(
สัตว!ทดลองเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร! 

PLO5 ผู( เ รี ย นส า ม า ร ถ
วิเคราะห!ผลกระทบของ
งานวิจัยท่ี เกิด ข้ึนกับตัว
สั ต ว!  และสามาร ถห า
แนว ท า ง ใ นก าร ทํ า ใ ห(
สั ต ว! ท ด ล อ ง ไ ด( รั บ
ผลกระทบน(อยท่ีสุด แต&ยัง
คงไว( ซ่ึ งมาตรฐานและ
ค ว า ม น& า เ ช่ื อ ถื อ ข อ ง
งานวิจัย 
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PLOs Knowledge 
(Remember/Understandin

g) 

Skills 
(Applying/Analyzing) 

Competence 
(Evaluating/Creating) 

PLO6: สามารถปรับตัวได(เปUน
อย&างดีและมีความรับผิดชอบ
ต&อตนเองและสังคม 

PLO6 ผู(เรียนต(องมีความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต& อ ต น เ อ ง 
ชุมชน และสังคม ท้ังใน
การศึกษาเล&าเรียน รวมถึง
การใช(ชีวิตรวมกับผู(อ่ืนท้ัง
ภ าย ใ น  และภาย นอก
มหาวิทยาลัย 

PLO6  ผู(เรียนต(องมีทักษะ
ในการใช(ชีวิต ร&วมกับผู(อ่ืน
ใ น สั ง ค ม ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

PLO6 ผู(เรียนต(องสามารถ
เปUนแบบอย&างท่ีดี ให( กับ
ผู(อ่ืน 

 

1.3) The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders (4). : ผลการเรียนรู5ท่ีคาดหวังสะท5อนถึงความต5องการของผู5มีส3วนได5ส3วนเสีย
อย3างชัดเจน    
     จากรายงานการได(มาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค!ของผู(ประกอบการ

และผู(มีส&วนได(ส&วนเสียภายในมหาวิทยาลัย จะเห็นได(ว&า ผลการเรียนรู(ที่คาดหวังของหลักสูตรจะ
ตอบสนองต&อความต(องการของผู(ใช(บัณฑิตในแต&ละกลุ&มตามรายละเอียดในตารางต&อไปน้ี 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ�ระหว3างผลการเรียนรู5กับหลักสูตรกับความต5องการของผู5มีส3วนได5
ส3วนเสีย 

PLOs รายละเอียด สกอ. 
ผู5ใช5งาน 

บัณฑิต 
วิชาชีพ 

ภาค

สังคม 
อ่ืนๆ 

1 สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข(องกับการ
ผลิตปศุสัตว!ท่ีปลอดภัย และเปUนมิตรกับสิ่งแวดล(อม
อย&างย่ังยืน 

F F F M M 

2 สามารถประยุกต!ใช(ความรู(เพ่ือแก(ไขปuญหาการผลิต
ปศุสัตว!ให(ปลอดภัยและเปUนมิตรต&อสิ่งแวดล(อม 

F F F M M 

3 สามารถสร(างองค!ความรู(และนวัตกรรมใหม&สําหรับ
ปศุสัตว!ย่ังยืน 

F F F F M 

4 สามารถสื่อสารอย&างเหมาะสมในการถ&ายทอดองค!
ความรู(สู&ชุมชนท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

F F F F F 
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PLOs รายละเอียด สกอ. 
ผู5ใช5งาน 

บัณฑิต 
วิชาชีพ 

ภาค

สังคม 
อ่ืนๆ 

5 มีจรรยาบรรณของนักวิจัย และตระหนักถึงสวัสดิภาพ
ของสัตว! 

M F F M M 

6 สามารถปรับตัวได(เปUนอย&างดีและมีความรับผิดชอบ
ต&อตนเองและสังคม 

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   �     

 
Criteria 2 :  Programme Specification 

2.1)  The information in the programme specification is comprehensive and up-
to-date (1,2). : ข5อกําหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร! ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได(ปรับปรุง
จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร! หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพ่ือให(มีความ
ทันสมัย ทันต&อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ!ปuจจุบัน โดยในเล&มหลักสูตรฯ จะมีรายละเอียด
ต&างๆ  ที่จําเปUนต&อผู(เรียน ผู(ใช(บัณฑิต และผู(มีส&วนได(ส&วนเสียอ่ืนๆ ทั้งในส&วนข(อมูลหลักสูตรฯ 

โครงสร(างหลักสูตร คณาจารย!ผู(รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย!ประจําหลักสูตร คณาจารย!ผู(สอน 
กลยุทธ!ในการสอน หลักเกณฑ!และข(อกําหนดต&าง เช&น คุณสมบัติของผู(เข(าศึกษา เกณฑ!การสําเร็จ
การศึกษา รวมถึงรายงานการออกแบบที่มุ&งผลลัพธ! ซึ่งข(อมูลต&าง ๆ สามารถดาวน!โหลด ได(ที่ 
(อ(างอิง สศ 2.1-1 : รายละเอียดของหลักสูตร)      
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2.2) The information in the course specification is comprehensive and up-to-
date (1,2). : รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 

สําหรับข(อกําหนดของแต&ละรายวิชาผู(มีส&วนได(ส&วนเสียสามารถเข(าดูข(อมูลได(ในเล&ม
หลักสูตรฯ โดยในแต&ละรายวิชาจะมีข(อกําหนดต&างๆ ท่ีจําเปUน เช&น จํานวนหน&วยกิต รายวิชาท่ีต(อง
เรียนมาก&อน (Pre –requisite) และคําอธิบายรายวิชา (Course description) (อ(างอิง สศ 2.2-1 : มคอ. 
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร! ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นอกจากนี้ผู(เรียนยัง

สามารถดูแผนการสอน วิธีการสอน การวัดและประเมินผล ได(จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
ซึ่งกําหนดให(จัดทําและส&งเข(าระบบก&อนเป}ดภาคการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได(มีการกํากับ 
ติดตาม และแจ(งเตือนให(อาจารย!ผู(สอนดําเนินการจัดทําและส&งไฟล! มคอ.3 ให(แล(วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (อ(างอิง สศ 2.2-2 : หนังสือขอความอนุเคราะห!ดําเนินการจัดทํา             มคอ.

3) ซึ่งผลการดําเนินการพบว&า รายวิชาที่เป}ดสอนในหลักสูตรฯ จัดทําและส&งไฟล! มคอ.3 เข(าสู&ระบบ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด (อ(างอิง สศ 2.2-3 : ระบบอัพโหลดไฟล! มคอ.3)   

2.3) The programme and course specifications are communicated and made 
available to the stakeholders (1,2). : ผู5มีส3วนได5ส3วนเสียสามารถเข5าถึงและรับรู5ข5อกําหนด
ของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา 

หลักสูตรฯ ได(มีการเผยแพร&หลักสูตรฯ โดยผ&านช&องทางประชาสัมพันธ!ทางเว็บไซต! 
จัดทําแผ&นพับประชาสัมพันธ!เพื่อส&งไปยังกลุ&มเป�าหมาย และจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับหลักสูตรฯ ใน

วันปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อให(ผู(ที่ต(องการเข(าศึกษาต&อในหลักสูตรฯ นักศึกษาปuจจุบัน รวมถึงกลุ&มผู(มี
ส&วนได(ส&วนเสียกลุ&มต&างๆ สามารถเข(าถึงข(อมูลหลักสูตรได( (อ(างอิง สศ 2.3-1 : ไฟล!ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม&, อ(างอิง สศ 2.3-2 : โปสเตอร!ประชาประชาสัมพันธ!หลักสูตร, อ(างอิง สศ 2.3-3 : 
ประชาสัมพันธ!หลักสูตรในเว็บไซต!)   

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

expected learning outcomes (1). : การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล5องกกับผลการ
เรียนรู5ท่ีคาดหวัง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร! ฉบับปรับปรุง 2560 ได(
ออกแบบโครงสร(างให(เปUนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ!มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยโครงสร(างประกอบด(วย 

1) หลักสูตรแบบ 1.1 
ก. ดุษฎีนิพนธ! 48 หน&วยกิต 

ข. วิชาท่ีไม&นับหน&วยกิต (9) หน&วยกิต 

รวมหน3วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน3วยกิต 
2) หลักสูตรแบบ 1.2 

ก. ดุษฎีนิพนธ! 72 หน&วยกิต 
ข. วิชาท่ีไม&นับหน&วยกิต (13) หน&วยกิต 

รวมหน3วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน3วยกิต 
3) หลักสูตรแบบ 2.1 

ก. วิชาเอกบังคับ 3 หน&วยกิต 
ข. วิชาเอกเลือก 9 หน&วยกิต 
ค. ดุษฎีนิพนธ! 36 หน&วยกิต 

ง. วิชาท่ีไม&นับหน&วยกิต (9) หน&วยกิต 

รวมหน3วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน3วยกิต 
4) หลักสูตรแบบ 2.2 

ก. วิชาเอกบังคับ 3 หน&วยกิต 
ข. วิชาเอกเลือก 21 หน&วยกิต 

ค. ดุษฎีนิพนธ! 48 หน&วยกิต 
ง. วิชาท่ีไม&นับหน&วยกิต (13) หน&วยกิต 

รวมหน3วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน3วยกิต  

จากโครงสร(างดังกล&าวหลักสูตรฯ ได(ดําเนินการออกแบบหลักสูตรให(ตอบสนองตามผลการ
เรียนรู(ที่คาดหวังของผู(เรียน โดยแผนการเรียนแบบ 1.1 และ 1.2 เปUนแผนการเรียนที่เน(นการทําวิจัย 
ซึ่งผู(เรียนต(องมีความรู(ภาคทฤษฏีและทักษะในการวิจัยเปUนอย&างสูง เพื่อท่ีจะพัฒนางานวิจัยและ

สร(างสรรค!นวัตกรรมในการผลิตปศุสัตว! ผ&านรายวิชาดุษฎีนิพนธ! (PLO1, PLO2, และ PLO3) 
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นอกจากนี้ผู(เรียนยังได(รับการพัฒนาทักษะด(านการวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องของจรรยาบรรณการวิจัย 

ข(อกําหนดต&าง ๆ ด(านการวิจัย และเทคนิคใหม& ๆ ในการวิจัย ผ&านรายวิชา สศ 751 เทคนิคการวิจัย
ทางสัตวศาสตร!ขั้นสูง (PLO5) ท้ังยังได(รับการพัฒนาทักษะด(านการสื่อสาร การปรับตัวเข(าสังคม 
และความรับผิดชอบ ผ&านรายวิชาสัมมนา (PLO4 และ PLO 6) สําหรับแผนการเรียนแบบ 2.1 และ 
2.2 เปUนแผนการเรียนเปUนแผนการเรียนที่เน(นการทําวิจัย ซึ่งนอกจากผู(เรียนสามารถพัฒนางานวิจัย

และสร(างสรรค!นวัตกรรมในการผลิตปศุสัตว! ผ&านรายวิชาดุษฎีนิพนธ! (PLO2, และ PLO3) รวมถึง
ได(รับการพัฒนาทักษะด(านการวิจัยเพ่ิมเติมในเร่ืองของจรรยาบรรณการวิจัย ข(อกําหนดต&าง ๆ ด(าน
การวิจัย และเทคนิคใหม& ๆ ในการวิจัย ผ&านรายวิชา สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร!ขั้นสูง 
(PLO5) ตลอดจนได(รับการพัฒนาทักษะด(านการส่ือสาร การปรับตัวเข(าสังคม และความรับผิดชอบ 

ผ&านรายวิชาสัมมนา (PLO4 และ PLO 6) ผู(เรียนยังได(รับการพัฒนาความรู(ในภาคทฤษฎีเพิ่มเติม
เพ่ือให(เกิดแนวคิดในการนําไปสู&การทําวิจัยที่มีคุณภาพสูง (PLO1) (อ(างอิง สศ 3.1-1 : มคอ. 2 
หลักสูตรและอาจารย!ผู(สอน หน(าท่ี 13)     
 

3 . 2 )  The contribution made by each course to achieve the expected learning 
outcomes is clear (2). : มีการกําหนดสัดส3วนท่ีเหมาะสม ระหว3างรายวิชาต3าง ๆ ในหลักสูตร
เพ่ือให5บรรลุผลการเรียนรู5ท่ีคาดหวัง 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร! ฉบับปรับปรุง 2560 ได(นาผล
การเรียนรู(ที่คาดหวังมาเปUนพ้ืนฐานในการออกแบบรายวิชาเพ่ือให(แต&ละรายวิชาสะท(อนผลการ
เรียนรู(ที่คาดหวัง ยกตัวอย&างเช&น PLO3 ท่ีผู(เรียนต(องสามารถสร(างองค!ความรู(และนวัตกรรมใหม&สา
หรับปศุสัตว!ยั่งยืน ได(ถูกถ&ายทอดออกมาในกลุ&มรายวิชาดุษฎีนิพนธ! และ PLO4 ท่ีผู(เรียนสามารถ
สื่อสารอย&างเหมาะสมในการถ&ายทอดองค!ความรู(สู&ชุมชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ ได(ถูกถ&ายทอด
ออกมาในกลุ&มรายวิชาสัมมนา เปUนต(น (อ(างอิง สศ 3.2-1 : ตารางความสัมพันธ!ระหว&าง ELOs กับ
รายวิชา และผลการเรียนรู(ที่สอดคล(องกับมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร) 

3.3)  The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-
date (3,4,5,6). : หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย3างเป_นระบบ มีการบูรณาการและทันต3อ
ยุคสมัย 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร! ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได(

ปรับปรุง/พัฒนาขึ้นมาใหม&จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร! หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2553 เพ่ือให(มีความทันสมัย ทันต&อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ!ปuจจุบัน โดยมีการนําผล

สํารวจความคิดเห็นจากผู(มีส&วนได(ส&วนเสียมาใช(ในการสร(างผลการเรียนรู(ที่มุ&งหวัง และถ&ายทอดลง

สู&แต&ละรายวิชาโดยมีแผนการสร(างผลการเรียนรู(ในแต&ละป+การศึกษาดังต&อไปนี้ 
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หลักสูตรแบบ 1.1 

ช้ันปBท่ี รายละเอียด 

1 นักศึกษาสามารถนําองค!ความรู(ทางวิชาการด(านสัตวศาสตร!มาพัฒนาโจทย!วิจัยที่
เสริมสร(างองค!ความรู(และนวัตกรรมใหม& ๆ เพ่ือการผลิตสัตว!ท่ีปลอดภัยและเปUนมิตรต&อ

สิ่งแวดล(อมอย&างย่ังยืน  

2 นักศึกษาสามารถดําเนินการวิจัย วิเคราะห! สังเคราะห! และนําเสนอผลงานวิจัยได(อย&าง
ถูกต(องตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีจรรยาบรรณการวิจัย คุณธรรม และจริยธรรม  

3 นักศึกษาสามารถเผยแพร&ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด(านสัตวศาสตร!ได(ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

 

หลักสูตรแบบ 1.2 

ช้ันปBท่ี รายละเอียด 

1 นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฏีพ้ืนฐานทางด(านสัตวศาสตร!ได(อย&างถูกต(อง ตลอดจน
เข(าใจกระบวนการในการดําเนินการวิจัย ตลอดจนระเบียบข(อบังคับต&าง ๆ ท่ีเก่ียวข(องกับ
การทําวิจัย  

2 นักศึกษาสามารถนําองค!ความรู(ทางวิชาการมาพัฒนาโจทย!วิจัยท่ีเสริมสร(างองค!ความรู(

และนวัตกรรม ใหม& ๆ เพ่ือการผลิตสัตว!ท่ีปลอดภัยและเปUนมิตรต&อสิ่งแวดล(อมอย&างย่ังยืน  

3 นักศึกษาสามารถดําเนินการวิจัยได(อย&างถูกต(องตามหลักวิชาการ มีจรรยาบรรณการวิจัย 
คุณธรรม และจริยธรรม  

4 นักศึกษาสามารถวิเคราะห! และสังเคราะห!ผลการวิจัยได(อย&างลึกซ้ึง รวมถึงนําเสนอ
ผลงานวิจัยได(อย&างถูกต(องตามหลักวิชาการ  

5 นักศึกษาสามารถเผยแพร&ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด(านสัตวศาสตร!ได(ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาต  
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หลักสูตรแบบ 2.1 

ช้ันปBท่ี รายละเอียด 

1 นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีพ้ืนฐานทางด(านสัตวศาสตร!ได(อย&างถูกต(อง ตลอดจนนํา
องค!ความรู(ทางวิชาการด(านสัตวศาสตร!มาพัฒนาโจทย!วิจัยท่ีเสริมสร(างองค!ความรู(และ

นวัตกรรมใหม& ๆ เพ่ือการผลิตสัตว!ที่ปลอดภัยและเปUนมิตรต&อส่ิงแวดล(อมอย&างยั่งยืน  

2 นักศึกษาสามารถดําเนินการวิจัย วิเคราะห! สังเคราะห! และนําเสนอผลงานวิจัยได(อย&าง
ถูกต(องตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีจรรยาบรรณการวิจัย คุณธรรม และจริยธรรม  

3 นักศึกษาสามารถเผยแพร&ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด(านสัตวศาสตร!ได(ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

 

หลักสูตรแบบ 2.2 

ช้ันปBท่ี รายละเอียด 

1 นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฏีพ้ืนฐานทางด(านสัตวศาสตร!ได(อย&างถูกต(อง ตลอดจน
เข(าใจกระบวนการในการดําเนินการวิจัย ตลอดจนระเบียบข(อบังคับต&าง ๆ ท่ีเก่ียวข(องกับ

การทําวิจัย  

2 นักศึกษาสามารถนําองค!ความรู(ทางวิชาการมาพัฒนาโจทย!วิจัยท่ีเสริมสร(างองค!ความรู(
และนวัตกรรม ใหม& ๆ เพ่ือการผลิตสัตว!ท่ีปลอดภัยและเปUนมิตรต&อสิ่งแวดล(อมอย&างย่ังยืน  

3 นักศึกษาสามารถดําเนินการวิจัยได(อย&างถูกต(องตามหลักวิชาการ มีจรรยาบรรณการวิจัย 
คุณธรรม และจริยธรรม  

4 นักศึกษาสามารถวิเคราะห! และสังเคราะห!ผลการวิจัยได(อย&างลึกซ้ึง รวมถึงนําเสนอ
ผลงานวิจัยได(อย&างถูกต(องตามหลักวิชาการ  

5 นักศึกษาสามารถเผยแพร&ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด(านสัตวศาสตร!ได(ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาต  
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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). : ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร3ให5ผู5มีส3วนได5ส3วนเสีย
สามารถได5รับรู5 
   เน่ืองจากมหาวิทยาลัยแม&โจ(อยู&ระหว&างการดําเนินการกําหนดปรัชญาการเรียนรู(

ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นกลยุทธ!ในการเรียนและการสอน ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา
สัตวศาสตร! มหาวิทยาลัยแม&โจ(จึงได(นําปรัชญาของมหาวิทยาลัยแม&โจ(ที่ว&า “มุ&งม่ันพัฒนาบัณฑิตสู&
ความเปUนผู(อุดมด(วยปuญญา อดทน สู(งาน เปUนผู(มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือความเจริญรุ&งเรือง

วัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเปUนรากฐาน” รวมถึงปรัชญาของหลักสูตรที่ว&า “ผลิตบุคลากร
และสร(างองค!ความรู(ใหม&ท่ีเหมาะสมทางสัตวศาสตร!เพ่ือการพัฒนาปศุสัตว!อย&างยั่งยืน” มาเปUน
แนวทางในการกําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให(บรรลุผลการเรียนรู(ท่ีคาดหวัง โดยปรัชญา
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตรเปUนสิ่งที่คนในหลักสูตรเช่ือร&วมกันและถ&ายทอดไปยังมีส&วน

ได(ส&วนเสียทุกส&วน ของหลักสูตร โดยมีการให(ความรู(และข(อมูลต&างๆ ผ&านทางเว็บไซด!ของคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย, แผ&นพับประชาสัมพันธ! และผ&านช&องทางการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม&
เปUนประจําทุกป+ (อ(างอิง สศ 4.1-1 : เว็บคณะฯ, แผ&นพับ, กิจกรรมปฐมนิเทศ) 
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4.2) The teaching and learning activities are constructively aligned to 
achievement of the learning outcomes (2,3,4,5). : กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
สอดคล5องกับการบรรลุผลสําเร็จตามผลการเรียนรู5ท่ีคาดหวัง 
   หลักสูตรฯ มีกลยุทธ!ในการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายตามลักษณะของ
รายวิชา ตามเอกสารแนบแสดงแผนการเรียนการสอนในรายวิชาต&างๆ  โดยจัดการเรียนรู(แบบ 

outcome-based classroom เน(น active learning ผ&านกิจกรรมหลากหลาย ทั้งในและนอกหลักสูตรฯ 
เพ่ือสร(าง entrepreneurial mindset ให(เกิดในตัวผู(เรียน เช&น การทํางานเปUนทีม การเปUนผู(นํา การเปUน
ผู(มีความรับผิดชอบ มีกระบวนการศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู(ร&วมกัน ความอดทนต&อปuญหาและ
ความไม&แน&นอน และรู(จักการแก(ปuญหา  

   ทั้งนี้ อาจารย!ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได(ร&วมกันจัดทําแบบฟอร!ม CLO ของแต&ละ
รายวิชาให(สอดคล(องกับแผนการสอน เพ่ือแสดงแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 
CLO (อ(างอิง สศ 4.2-1 แบบฟอร!ม มคอ.3 ใหม&) 

4.3) The teaching-learning activities enhance lifelong learning (6). : กิจกรรม
การเรียนการสอนกระตุ5นให5เกิดการเรียนรู5ตลอดชีวิต 

หลักสูตรฯ ได(กําหนดการเรียนรู(ตลอดชีวิตของหลักสูตร ประกอบด(วย ทักษะการ
ติดต&อส่ือสาร และทักษะทางภาษาอังกฤษ และเพื่อให(สอดรับกับการเรียนรู(ตลอดชีวิตของหลักสูตร 
หลักสูตรฯ ได(จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส&งเสริมการเรียนรู(ตลอดชีวิต เช&น การปฏิบัติการ 

การศึกษาดูงาน สัมมนา ในรายวิชาต&างๆ  
 นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีการส&งเสริมให(นักศึกษามีส&วนร&วมต(อนรับและร&วมเปUน

ผู(ติดตาม (พ่ีเล้ียง) ให(กับนักศึกษาและบุคลากรต&างชาติ ในโครงการฝtกอบรมระยะส้ัน ดังนี้ 
1) โครงการ Tentative Dual Study program ท่ีจัดขึ้นระหว&างมหาวิทยาลัยแม&โจ(

ร&วมกับ Department of Animal Science, Chinese Culture University ประเทศไต(หวัน ในระหว&างวันท่ี 
14 – 20 มกราคม 2563 (อ(างอิง สศ 4.3-1 ภาพข&าวกิจกรรมโครงการฯ)  

2) โครงการฝtกอบรมระยะส้ัน หลักสูตร "Fishery and Feed Formulation" จาก 
Nigerians in Diaspora Organization Thailand  ในระหว&างวันท่ี 21 - 30 มกราคม 2563 (อ(างอิง สศ 

4.3-2 ภาพข&าวกิจกรรมโครงการฯ) 

   หลักสูตรฯ ได(จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาส&งเสริมให(นักศึกษา (อ(างอิง สศ 4.3-3 ภาพข&าวกิจกรรมโครงการฯ) เพ่ือกระตุ(นให(

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาทักษะในการเรียน การเขียนและถ&ายทอดองค!ความรู(ใน
รูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัย และยังส&งเสริมให(นักศึกษาเข(าร&วมงานประชุมวิชาการ 
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(อ(างอิง สศ 4.3-4 ภาพข&าวกิจกรรมโครงการฯ) และศึกษาดูงานฟาร!มต&าง ๆ ด(วย (อ(างอิง สศ 4.3-

5 ภาพข&าวกิจกรรมโครงการฯ) 
   นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ได(จัดกิจกรรมส&งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยเชิญ
ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาเฉพาะจากต&างประเทศมาให(ความรู( และเพ่ิม
ทักษะในการเรียนและการทํางานวิจัย (อ(างอิง สศ 4.3-6 ตารางสรุปผู(ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ) 

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  �      
 
AUN Criteria 5. Student assessment 

5.1) The student assessments are constructively aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes (1,2). : การประเมินผู5เรียนมีความสอดคล5องโครงสร5าง
กับผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู5ท่ีคาดหวัง 
  หลักสูตรฯ มีการประเมินตั้งแต&การรับเข(า โดยกําหนดให(มีการนําเสนอหัวข(อ
งานวิจัยที่สนใจในวันสอบสัมภาษณ! โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ!ที่แต&งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

(อ(างอิง สศ 5.1-1 : คําสั่งแต&งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ!ฯ) และมีการติดตามความก(าวหน(า
ของผลการเรียนรู(ระหว&างการศึกษาโดยมีการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination, QE) และ
มีการสอบปกป�องดุษฏีนิพนธ!ซ่ึงประกอบด(วยผลการเรียนรู(ทุกด(าน ก&อนสําเร็จการศึกษา (อ(างอิง 
สศ 5.1-2 : แบบฟอร!มรายงานความก(าวหน(า)  
   ทั้งนี้ อาจารย!ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ อยู&ระหว&างจัดทําแบบฟอร!มเพ่ือประเมินผล
การเรียนรู(และผลสัมฤทธิ์ของผู(เรียนท่ีสอดคล(องกับ CLO ของแต&ละรายวิชา  
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5.2)  The student assessments including timelines, methods, regulations, 
weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 
(4,5). : การประเมินผู5เรียน รวมถึงช3วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกําหนดเกณฑ�
ประเมิน การกระจายนํ้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ�การให5คะแนนและการตัดเกรด             
มีความชัดเจนและส่ือสารให5ผู5เรียนรับทราบ 

ในหลักสูตรฯ มีเกณฑ!และวิธีการประเมินผู(เรียนมีความหลากหลายตามลักษณะ

วิชา ตามการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรู(ท่ีคาดหวัง ระบุเกณฑ! วิธีประเมินของและ
ยกตัวอย&างรายวิชา ซ่ึงหลักสูตรฯ มีการพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ!และวิธีการประเมินของ
แต&ละรายวิชาและมีการกําหนดล&วงหน(าก&อนการจัดการเรียนการสอน  

ทั้งนี้ อาจารย!ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ อยู&ระหว&างจัดทําแบบฟอร!มเพ่ือประเมินเกณฑ!
การให(คะแนนและการตัดเกรด ของแต&ละรายวิชา  

 5.3)  Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to 
ensure validity, reliability and fairness of student assessment (6,7). : เ กณ ฑ� ก า ร ใ ห5
คะแนนและแผนการให5คะแนนถูกใช5ในการประเมินเพื่อยืนยันความเท่ียงตรง ความเชื่อม่ัน
และความโปร3งใสในการประเมินผู5เรียน 

  หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบความน&าเช่ือถือและความเที่ยงธรรมของเกณฑ!และ
วิธีการประเมินโดยมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบผลการศึกษาจากเกณฑ!ประเมินในรายวิชาที่เป}ดสอน
ในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 (อ(างอิง สศ 5.3-1 : รายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562, คร้ังที่ 3/2563 วันที่ 24 มีนาคม 2563) และมีช&องทางการพิจารณาจาก

ข(อร(องเรียนของนักศึกษาผ&านช&องทางสายตรงคณบดีในเว็บไซต!คณะฯ, กล&องรับข(อร(องเรียนของ
คณะฯ และเอกสารคําร(องท่ัวไปในระบบของมหาวิทยาลัย (อ(างอิง สศ 5.3-2 : ฟอร!มคําร(องท่ัวไป, 
เว็บไซต!คณะฯ, รูปภาพกล&องรับข(อร(องเรียน)   
   ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได(จัดทําแบบฟอร!มให(นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในวิชาท่ีศึกษา 

ทั้งรูปแบบการสอน การประเมิน ว&ามีความยุติธรรม น&าเช่ือถืออย&างไร (อ(างอิง 5.3-3 แบบฟอร!ม
แสดงความคิดเห็น และข(อสรุปจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา) และมีกําหนดแผนถ&ายทอด
ข(อคิดเห็นจากนักศึกษาแก&อาจารย!ผู(สอนในหลักสูตรในภายใน 31 มี.ค. 2563 แต&เน่ืองจากการ
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19) จึงได(เล่ือนไปก&อนมีการจัดการเรียนการสอนใน                     

ภาคการศึกษาท่ี 1/2563  และหลักสูตรฯ มีแผนการให(อาจารย!กําหนดเกณฑ!การให(คะแนนของแต&
ละรายวิชาอย&างชัดเจนในแบบมคอ.3 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา โดยส&งให(กับหลักสูตรฯ 
เก็บเปUนหลักฐาน และกําหนดให(ผู(สอนช้ีแจงเกณฑ!การให(คะแนนให(กับนักศึกษาทราบก&อนเร่ิมการ

เรียนการสอนตามแบบมคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาทุกคร้ัง 



53 
 

 

5.4)  Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
(3). : มีการให5ข5อมูลป�อนกลับเก่ียวกับการประเมินผู5เรียนท่ีเหมาะสมแก3เวลาและช3วย
พัฒนาการเรียนรู5 

มีการสะท(อนผลการประเมินกลับยังผู(ถูกประเมินระหว&างที่กําลังศึกษา เพ่ือให(

ผู(เรียนนําไปปรับปรุงแก(ไข เช&น รายวิชาสัมมนาที่มีการนําเสนอมากกว&า 1 คร้ัง ทําให(นักศึกษา
สามารถนําข(อบกพร&องของงานที่นําเสนอไปปรับปรุงในการนําเสนอคร้ังต&อไป และมีการประเมิน
ผู(เรียนเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา  

ทั้งนี้ หลักสูตรฯ จะจัดทําแบบฟอร!มติดตามผลการประเมินของอาจารย!ผู(สอนใน 

แต&ละรายวิชาของ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา 

5.5)  Students have ready access to appeal procedure (8). : ผู5เรียนรับรู5ถึงสิทธ์ิ
เก่ียวกับกระบวนการอุธรณ� 

หลักสูตรฯ มีการช้ีแจงให(ผู( เรียนทราบถึงกระบวนการที่ เหมาะสม โดยผู(เรียน
สามารถอุทธรณ!ผลการประเมินผ&านแบบประเมินท่ีหลักสูตรฯ จัดทําขึ้น (อ(างอิง สศ 5.5-1 : แบบ
ประเมิน) นอกจากน้ี ผู(เรียนสามารถร(องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผ&านช&องทางอื่น ๆ เช&น สายตรง
คณบดี กล&องแสดงรับความคิดเห็น (ตู(รับข(อร(องเรียน) บริเวณช้ัน 1, 3 และช้ัน 4 อาคารศูนย!สัตว

ศาสตร!ฯ หรือผ&านอาจารย!ท่ีปรึกษา (อ(างอิง สศ 5.5-2 : ภาพสายตรงคณบดี และภาพกล&องรับ
ความคิดเห็น) 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยฯ ยังได(กําหนดข(อบังคับว&าด(วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553 ใน
หมวดท่ี 4 เก่ียวกับการอุทธรณ!ในกรณีที่ไม&ได(รับความเปUนธรรม (อ(างอิง สศ 5.5-3 : ข(อบังคับว&า

ด(วยวินัยนักศึกษา)     

 
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) 

 �      



54 
 

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  �      

 
AUN 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 (การสืบ
ทอดตําแหน3ง เล่ือนตําแหน3ง การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเข5าสู3ตําแหน3ง การส้ินสุด
ตําแหน3ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต3อความต5องการด5านการศึกษา การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 
   ในป+การศึกษา 2562 มีคณาจารย!ที่เก่ียวข(องกับหลักสูตรฯ และทํางานเต็มเวลา

ทั้งหมด 10 คน แบ&งออกตามตําแหน&งทางวิชาการดังตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการของ
หลักสูตรฯ ท้ังนี้มีอาจารย!ท้ังหมดในหลักสูตรฯ จบปริญญาเอกร(อยละ 100 ซึ่งอาจารย!ทุกท&านใน
หลักสูตรฯ มีความรู(ทางการวิจัย มีตําแหน&งทางวิชาการร(อยละ 60 (อ(างอิง สศ 6.1-1 : ตารางแสดง
บุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร https://erp.mju.ac.th/qaRpt1.aspx) และมีอาจารย!ท่ีได(รับกําหนด

ตําแหน&งที่สูงขึ้น จํานวน 2 คน คือ ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ และ ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง 
(อ(างอิง สศ 6.1-2 : แบนเนอร!) 
   ในระหว&างป+การศึกษา 2558 - 2562 ไม&มีอาจารย!ท&านใดลาออก แต&มีอาจารย!
เกษียณอายุจํานวน 4 คน และภายในอีก 5 ป+ จะมีคณาจารย!เกษียณอายุ จํานวน 4 คน และใน

ป+งบประมาณ 2563 ประธานอาจารย!ผู(รับผิดชอบฯ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มีแผนจะประชุมหารือร&วมกันและเสนอแผนดังกล&าวให(กับคณะฯ รับทราบต&อไปใน
เดือนพฤษภาคม 2563  
   นอกจากน้ีประธานอาจารย!ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได(ร&วมเปUนคณะกรรมการจัดทํา

แผนอัตรากําลังของคณะฯ เพ่ือพิจารณากําหนดกรอบตําแหน&งทดแทนคณาจารย!ที่เกษียณอายุด(วย 
(อ(างอิง สศ 6.1-3 : คําสั่งแต&งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร) 



55 
 

  อาจารย!ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได(รับมอบหมายให(ทําหน(าที่ด(านบริหาร (หลักสูตร) 

(อ(างอิง สศ 6.1-3 : คําสั่งอาจารย!ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ) และอาจารย!แต&ละท&านได(รับมอบหมาย
ภาระงานสอนในรายวิชาท่ีเหมาะสมกับความรู(ความสามารถความเช่ียวชาญ และประสบการณ! 
(อ(างอิง สศ 6.1-4 : รายงานการประชุมคร้ังท่ี 4/2562 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562, คร้ังท่ี 1/2563 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาในรอบ 5 ปB  

ตําแหน3งวิชาการ 
2558 2559 2560 2561 2562 

คง
อยู3 

ออก คงอยู3 ออก คง
อยู3 

ออก คงอยู3 ออก คงอยู3 ออก 

อาจารย! 4 1 6 - 9 - 9 - 9 - 

ผู(ช&วยศาสตราจารย! 7 1 6 1 8 - 5 - 10 - 

รองศาสตราจารย! 3 - 2 1 1 1 1 - 1 - 

รวม 14 2 14 2 18 1 18 - 20 - 
 

ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร (ข5อมูล ณ วันสิ้นปBการศึกษา 2562) 
วุฒิการศึกษา อ. ผศ. รศ. ศ. อ.พิเศษ รวม 

ปริญญาตรี - - - - - - 
ปริญญาโท - - - - - - 
ปริญญาเอก 4 5 1 - - 10 
สูงกว&าปริญญาเอก - - - - - - 

รวม 4 5 1 - - 10 
ร5อยละ 100 

อายุคนเฉล่ีย 37.33 44.25 60 - - - 
อายุงานเฉล่ีย 5.15 11.66 33 - - - 

รายชื่ออาจารย�ท่ีจะเกษียณอายุราชการ อีก 5 ปB (2563-2567) 
ลําดับ ช่ือ-สกุลผู5ที่จะเกษียณอายุราชการ 2563 2564 2565 2566 2567 

1 รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ �     

2 ผศ.น.สพ.ดร.บัญชา  พงศ!พิศาลธรรม  �    

3 ผศ.น.สพ.ไพโรจน! พงศ!กิดาการ   �   

4 อ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ    �  
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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). : มี ก า ร เ ป รีย บ เ ที ย บ
อัตราส3วนบุคลากรสายวิชาการต3อจํานวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑ�มาตรฐาน และ
ติดตามตรวจสอบข5อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด5านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
   ในส&วนการประเมินความเหมาะสมของภาระงานสอน หลักสูตรฯ ได(ดําเนินการ
ประเมินตามแนวทางของมหาวิทยาลัยแม&โจ( โดยผลการประเมินความเหมาะสมของภาระงานสอน
ของหลักสูตรแสดงดังน้ี (อ(างอิง สศ 6.2-1 ตารางแสดงข(อมูลสัดส&วนนักศึกษาต&ออาจารย!ของ

หลักสูตร)  
 

ตารางแสดงผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (ย5อนหลัง 5 ปB)  
ระดับคุณภาพผลงานวิจัย 

แยกตามประเภทของแหล3งตีพิมพ�เผยแพร3 
ปB พ.ศ. ท่ีตีพิมพ�เผยแพร3  

(จํานวนช้ินงาน) 
2558 2559 2560 2561 2562 

ตีพิมพ!ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง (ค&านํ้าหนัก 0.10) - - - - - 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค&านํ้าหนัก 
0.20) 

9 14 11 11 19 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม&อยู&ในฐานข(อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  แต&สถาบ้ันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปUนประกาศให(ทราบเปUนการท่ัวไป และแจ(งให( ก.พ.อ.
ทราบภายใน 30 วัน นับแต&วันท่ีออกประกาศ  
ผลงานท่ีได(รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค&านํ้าหนัก 0.40) 

1 11 1 6 - 

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข(อมูล TCI กลุ&มท่ี 2 (ค&า
นํ้าหนัก 0.60) 

- - - - - 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติไม&อยู&
ในฐานข(อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  แต&สถาบ้ันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปUนประกาศให(ทราบเปUนการท่ัวไป 
และแจ(งให( ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต&วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไม&อยู&ใน Beall’s list) วารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข(อมูล TCI กลุ&มท่ี 1 (ค&านํ้าหนัก 0.80) 

2 1 1 2 2 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู&ใน
ฐานข(อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.   
ผลงานท่ีได(รับการจดสิทธิบัตร (ค&านํ้าหนัก 1.00) 

1 4 4 6 9 
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ระดับคุณภาพผลงานวิจัย 
แยกตามประเภทของแหล3งตีพิมพ�เผยแพร3 

ปB พ.ศ. ท่ีตีพิมพ�เผยแพร3  
(จํานวนช้ินงาน) 

2558 2559 2560 2561 2562 
รวมจํานวนช้ินงาน 13 30 17 25 30 

(อ(างอิง สศ 6.2-2 : เอกสารสรุปผลงานวิจัย 58 - 62) 
 

ตารางแสดงการได5รับงบประมาณสนับสนุน (ย5อนหลัง 5 ปB)  
ปBงบประมาณ แหล3งทุนวิจัย งบประมาณ (บาท) 

2562 เงินรายได(คณะสัตวศาสตร!ฯ - 

เงินงบประมาณแผ&นดินสํานักวิจัยฯ 1,291,800 

ภายนอก 14,415,626 

2561 เงินรายได(คณะสัตวศาสตร!ฯ - 

เงินงบประมาณแผ&นดินสํานักวิจัยฯ 452,700 

ภายนอก 2,822,592 

2560 เงินรายได(คณะสัตวศาสตร!ฯ 115,000 

เงินงบประมาณแผ&นดินสํานักวิจัยฯ 450,000 

ภายนอก 5,734,510 

2559 เงินรายได(คณะสัตวศาสตร!ฯ 266,000 

เงินงบประมาณแผ&นดินสํานักวิจัยฯ 50,000 

ภายนอก 3,113,900 

2558 เงินรายได(คณะสัตวศาสตร!ฯ 125,000 

เงินงบประมาณแผ&นดินสํานักวิจัยฯ 187,200 

ภายนอก 600,000 

(อ(างอิง สศ 6.2-3 : เอกสารสรุปงบประมาณ+แหล&งทุนวิจัย 58 – 62) 
 

6.3)  Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom 
for appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
(4,5,6,7). : เกณฑ�ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซ่ึงประกอบด5วย
จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต3อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข5าสู3ตําแหน3ง 
การเล่ือนตําแหน3งบุคลากรถูกกําหนดและประกาศให5ทราบท่ัวกัน 
   มหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบ/หลักเกณฑ!การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ อย&างชัดเจน 
โดยคณะฯ ได(ดําเนินการตามกําหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารย! เพ่ือกําหนดคุณสมบัติของ
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อาจารย! ได(แก& คุณวุฒิและสาขาวิชา ให(สอดคล(องกับความต(องการของหลักสูตร นอกจากนี้ การ

สรรหาอาจารย! และบุคลากรอัตราทดแทน กรณีลาออกหรือเกษียณอายุราชการ และบุคลากร
อัตราใหม& (กรณีวางแผนระยะยาว) เปUนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยกองการเจ(าหน(าที่ของ
มหาวิทยาลัยเปUนผู(ดําเนินการประกาศรับสมัคร และมีคณบดีฯ ร&วมเปUนคณะกรรมการสรรหาฯ โดย
ใช(หลักเกณฑ!ในการสรรหาเปUนไปตามเกณฑ!ของมหาวิทยาลัย  (อ(างอิง สศ 6.3-1 : ระเบียบการรับ

อาจารย!)  
มหาวิทยาลัยฯ ได(กําหนดข(อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ในเร่ืองการ

กําหนดตําแหน&งทางวิชาการของสายวิชาการอย&างชัดเจน (อ(างอิง สศ 6.3-2 : ระเบียบกําหนด
ตําแหน&งวิชาการ / ระเบียบมหาวิทยาลัยแม&โจ( เรื่อง ประกาศเกณฑ!ขอตําแหน&งวิชาการท่ีมีกําหนด

ระยะเวลาการขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น) 
คณาจารย!ได(รับการพัฒนาตนเองในความรู( ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพท่ี

เก่ียวข(องอย&างต&อเนื่อง โดยคณะฯ ได(จัดสรรงบประมาณให(อาจารย!เข(าร&วมพัฒนาตนเองอย&าง
ต&อเน่ือง โดยเข(าร&วมประชุมวิชาการ และเข(าร&วมอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู( และทักษะวิชาชีพ

ด(านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ในวงเงิน 15,000 บาท (อ(างอิง สศ 6.3-3 :  
ประกาศสนับสนุนพัฒนาตนเอง) นอกจากนี้คณะฯ ได(สนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ!ผลงานวิจัยใน
ระดับนานาติ (อ(างอิง สศ 6.3-4 : ประกาศหลักเกณฑ!การขอรับการสนับนุนการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการของคณะฯ)   

 

6.4)  Competences of academic staff are identified and evaluated (3). : มีการ
วินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ 
    คณะฯ มีการประเมินผลการทํางานอย&างยุติธรรม เปUนระบบและต&อเนื่อง โดยทาง

มหาวิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการทํางานตามประเภทของบุคคลากร โดยหากเปUนข(าราชการจะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานป+ละ 2 คร้ัง และหากเปUนพนักงานมหาวิทยาลัยจะประเมินผลการ
ปฏิบัติงานป+ละ 1 คร้ัง (อ(างอิง สศ 6.4-1 : แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน) และคณะฯ มีการกําหนด
เกณฑ!การประเมินเพ่ิมเติม เช&น การขอทุนวิจัยภายนอก การสอบผ&านภาษาอังกฤษ เปUนต(น (อ(างอิง 

สศ 6.4-2 : ประกาศคณะสัตวศาสตร!และเทคโนโลยี เร่ือง กําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ!การพิจารณา 
เพื่อประเมินภาระงานสนับสนุนยุทธศาสตร!ของบุคลากรสายวิชาการ) และมีการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษาเปUนผู(ประเมินเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา ท้ังทางระบบของ
มหาวิทยาลัย (อ(างอิง สศ 6.4-3 : ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษา) และการ

สะท(อนกลับจากนักศึกษาที่หลักสูตรฯ ได(จัดทําแบบฟอร!มให(ประเมิน (อ(างอิง สศ 6.4-4 : 
แบบฟอร!มท่ีหลักสูตรจัดทํา) 
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6 . 5 )  Training and development needs of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them (8). : ความต5องการในการฝgกอบรมและพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัยและนําไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต3อความ
ต5องการของบุคลากร 
   บุคลากรทุกคนได(จัดทําแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) เปUนประจําทุกป+ โดยได(ระบุ          
หัวข(อความต(องการในการพัฒนาตนเองอย&างชัดเจน (อ(างอิง สศ 6.5-1 :  IDP บุคลากร) 
   คณาจารย!มีการพัฒนาตนเอง ด(านวิจัย การเรียนการสอน ฯลฯ (อ(างอิง สศ 6.5-2 

: ตารางการฝtกอบรมของบุคลากร)   

6 . 6 ) Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service (9). : การบริหาร
ผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให5รางวัลและการยอมรับถูกนํามาใช5เพื่อกระตุ5นและสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
   คณะฯ มีการยกย&องเชิดชูเ กียรติแก& บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ผ&าน                     

สื่อออนไลน! www.as.mju.ac.th, Line, Facebook ดังน้ี 

- บุคลากรคณะฯ ได(รับการแต&งต้ังให(ดํารงตําแหน&งผู(ช&วยศาสตราจารย! 

จํานวน 2 คน คือ ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ และ ผศ.ดร.สุบรรณ 
ฝอยกลาง (อ(างอิง สศ 6.6-1 : รูปแบนเนอร!) 

- ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง ได(รับรางวัล “นักวิจัยรุ&นใหม& สาขาโภชนศาสตร!

สัตว!เค้ียวเอื้อง ประจําป+ 2562 ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร!แห&งชาติ
คร้ังที่ 8  ในระหว&างวันท่ี 12 – 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ดวงจิตต!                
รีสอร!ท แอนด! สปา จังหวัดภูเก็ต” (อ(างอิง สศ 6.6-2 : รูปแบนเนอร!) 

- คณะฯ ได(จัดทําระบบเพ่ือเสนอรายช่ือบุคลากรดีเด&นผ&าน Google from และ
สรุปรายช่ือผู(ท่ีได(รับคะแนนสูงสุดจากการเสนอรายช่ือ พร(อมทั้งจัดทํา
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อเปUนขวัญและกําลังใจให(กับบุคลากรของคณะฯ 

เพ่ือกระตุ(นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
และจัดมอบเกียรติบัตรให(แก&บุคลากรในวันท่ีคณะฯ กําหนด (อ(างอิง สศ 
6.6-3 : รายช่ือบุคลากรท่ีได(รับการยกย&อง) 
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6.7) The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement (10). : มี การต รว จ ส อ บ 
ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจํานวนงานวิจัยกับเกณฑ�มาตรฐานท่ีได5รับการยอมรับ
เพ่ือการพัฒนา 
   อาจารย!ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการประชุมหารือกําหนดให(อาจารย!ผู(รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ มีการตีพิมพ!เผยแพร&ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติอย&างน(อยป+ละ 1 เร่ือง 
(อ(างอิง สศ 6.7-1 : รายงานการประชุมหลักสูตรฯ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562) 

โดยมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุกรอบการประชุม 
 

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 
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        
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AUN  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). : มี
การดําเนินการวางแผนแต3งต5งบุคลากรสายสนับสนุน (ห5องสมุด ห5องปฏิบัติการ สิ่งอํานวย
ความสะดวกด5านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต5องการ
ทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ  

คณะฯ มีการแต&งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (อ(างอิง สศ 7.1-1 : 
คําส่ังแต&งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร) เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยจัดทําแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ระยะ 4 ป+ ในการจัดทําแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร คณะมีการวิเคราะห!ข(อมูลซึ่ง
ประกอบไปด(วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุ&มงานการบริหารของบุคลากรสายสนับสนุน และมีการ
สํารวจข(อมูล IDP ของบุคลากรของคณะ และนําผลจากการวิเคราะห!และความต(องการในการ

พัฒนาตนเองของแต&ละบุคคลมาเปUนแนวทางในการจัดทําแผน (อ(างอิง สศ 7.1-2 : แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป+) และมีการแต&งต้ังบุคลากรสายสนับสนุนรับผิดชอบในหน(าท่ีเก่ียวกับงาน
หลักสูตรการศึกษา, ห(องปฏิบัติการ, งานฟาร!ม, ห(องสมุด, กิจกรรมนักศึกษา และบุคลากร
ส&วนกลางท่ีสนับสนุนทางด(านเคร่ืองมืออุปกรณ!ทางเทคโนโลยีสารสนเทศไว(บริการ 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร  
(ย5อนหลัง 5 ปB) 

 
 
 
 

บุคลากรสายสนับสนุน 

ปBการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

 
รวม 
(คน) 

 
รวม 
(คน) 

 
รวม 
(คน) 

 
รวม 
(คน) 

ระดับการศึกษาสูงสุดของ
บุคลากร 

ต่ํา
กว3า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

รวม 
(คน) 

1. บุคลากรห(องสมุด 

1.1   ฝ�ายบริการสารสนเทศ 
      สํานักหอสมุด 
1.2  ห(องสมุดคณะฯ 
 

 

- 
 
1 

 

- 
 
1 

 

- 
 
1 

 

- 
 
1 

 

- 
 
- 

 

- 
 
1 

 

- 
 
- 

 

- 
 
- 

 

- 
 
1 
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2. บุคลากรห(องปฏิบัติการที่ 
หลักสูตรใช(ในการเรียนการสอน 

     2.1 ห(องปฏิบัติการคณะ 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

3. บุคลากรด(านงานฟาร!มของ
คณะ 

3 3 3 3 - - 3 - 3 

4. บุคลากรด(านธุรการ 
     4.1 ธุรการคณะ       

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

5.   บุคลากรที่ให(บริการแก&
นักศึกษา 

    5.1 ฝ�ายบัณฑิตศึกษา (เฉพาะ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
    5.2 สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

5.3 คณะฯ 

 
 

- 
 
- 

 

1 

 
 

- 
 
- 
 

1 

 
 

- 
 
- 
 

1 

 
 

- 
 
- 
 

1 

 
 

- 
 
- 
 

- 

 
 

- 
 
- 

 

1 

 
 

- 
 
- 

 

- 

 
 

- 
 
- 

 

- 

 
 

- 
 
- 

 

1 

รวม 10 10 11 11 1 5 3 - 9 
 

7 . 2 )  Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated (2). : มีการกําหนดและการแจ5งข5อมูลการ
สรรหาบุคลากร และเกณฑ�การคัดเลือกในการแต3งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนข้ัน
บุคลากรสายสนับสนุน  

คณะฯ ดําเนินการภายใต(กระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงมีกระบวนการสรรหา
บุคลากรโดยกําหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผู(สมัครตามคู&มือมาตรฐานกําหนดตําแหน&งตามแนว 
Competency (อ(างอิง สศ 7.2-1 : คู&มือมาตรฐานกําหนดตําแหน&ง) และกําหนดให(บุคลากรผู(สมัคร
ตั้งแต&วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ต(องมีผลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการพิจารณา
ด(วย นอกจากการดําเนินการสรรหาบุคลากรด(วยวิธีปกติข(างต(นแล(ว มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการสรรหา
มีการใช(ระบบคุณธรรม (merit system) ท่ี เน(นความรู(ความสามารถในด(านคุณสมบัติและ

ประสบการณ!ในการทํางาน เช&น โครงการบริหารคนดีคนเก&ง ที่ให(ลูกจ(างช่ัวคราวและพนักงาน
ราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม&โจ(ท่ีมีคุณวุฒิและดํารงตําแหน&งในระดับปริญญาตรี และมี
อายุงาน 7 ป+ขึ้นไป ได(มาดําเนินการสอบแข&งขันเพื่อมาบรรจุเปUนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
นอกจากน้ียังสนับสนุนให(มีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได(รับค&าจ(างจากเงินรายได( ที่สังกัด

ส&วนงานต&างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได(เข(าสู&กระบวนการประเมินความรู(ความสามารถเพื่อบรรจุเปUน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (อ(างอิง สศ 7.2-2 : มติที่ประชุมการประเมินพนักงานรายได(
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เข(าสู&พนักงานมหาวิทยาลัย) ซ่ึงทั้งสองโครงการนี้ เปUนการสร(างขวัญและกําลังใจแก&ผู(ปฏิบัติงาน

ให(กับมหาวิทยาลัยที่ยังไม&ได(รับการบรรจุ 
การเล่ือนตําแหน&งของบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ และหลักสูตรมีการสนับสนุน

และส&งเสริมให(บุคลากรสายสนับสนุนมี career path อย&างเหมาะสม ตามมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม&โจ( (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 

2560 (อ(างอิง สศ 7.2-3 : มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ) ได(เห็นชอบให(กําหนดกรอบ
ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน และเห็นชอบกรอบประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ด(วย
ผลงานให(กับทุกตําแหน&งโดยไม&จํากัดจํานวน ท้ังนี้ ยกเว(นตําแหน&งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
ชํานาญการ โดยต(องขอประเมินค&างานตามหลักเกณฑ!และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และ

ตําแหน&งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยยังไม&ได(
กําหนดให( ซึ่งต(องรอการพิจารณาโครงสร(างหน&วยงานของมหาวิทยาลัยในกํากับก&อนจึงจะเสนอ
ประเมินค&างานต&อมหาวิทยาลัยต&อไปได( 

ในรอบ 5 ป+ที่ผ&านมาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ได(รับความเห็นชอบในการเสนอขอ

กําหนดตําแหน&งท่ีสูงขึ้น คือ นางรจนา อุดมรักษ! และ นายอภิชาติ หมั่นวิชา (อ(างอิง สศ 7.2-4 : 
คําสั่งแต&งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให(ดํารงตําแหน&งสูงขึ้น) 
 

7 .3 )  Competences of support staff are identified and evaluated (3). : มี การ
วินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยแม&โจ( ได(มีการจัดทําสมรรถนะโดยมอบหมายให(คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดสมรรถนะมาตรฐานของตําแหน&ง และคณะกรรมการจัดการความรู(มหาวิทยาลัย
แม&โจ( เปUนผู(รับผิดชอบในการดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล&าว ได(ร&วมกับบุคลากรสาย

วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกกลุ&มงาน (อ(างอิง สศ 7.3-1 : คําสั่งคณะกรรมการ
จัดการความรู(มหาวิทยาลัย) โดยใช(กระบวนการจัดการความรู(ในการกําหนดหัวข(อสมรรถนะท่ี
จําเปUนสําหรับบุคลากรทุกประเภท และหัวข(อสมรรถนะหรือความสามารถท่ีจําเปUนและสอดคล(อง
กับภารกิจท่ีบุคลากรแต&ละประเภท ในแต&ละระดับตําแหน&งปฏิบัติงานอยู& รวมถึงกําหนดรายละเอียด

ของสมรรถนะประจํากลุ&มงาน ให(มีรายละเอียดท่ีครบถ(วน ถูกต(อง โดยเร่ิมตั้งแต&การกําหนดช่ือ คํา
นิยาม กําหนดการจัดระดับ และกําหนดพฤติกรรมในแต&ละระดับ (อ(างอิง สศ 7.3-2 : สมรรถนะ
บุคลากร) 

 

คณะกรรมการดําเนินการกําหนดสมรรถนะมาตรฐานของตําแหน&ง (อ(างอิง สศ 
7.3-3 : คําส่ังคณะกรรมการดําเนินการกําหนดสมรรถนะฯ)  และคณะกรรมการจัดการความรู(
มหาวิทยาลัยแม&โจ( ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2552 ได(
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นําเสนอการกําหนดสมรรถนะหลัก สมรรถนะผู(บริหาร และสมรรถนะกลุ&มงาน จํานวน 11 กลุ&มงาน 

ต&อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให(ความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยได(มีมติเห็นชอบตาม
เสนอ (อ(างอิง สศ 7.3-4 : หนังสือแจ(งมติสภา) มหาวิทยาลัยจึงได(จัดโครงการประเมินสมรรถนะ
ของบุคลากรประจําป+ 2552 ขึ้นเปUนคร้ังแรก เพ่ือใช(เปUนเคร่ืองมือในการวัดความรู(ความสามารถของ
บุคลากร ต&อมาได(มีการกําหนดสมรรถนะประจํากลุ&มงานลูกจ(างประจําขึ้นมา เปUนกลุ&มงานที่ 12 

กลุ&มงานลูกจ(างประจํา (อ(างอิง สศ 7.3-5 : สมรรถนะกลุ&มงานท่ี 12)  ต&อมาคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดสมรรถนะมาตรฐานของตําแหน&งและคณะกรรมการจัดการความรู(มหาวิทยาลัย
แม&โจ( ได(ร&วมกับบุคลากรกลุ&มลูกจ(างประจําทุกกลุ&มงาน กําหนดสมรรถนะประจํากลุ&มงาน
ลูกจ(างประจําขึ้นมา และคณะกรรมการฯ ดังกล&าว ได(นําเสนอต&อสภามหาวิทยาลัย และสภา

มหาวิทยาลัยแม&โจ( ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2554 เมื่อวันท่ี 12 
มิถุนายน 2554 มีมติเห็นชอบในการเพ่ิมสมรรถนะกลุ&มงานลูกจ(างประจํา จํานวน 3 กลุ&ม ได(แก& 
กลุ&มงานบริการพ้ืนฐาน กลุ&มงานสนับสนุน และกลุ&มงานช&าง พร(อมกับปรับปรุง เพ่ิมเติมตําแหน&งใน
บางตําแหน&ง และปuจจุบันสมรรถนะที่มหาวิทยาลัย แม&โจ( (อ(างอิง สศ 7.3-6 : มติที่ประชุมเพ่ิม

สมรรถนะ 3 กลุ&มงาน) ใช(ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จะ
ใช(หัวข(อ รายละเอียด และเกณฑ!ค&ามาตรฐาน ของแต&ละตําแหน&ง ในการประเมินตามคู&มือสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยแม&โจ( ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 (อ(างอิง สศ 7.3-7 : คู&มือประเมินสมรรถนะ) 
   ปuจจุบันมหาวิทยาลัยแม&โจ( ได(มีการนําสมรรถนะตามคู&มือสมรรถนะฯ ดังกล&าว มา

ใช(ในการวัดและประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน มาเปUนระยะเวลากว&า 9 ป+ และ
ปuจจุบันมหาวิทยาลัย เห็นว&าสมรรถนะดังกล&าวควรมีการปรับปรุง เพ่ือเปUนการส&งเสริม และพัฒนา
ให(การทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให(สอดคล(อง

กับสภาวการณ!ในปuจจุบันมากขึ้น มหาวิทยาลัย จึงได(มอบหมายให(คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
สมรรถนะมาตรฐานของตําแหน&ง ดําเนินการปรับปรุงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยแม&โจ( อีกคร้ังหน่ึง และ
ปuจจุบัน อยู&ระหว&างการดําเนินการ 
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7 . 4 )  Training and development needs of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them (4). : มีการวินิจฉัยความต5องการการฝgกอบรม
และพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และดําเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต5องการน้ัน 

คณะฯ มีการสนับสนุนและส&งเสริมให(บุคลากรได(พัฒนาตนเอง และมีความก(าวหน(า
ตามเส(นทางการทํางานให(เปUนไปตามแผนที่กําหนดไว(ในแผนความต(องการพัฒนาตนเองท้ังการ
เพ่ิมพูนความรู( การศึกษาในระดับท่ีสูงขั้น และความต(องการในการขอตําแหน&งที่สูงขึ้น โดยมีการ

จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองตามตําแหน&งหน(าท่ี ความต(องการ และความชํานาญใน
อัตราป+งบประมาณ 15,000 บาท/คน  ตามนโยบายการบริหารงบประมาณของหน&วยงาน ทั้งนี้คณะ
มีการส&งเสริม สนับสนุนให(บุคลากรเข(าร&วมโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวข(องกับการพัฒนาศักยภาพ 
และประสิทธิภาพของบุคลากรแต&ละสายงานท้ังภายในและภายนอกคณะ (อ(างอิง สศ 7.4-1 : การ

เข(าร&วมอบรมต&าง ๆ ของบุคลากร) 
    ในระดับมหาวิทยาลัย ได(ดําเนินจัดอบรมให(กับบุคลากรในภาพรวมตามวิสัยทัศน!
ของมหาวิทยาลัย เช&น การอบรมหลักสูตรก(าวใหม& ท้ังประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน การ
อบรมเก่ียวกับการโครงการชุดหลักสูตรการอบรมสําหรับบุคลากรใหม& โครงการผู(บริหารพบ

บุคลากร โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู(การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู(อํานวยการใน
สํานักงานอธิการบดี โครงการเสวนาผู(บริหาร CEO Forum เปUนต(น  ขณะเดียวกัน มีการอบรมฯ
เฉพาะด(าน เช&น ด(านพัสดุ ด(านการเงิน ด(านบริหารงานท่ัวไป ด(านนิติกร ด(านบริหารงานบุคคล ซึ่ง

หน&วยแต&ละหน&วยงานเปUนผู(ดําเนินการจัดส&งบุคลากรตามตําแหน&งงาน ไปรับการอบรมฯ เปUนประจํา
อย&างต&อเนื่อง 

7 . 5 )  Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service (5). : มี ก า ร
บริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค3า การยอมรับ เพื่อกระตุ5น
และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
   คณะฯ มีการยกย&องบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี ดีเด&น ในด(านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการให(บริการวิชาการในทุกป+ ป+ละหนึ่งคร้ัง และในป+ 2562 คณะฯ ได(จัดทําระบบการ
คัดลือกบุคลากรดีเด&นประจําป+ 2562 ผ&านระบบ Google form เพื่อให(บุคลากรของคณะฯ ร&วมกัน
คัดเลือกข(าราชการดีเด&น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเด&น พนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนดีเด&น ลูกจ(างประจําดีเด&น พนักงานราชการดีเด&น ลูกจ(างส&วนงานดีเด&น และลูกจ(างจ(าง
เหมาดีเด&น ท้ังน้ีได(สรุปผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นกระบวนการแล(วเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2563 และได(
นําเสนอเข(าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2563 เมื่อวันท่ี 
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20 พฤษภาคม 2563 เรียบร(อยแล(ว ท้ังนี้ คณะฯ ได(ดําเนินการประชาสัมพันธ!ผลการคัดเลือก

บุคลากรดีเด&น ประจําป+ 2563 ให(ทราบผ&านทางเว็บไซต!คณะฯ และอยู&ระหว&างกําหนดวันมอบเกียรติ
บัตร ให(กับบุคลากรดีเด&นต&อไป (อ(างอิง สศ 7.5-1 : ข&าวประชาสัมพันธ!ในเว็บไซต!คณะฯ)    
   นอกจากน้ี คณะฯ มีการยกย&องบุคลากรของคณะฯ จํานวน 6 คน ซึ่งเปUนผู(ฝtกสอน
โดยได(นํานักศึกษาเข(าร&วมแข&งขันทักษะประเพณี 4 จอบ (อ(างอิง สศ 7.5-2 : รูปประชาสัมพันธ!ผ&าน

สื่อ) ผ&านช&องทางการสื่อสาร : www.as.mju.ac.th, Line คณะฯ, Facebook ของคณะฯ 
 

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        
 
AUN  Criterion 8  Student Quality and Support 
  8.1) The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-date (1). : มีการกําหนด การส่ือสาร และการ
ประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข5าเรียนและเกณฑ�การรับนักศึกษาเข5าศึกษาในหลักสูตร
อย3างชัดเจนและเป_นปxจจุบัน 
   หลักสูตรฯ มีกระบวนการการรับนักศึกษา โดยเร่ิมต้ังแต&กําหนดแผนการรับ

นักศึกษา คุณสมบัติผู(สมัครท่ีตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรฯ โดยจะต(องสําเร็จการศึกษาในสาขา
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สัตวศาสตร!เท&าน้ัน และมีผลการเรียนตามเกณฑ!ท่ีหลักสูตรฯ กําหนด แจ(งให(กับมหาวิทยาลัยฯ 

จัดทําประกาศรับสมัครป+การศึกษาละ 4 รอบ และดําเนินการประชาสัมพันธ!โดยจัดทําส่ือต&างๆ ผ&าน
ทางเว็บไซต!มหาวิทยาลัย, Facebook, จอ LCD หน(ามหาวิทยาลัยแม&โจ(, ป�ายโฆษณาตามจุดต&าง ๆ, 
แผ&นพับประชาสัมพันธ!ส&งไปยังหน&วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเปUนกลุ&มเป�าหมาย เปUนต(น ทั้งน้ี
หลักสูตรฯ ยังเปUนผู(กําหนดรายช่ือคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อให(กระบวนการ

คัดเลือกเปUนไปด(วยความเรียบร(อย โปร&งใส และตรวจสอบได( (อ(างอิง สศ 8.1-1 : ระบบและกลไก
การรับนักศึกษา)  
  หลักสูตรฯ ได(มีการประชาสัมพันธ!การรับสมัครบุคคลเข(าศึกษาต&อ ดังน้ี 

1. ประชาสัมพันธ!หลักสูตรฯ ผ&านสื่อออนไลน! เช&น www.as.mju.ac.th, Line และ 

Facebook ของคณะฯ (อ(างอิง สศ 8.1-2 : ภาพส่ือออนไลน!) 
2. ประชาสัมพันธ!ทุนการศึกษาสําหรับศิษย!เก&าท่ีจะสมัครเข(าศึกษาในป+การศึกษา 

2563 (อ(างอิง สศ 8.1-3 : ภาพส่ือประชาสัมพันธ!) 
3. สรุปรายละเอียดของหลักสูตร และประมาณการค&าใช(จ&ายตลอดหลักสูตรฯ 

เพ่ือให(อาจารย!ประจําคณะสัตวศาสตร!ฯ นําไปประชาสัมพันธ!ให(กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ/หรือ บุคคลภายนอก (อ(างอิง สศ 8.1-4 : หนังสือแจ(ง
ข(อมูล) 

4. ส&งโปสเตอร!ประชาสัมพันธ!ไปยังกลุ&มเป�าหมายต&าง ๆ เช&น มหาวิทยาลัยท่ีมีการ

เรียนการสอนด(านสัตวศาสตร! วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จํานวน 59 แห&ง 
(อ(างอิง สศ 8.1-5 : หนังสือส&งประชาสัมพันธ!) 

8.2)  The methods and criteria for the selection of students are determined 
and evaluated (2). : มีการกําหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ�ในการคัดเลือก
นักศึกษา 

  เม่ือสิ้นสุดการประกาศรับสมัครแล(ว บัณฑิตวิทยาลัยจะส&งเอกสารประกอบการ
สมัครสอบคัดเลือก เพื่อให(อาจารย!ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ ตรวจสอบคุณสมบัติก&อน เมื่อดําเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติแล(ว หลักสูตรฯ จะแจ(งให(บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการประกาศรายช่ือผู(มีสิทธ์ิ
สอบคัดเลือก โดยคณะกรรมการสอบดําเนินการสอบคัดเลือก ใช(วิธีการสอบสัมภาษณ!ผู(สมัคร และ
พิจารณาคุณสมบัติประกอบกับใบคะแนนผลการศึกษา หนังสือรับรอง เม่ือพิจารณาแล(วเสร็จ จะ

ประเมินผลคะแนนให(กับผู(สมัครเข(าศึกษา โดยสรุปคะแนนในตารางผลการสอบคัดเลือกเข(าศึกษา
ต&อ พร(อมระบุรายวิชาท่ีนักศึกษาจะต(องเตรียมพร(อมสําหรับเข(าศึกษาเปUนข(อมูลเบื้องต(น 
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   ทั้งน้ีมีการประกาศรับสมัครผู(เข(าศึกษาต&อจํานวน 4 รอบในแต&ละป+การศึกษา 

หลักสูตรฯ มีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาจากผลการรับนักศึกษา และปรับปรุงกระบวนการ
รับนักศึกษาแต&ละรอบ และรายงานให(กับคณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบทุกคร้ัง 
   หลังจากผ&านกระบวนการคัดเลือกเข(าศึกษาต&อระดับบัณฑิตศึกษาแล(ว บัณฑิต
วิทยาลัยก็จะดําเนินการ ในส&วนการรายงานตัวของผู(ผ&านการคัดเลือกเพื่อเข(าศึกษาต&อในระดับ

บัณฑิตศึกษา และการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม&ในระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรฯ ได(จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศให(กับนักศึกษาใหม&ด(วยเพ่ือเปUนการเตรียมความพร(อมก&อนเข(าศึกษาต&อ และทําความ
เข(าใจในเรื่องกฎระเบียบท่ีเก่ียวข(องกับนักศึกษานับต้ังแต&เข(าศึกษาต&อจนสําเร็จการศึกษา                   
และทําความรู(จักส&วนต&าง ๆ ที่เก่ียวข(องกับการศึกษาในคณะฯ (อ(างอิง สศ 8.2-1 : ไฟล!นําเสนอ) 

 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษารับเข5าในแต3ละปBการศึกษา (ย5อนหลัง 5 ปB) 
ปBการศึกษาที่
รับเข5า (รหัส) 

จํานวนผู5สมัคร 
จํานวนผู5สมัครเรียน จํานวนคนท่ีประกาศ

รับ 
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน

จริง 
2562 (รหัส 62) 2 5 2 

2561 (รหัส 61) 1 5 1 

2560 (รหัส 60) 2 5 2 

2559 (รหัส 59) - 5 - 

2558 (รหัส 58) - 5 - 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนจริงในแต3ละชั้นปB  
(ข5อมูล ณ สิ้นสุดการลงทะเบียนภาคเรียนท่ี 2 ของแต3ละปBการศึกษา) 
 
ปBการศึกษาที่รับเข5า 

(รหัส) 

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจริงในแต3ละช้ันปB 
ช้ันปBที่ 1 ช้ันปBที่ 2 ช้ันปBที่ 3 ช้ันปBที่ 4 ไม3สําเร็จตาม

ระยะเวลาของ
หลักสูตร 

รวม 

2562 (รหัส 62) 2 - - - - 2 

2561 (รหัส 61) - 1 - - - 1 

2560 (รหัส 60) -  1 - - 1 

2559 (รหัส 59) - - - - - - 

2558 (รหัส 58) - - - - - - 

2557 (รหัส 57) - - - - - - 
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  8.3) There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload (3). : มีระบบในการติดตามความก5าวหน5า ผลการศึกษาและ
ภาระการเรียนของนักศึกษาท่ีเพียงพอ  
   หลักสูตรฯ มีแนวทางการดูแล/ติดตามนักศึกษาให(ท่ัวถึงดังนี้ 

- มีการแจ(งนักศึกษาให(เตรียมตัวก&อนเข(าเร่ิมเรียน เช&น การศึกษาเพ่ิมเติมในส&วน
ที่เก่ียวข(องกับงานวิจัย  และวิชาพื้นฐานที่มีความจําเปUน (อ(างอิง สศ 8.3-1 : 
ไฟล!นําเสนอ) การประสานงานกับอาจารย!ที่ต(องการให(เปUนท่ีปรึกษาเพ่ือให(
ได(รับคําแนะด(านอ่ืน ๆ จากอาจารย!ที่ปรึกษาโดยตรง 

- มีระบบอาจารย!ท่ีปรึกษาให(ความดูแลนักศึกษาต้ังแต&แรกเข(าในกรณีที่นักศึกษา
ยังไม&ตัดสินใจเลือกอาจารย!ที่ปรึกษา  ประธานหลักสูตรฯ จะทําหน(าท่ีดูแล

นักศึกษาจนกว&าจะมีการแต&งตั้งอาจารย!ท่ีปรึกษา 

- มีระบบการติดตามความก(าวหน(าในการเรียนหรือผลการเรียนของนักศึกษา
โดยให(นักศึกษารายงานความก(าวหน(าของการเรียนในทุกภาคการศึกษา 
(อ(างอิง สศ 8.3-2 : เอกสารรายงานความก(าวหน(า 2562) และหลักสูตรฯ ได(
นํารายงานความก(าวหน(าของนักศึกษามาประเมินและแจ(งไปยังอาจารย!ท่ี

ปรึกษาหลักของนักศึกษาแต&ละราย (อ(างอิง สศ 8.3-3 : รายงานความก(าวหน(า
ของนักศึกษาให(อาจารย!ท่ีปรึกษา) เพ่ือให(อาจารย!ท่ีปรึกษาสามารถติดตาม 
ควบคุมให(นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ทั้งน้ี หลักสูตรฯ ได(กําหนดให(บรรจุวาระติดตามความก(าวหน(าของนักศึกษา
ปuจจุบันของหลักสูตรฯ ในทุกรอบการประชุม และจะดําเนินการแจ(งให(กับอาจารย!ที่ปรึกษาหลัก
รับทราบ เพ่ือกํากับให(นักศึกษาสําเร็จตามแผนการศึกษาที่กําหนดต&อไป (อ(างอิง สศ 8.3-4 รายงาน
ประชุมหลักสูตรฯ คร้ังที่ 3/2563) 

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

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

การจัดให5คําแนะนําทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข3งขันของนักศึกษา และ

บริการสนับสนุนนักศึกษาด5านต3างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู5  ทักษะและ

ความสามารถในการทํางาน 
1. หลักสูตรฯ กําหนดให(นักศึกษารายงานความก(าวหน(าในที่ประชุมอาจารย!

ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทุกส้ินภาคการศึกษา และเพ่ือกระตุ(นให(นักศึกษามีความกระตือรือร(นมาก
ขึ้น (อ(างอิง สศ 8.4-1 : รายงานการประชุม 1/2563 และ คร้ังที่ 3/2563) 
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2. นักศึกษาเข(าร&วมโครงการฝtกอบรมจรรยาบรรณการใช(สัตว!ทดลองเพ่ือ

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร! (อ(างอิง สศ 8.4-2 : ภาพข&าวโครงการฝtกอบรมจรรยาบรรณฯ) 
3. กิจกรรม Journal club (อ(างอิง สศ 8.4-3 : ภาพข&าว Journal club)  
4. มีการพัฒนานักศึกษาอย&างต&อเน่ืองทั้งด(านวิชาการและผ&านกิจกรรมท่ี

หลากหลาย เช&น  

- มีการพัฒนานักศึกษาอย&างต&อเน่ืองท้ังด(านวิชาการและผ&านกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เช&น การให(ความรู(จากวิทยากรผู(เช่ียวชาญจากภายนอก 
(อ(างอิง สศ 8.4-4 : สรุปกิจกรรมผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย)   

- กิจกรรมศึกษาดูงานเ พ่ือ รับประสบการณ!ตรงจากเกษตรกรและ
ผู(ประกอบการ (อ(างอิง สศ 8.4-5 : กิจกรรมศึกษาดูงาน)  

- กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู(การอยู&ร&วมกันในสังคม 
(อ(างอิง สศ 8.4-6 : ภาพกิจกรรมยี่เปUง ถวายเทียนพรรษา สู&ขวัญควาย) 

- กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา เพ่ือกระตุ(น
ให(นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีทักษะในการเรียน การเขียนและถ&ายทอด
องค!ความรู(ในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัยด(าน           สัตว
ศาสตร! (อ(างอิง สศ 8.4-7 : ภาพกิจกรรมอบรมพัฒนา) 

5.  กิจกรรมพัฒนาข(อเสนอโครงการการเล้ียงโคเนื้อ ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในรูปแบบ Active leraning  โดยกําหนด KPI ของโครงการในรูปแบบการจัดทําโครงการ
เสนอต&อ Venture Capital ท่ีมีความประสงค!ในการลงทุนการเล้ียงโคเนื้อ/สร(างฟาร!มโคเน้ือระดับ
อุตสาหกรรม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห&งสหภาพเมียนมา โดย
มีเป�าหมายกําลังการผลิตโคเน้ือ เพื่อส&งตลาดโคเนื้อของสาธารณรัฐประชาชนจีน ป+ละ 2,000                
ตัว/พ้ืนท่ี (อ(างอิง สศ 8.4-8 : ภาพกิจกรรมประชุมหารือพัฒนาข(อเสนอโครงการฯ) 

   นอกจากน้ี หลักสูตรฯ มีการส&งเสริมให(นักศึกษามีส&วนร&วมต(อนรับและร&วมเปUน

ผู(ติดตาม (พ่ีเล้ียง) ให(กับนักศึกษาและบุคลากรต&างชาติ ในโครงการฝtกอบรมระยะสั้น ดังนี้ 
1) โครงการ Tentative Dual Study program ที่จัดขึ้นระหว&างมหาวิทยาลัย          

แม& โจ( ร& วม กับ Department of Animal Science, Chinese Culture University ประเทศไต(ห วัน  ใน
ระหว&างวันท่ี 14 – 20 มกราคม 2563 (อ(างอิง สศ 8.4-9 ภาพข&าวกิจกรรมโครงการฯ)  

2) โครงการฝtกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "Fishery and Feed Formulation" จาก 
Nigerians in Diaspora Organization Thailand  ในระหว&างวันท่ี 21 - 30 มกราคม 2563 (อ(างอิง สศ 
8.4-10 ภาพข&าวกิจกรรมโครงการฯ) 
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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). : มีสภาพแวดล5องทาง
กายภาพ สังคมและจิตใจท่ีสร5างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะส3วน
บุคคล 

1) มีระบบท่ีปรึกษากํากับดูแลให(บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค!ตามท่ี
กําหนด  

2) หลักสูตรฯ ได(จัดทําแบบสอบถามสําหรับนักศึกษา เก่ียวกับรายวิชาที่สอน สิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน ต&าง ๆ โดยได(นําเข(าประชุมหารือในหลักสูตรฯ 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการในข(อเสนอแนะต&าง ๆ และสรุปภาพรวมเพ่ือเตรียม
หารือร&วมกับคณะฯ ต&อไป (อ(างอิง สศ 8.5-1 : สรุปแบบสอบถาม) 

3) มีนักวิชาการสัตวบาลประจําฟาร!ม ให(คําแนะนําในการเลี้ยงสัตว!ในระหว&าง

นักศึกษาทําการทดลองตามหัวข(อวิทยานิพนธ! หรือตามท่ีนักศึกษามีความ
สนใจ (อ(างอิง สศ 8.5-2 : คําส่ังมอบหมายนักวิชาการสัตวบาล) 

4) มีร(านค(าและพื้นที่พักผ&อนสําหรับนักศึกษาเพ่ือสร(างเสริมสภาพแวดล(อมการ
ใช(ชีวิตในสังคมและการเรียนรู(ในบรรยากาศท่ีผ&อนคลาย (อ(างอิง สศ 8.5-3 : 

ภาพร(านค(า) 
5) มีห(องสมุดมหาวิทยาลัยฯ เปUนแหล&งสนับสนุนการเรียนการสอน การค(นคว(า

และวิจัย ตลอดจนการเรียนรู(  และให(บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ี

หลากหลายครอบคลุมทุกสาขาวิชา และมีบริการพ้ืนฐาน ได(แก& บริการ
สารสนเทศ บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบคําถามและ
ช&วยการค(นคว(า บริการฝtกอบรมการสืบค(นสารสนเทศ บริการฐานข(อมูล
ออนไลน! บริการให(คําปรึกษาการวิจัย ห(องศึกษาค(นคว(าสําหรับบัณฑิตศึกษา/

นักวิจัย ห(องศึกษาค(นคว(าสําหรับอาจารย! บริการรวบรวมบรรณานุกรม 
บริการนําชมห(องสมุด บริการยืมระหว&างห(องสมุด (Interlibrary Loan Service) 
บริการยืม - คืนระหว&างห(องสมุดร&วมกัน (Reciprocal Borrowing Service) 
บริการอินเทอร!เน็ต บริการค(นหาหนังสือ บริการห(องศึกษากลุ&ม บริการห(อง

อ&านส&วนบุคคล ( Individual Rooms) บริการพ้ืนที่นั่ งอ&าน บริการ Article 
Delivery (การสแกนบทความวารสารต&างประเทศ) บริการห(องสมุด (Digital) 
สร(างสุข บริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม&โจ(และข(อมูลท(องถ่ิน และ
บริการส่ือมัลติมีเดียต&าง ๆ  
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6) มีศูนย!เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให(บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ี

สนับสนุนการเ รียนการสอน การค(นคว(าและวิจัย มีระบบเครือข&าย
อินเทอร!เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร!เน็ตไร(สายสามารถใช(งานได(ตลอด 24 
ช่ั ว โ ม ง  โ ด ย ไ ด( มี ก า ร ติ ด ตั้ ง จุ ด ก ร ะ จ า ย สั ญ ญ า ณ  MJU_WLAN, 
MJU_WLAN_WebPortal และ Eduroam โดยมีจุดกระจายสัญญาณเครือข&าย

ไร(สาย 477 จุด อย&างท่ัวถึง 
 

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        
 
AUN  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). : มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใช5ในการเรียนการสอนและ

อุปกรณ� (ห5องบรรยาย ห5องเรียน ห5องทําโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส3งเสริม
การศึกษาและการทําวิจัย 
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1. คณะฯ ได(จัดห(องเรียนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตฯ เพิ่มเติมจากห(องเรียน

ท่ัวไปเพ่ือให(การจัดการเรียนการสอนสามารถยืดหยุ&นและเพียงพอต&อความต(องการ (อ(างอิง สศ 
9.1-1 : ภาพห(องเรียน) 

2. คณะฯ ได(จัดห(องพักนักศึกษาให(นักศึกษาได(แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทํา
กิจกรรมระหว&างพักการเรียนการสอน และหลักสูตรฯ ได(จัดทําป�ายหน(าห(องพักนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  และจัดผังภายในห(องพักโดยมีโต�ะ/เก(าอี้สําหรับเฉพาะบุคคล เพื่อความเปUนส&วนตัว 
(อ(างอิง สศ 9.1-2 ภาพห(องพัก) พร(อมทั้งสนับสนุนเคร่ืองพิมพ!ส&วนกลางให(กับนักศึกษาจํานวน             
1 เครื่อง เพ่ือใช(สําหรับการเรียนและการทํางาน 

 

  9 . 2  The library and its resources are adequate and updated to support 
education and research (3,4). : มีทรัพยากรต3างๆ ท่ีใช5ในห5องสมุดเพียงพอและทันสมัย 
เพ่ือส3งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย  
    สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม&โจ( ได(นําเทคโนโลยีสมัยใหม&เข(ามาใช(เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให(บริการเพ่ือพัฒนาห(องสมุดให(เปUน Smart Library ท่ีผู(ใช(บริการสามารถเข(าถึง
สารสนเทศได(ด(วยตนเองทางเครือข&ายอินเตอร!เน็ต (anytime anywhere) (อ(างอิง สศ 9.2-1 : เมนู 
Research Tools & Collections บนเว็บไซต!สํานักหอสมุด) มีการให(บริการหนังสือ ตํารา วารสารท่ี

เก่ียวข(องกับสาขาวิชาต&างๆ เพ่ือการศึกษาค(นคว(า และการวิจัยตามหลักสูตรการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 99 หลักสูตร ประกอบด(วยหนังสือ/ตํารา/สิ่งพิมพ! จํานวน 193,345 เล&ม 
วารสารจํานวน 1,337 รายช่ือ โสตทัศนวัสดุจํานวน 4,452 รายช่ือ ฐานข(อมูลอิเล็กทรอนิกส! 32 ฐาน 
(รวมฐานข(อมูลที่ สกอ. บอกรับ) เช&น ACM Digital Library, ACS, ProQuest, CRC, IEEE/IET Electronic 

Library (IEL), Science Direct, CAB eBooks, Springer Link เปUนต(น 
  คณะฯ มีห(องสมุดท่ีให(บริการในการสืบค(นข(อมูลโดยมีเอกสาร/หนังสือ/ตํารา                    

ที่เก่ียวข(องกับทางด(านสัตวศาสตร!เฉพาะทางให(บริการแก&ผู(ใช(บริการได(อย&างท่ัวถึง (อ(างอิง สศ 9.2-
2 : ภาพบรรยากาศห(องสมุดคณะฯ) ท้ังน้ี คณะฯ ยังมีส&วนร&วมในการเสนอซื้อทรัพยากร โครงการ 

New Book Knock Knock งาน Maejo Book Fair เปUนประจําทุกป+ เพื่อนําทรัพยากรดังกล&าวมาไว(
บริการสําหรับผู(ใช(บริการของคณะฯ ด(วย (อ(างอิง สศ 9.2-3 : งาน Maejo book fair 2020)  

  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 คณะฯ ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน!พื้นที่ภายใน

ห(องสมุดของคณะฯ โดยจัดสรรให(มีพื้นท่ีใช(สอยอย&างคุ(มค&า ถูกสุขลักษณะ และจัดเรียงตู(ช้ันวาง
หนังสือให(เปUนหมวดหมู& เพ่ือผู(เข(าใช(ห(องสมุดสามารถค(นหาหนังสือได(อย&างสะดวก (อ(างอิง สศ 9.2-
4 : ภาพข&าวปรับปรุง) 

 



74 
 

  9.3  The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and Research (1,2). : มีห5องปฏิบัติการและอุปกรณ�เพียงพอและทันสมัย เพื่อ
ส3งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย 

1) มหาวิทยาลัยฯ มีห(องปฏิบัติการของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ!เปUนห(องปฏิบัติการท่ีมุ&งเน(นงานบริการวิเคราะห!ทดสอบทางวิทยาศาสตร!ใน

ตัวอย&างด(านอาหาร สินค(าการเกษตร และผลิตภัณฑ! ตามระบบมาตรฐานห(องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 คําขอใช(บริการ รวมท้ังให(บริการเคร่ืองมือวิเคราะห!ทางวิทยาศาสตร! สําหรับการทําปuญหา
พิเศษ งานวิจัย และโครงการต&างๆ แก&นักศึกษา นักวิชาการ อาจารย! นักวิจัย ตลอดจนบริการให(
คําปรึกษาด(านการใช(เคร่ืองมือจากนักวิทยาศาสตร! บริการอบรมให(ความรู(เก่ียวกับการใช(เครื่องมือ

ด(านวิทยาศาสตร! และด(านระบบมาตรฐานห(องปฏิบัติการท่ีเก่ียวข(องกับวิชาที่เรียน แก&นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

2) คณะฯ ได(จัดเตรียมเคร่ืองมือวิทยาศาสตร!ช้ันสูงท่ีทันสมัย เช&น เคร่ืองวิเคราะห!

แร&ธาตุ Atomic Absorption, เคร่ืองแยกสารด(วยวิธี Gas Cromatography และเคร่ืองวิเคราะห!ไขมัน
ก่ึงอัตโนมัติ เพ่ือรองรับงานวิจัยของนักศึกษา และจัดแยกเครื่องมือวิทยาศาสตร!พ้ืนฐานสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตฯ จากนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อความสะดวกในการเรียนการสอน และ
การทํางานวิจัย (อ(างอิง สศ 9.3-1 : ภาพเคร่ืองมือที่ได(รับใหม&) 

3) คณะฯ มีอุปกรณ!สนับสนุนการเรียนการสอน เช&น เคร่ืองวัดอุณหภูมิ เคร่ือง
อัลตร(าซาวน!  

4) คณะฯ มีฟาร!มทดลอง อุปกรณ!พื้นฐาน สัตว!ทดลอง และคอกทดลองสําหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย (อ(างอิง สศ 9.3-2 : รูปภาพฟาร!ม) และมีการวางระบบ

การขออนุญาตใช(คอกทดลองอย&างเปUนขั้นตอนอย&างชัดเจน (อ(างอิง สศ 9.3-3 : แบบขอใช(ฟาร!ม)  
 

  9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and 
updated to support education and research (1,5,6). : สิ่ ง อํ านว ย คว าม สะ ดว ก ท า ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร5างพื้นฐานการเรียนรู5ผ3านสื่ออิเล็กทรอนิกส�เพียงพอ
และทันสมัย เพื่อส3งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย 

1. ศูนย!เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม&โจ( เปUนหน&วยงานท่ีให(บริการระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน การค(นคว(าและวิจัย มีระบบเครือข&าย
อินเทอร!เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร!เน็ตไร(สายสามารถใช(งานได(ตลอด 24 โดยมีการให(บริการ ดังนี้ 

- มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN ,MJU_WLAN_WebPortal และ 
Eduroam โดยมีจุดกระจายสัญญาณเครือข&ายไร(สาย 477 จุดให(บริการ  
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- มีจุดกระจายสัญญาณเครือข&ายไร(สายของ บมจ. แอดวานซ! อินโฟร! 
เซอร!วิส (AIS) จํานวน 850 จุดให(บริการ และบมจ. ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!

ปอเรช่ัน (True) จํานวน 113 จุดให(บริการ (อ(างอิง สศ 9.4-1 : จุดให(บริการ
ระบบเครือข&ายไร(สาย มหาวิทยาลัยแม&โจ() 

- มีห(องบริการอินเทอร!เน็ต ณ อาคารเรียนรวม 70 ป+ สําหรับเปUนแหล&ง
สนับสนุนการเรียนการสอน และการค(นคว(า ซึ่งมีให(บริการทั้งหมด 3 ห(อง
บริการ มีเคร่ืองคอมพิวเตอร!ให(บริการท้ังหมด 278 เคร่ือง  

- มีการให(บริการซอฟต!แวร!ที่ถูกลิขสิทธิ์ สําหรับนักศึกษา อาจารย! และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม&โจ( เพ่ือเปUนประโยชน!สําหรับการเรียนการสอน  

- มีระบบ LMS (Learning Management System) หรือระบบการจัดการเรียนรู( 
เปUนซอฟต!แวร!ที่ทําหน(าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ&านระบบอินเตอร!เน็ต  

2. บัณฑิตวิทยาลัยฯ มีระบบข(อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานวิจัย  (อ(างอิง สศ 

9.4-2 : หน(าเพจ I-Thesis) และโปรแกรมสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ! เช&น Endnote 
3. คณะฯ มีระบบสแกนลายนิ้วมือการเข(า-ออก อาคาร นอกเวลาราชาการ เพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานวิจัย ทําให(นักศึกษามีความสะดวกในการทํางานตามลักษณะ
งานวิจัยของตน (อ(างอิง สศ 9.4-3 : ภาพเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือช้ัน 1) 

4. คณะฯ มีระบบอินเตอร!เน็ตไร(สาย สนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัย 
(อ(างอิง สศ 9.4-4 : ภาพเคร่ือง) 

5. คณะฯ มีห(องคอมพิวเตอร!ส&วนกลางประจําอยู&ที่ห(องสมุด (อ(างอิง สศ 9.4-5 : 
ภาพถ&าย) 

 
  9.5  The standards for environment, health and safety; and access for people 
with special needs are defined and implemented (7). : มีการกําหนดและดําเนินการตาม
มาตรฐานด5านส่ิงแวดล5อม สุขภาพและความปลอดภัย และการได5รับสิทธ์ิหรือโอกาสในการ
เข5าถึงให5แก3ผู5ท่ีมีความจําเป_นพิเศษ 

1. มหาวิทยาลัยฯ ได(มีการออกแบบอาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร กฎหมายเก่ียวกับการป�องกันอัคคีภัย บันได บันไดหนีไฟ ที่จอดรถ แสงสว&างและการระบาย
อากาศ ตลอดจนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสถานศึกษา เพ่ือรองรับผู(พิการหรือ ทุพพล

ภาพและคนชรา เช&น อาคารเรียนรวม 70 ป+แม&โจ( อาคารเรียนรวม 80 ป+ (อ(างอิง สศ 9.5-1 : 
รูปภาพส่ิงอํานวยความสะดวกและโครงสร(างพ้ืนฐานอาคารเรียน) หอพักนักศึกษา โดยจัดให(มีลิฟท! 
ทางเดิน ทางลาด ห(องน้ําและห(องอาบนํ้าสําหรับผู(พิการ ฯลฯ นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายใน

การปรับสภาพแวดล(อมให(แก&คนพิการ ได(แก& ด(านความปลอดภัย การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกต&าง 
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ๆ การเตรียมการสําหรับในกรณีฉุกเฉิน และการจัดสภาพแวดล(อมในพ้ืนที่ใช(สอยต&าง ๆ ในการ

ดําเนินการปรับปรุงโครงสร(างพื้นฐาน สภาพแวดล(อมและจัดส่ิงอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานครบ
ทั้ง 5 ประเภท ได(แก& ทางลาด ห(องน้ํา ที่จอดรถ ป�าย และสัญลักษณ! 

2. คณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล(อมโดยรวม จึงมีการดําเนินการ
กิจกรรมหลากหลาย อาทิ กิจกรรมอนุรักษ!พลังงาน (อ(างอิง สศ 9.5-2 : ภาพกิจกรรมพลังงาน) 

กิจกรรมสํานักงานสีเขียว (green office ) ซ่ึงคณะฯ ได( รับโล&รางวัลตราสัญลักษณ!  G-Green 
ระดับประเทศ  พร(อมใบประกาศเกียรติคุณรับรองการผ&านเกณฑ!การประเมินสํานักงานสีเขียว               
ป+ 2562 (Green Office) ด(วยคะแนน 76.71 ระดับดี (G ทองแดง) จากกรมส&งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล(อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2562 (อ(างอิง สศ 9.5-3 : ภาพ

เข(ารับรางวัล) 
3. คณะฯ กําหนดให(บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ทุกคนต(องสวมหมวกนิรภัย

สําหรับผู(ขี่จักรยานยนต!ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแม&โจ( และคณะฯ (อ(างอิง สศ 9.5-4 : ภาพสวม
หมวก) 

4. คณะฯ มีระบบยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง  มีระบบตรวจจับ
สัญญาณไฟไหม(ในอาคาร (อ(างอิง สศ 9.5-5 : ภาพระบบตรวจจับสัญญาณ) และในห(องปฏิบัติการมี
อุปกรณ!พ้ืนฐานที่ป�องกันอันตรายจากสารเคมี เช&น จุดอาบน้ําฉุกเฉิน, ตู(เก็บสารเคมีท่ีเปUนพิษ ท่ีไวไฟ 
แยกชัดเจน, ห(องเก็บสารเคมีท่ีมีการระบายอากาศ ป�องกันอันตรายจากการสูดดมสารเคมี และกรณี

เกิดอุบัติเหตุ ในห(องปฏิบัติการและสํานักงาน, ชุดปฐมพยาบาลพ้ืนฐานให(แก&นักศึกษา  
5. คณะฯ มีท่ีจอดจักรยานที่สามารถป�องกันการสูญหายได( รวมถึงได(จัดจุดจอด

รถยนต!สําหรับผู(พิการ (อ(างอิง สศ 9.5-6 : ภาพจุดจอดรถ) 

6. คณะฯ มีมาตรการป�องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือ
ป�องกันนักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ (อ(างอิง สศ 9.5-7 : ภาพการป�องกันโรค) ดังนี้  

1) จุดบริการเจลล(างมือทําความสะอาด ต้ังบริเวณทางเข(าอาคาร และ
หน(าช้ันเรียน  

2) มีบริการสบู&เหลว และสบู&ก(อนล(างมือทําความสะอาดมือ ในห(องนํ้าทุก
ห(องของอาคาร  

3) พ&นนํ้ายาฆ&าเช้ือป�องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคฯ บริเวณ
ภายในอาคาร ทางเดิน ห(องเรียน ห(องพักอาจารย! ห(องสํานักงาน

คณบดีฯ และห(องพักนักศึกษาในทุกช้ัน  
4) กําหนดให(มีการเว(นระยะห&างในการจัดโต�ะ/เก(าอ้ีสําหรับเรียนการสอน 

และการสอบ อย&างน(อย 1.5 เมตร  
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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] 

       

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        
 

AUN  Criterion 10 Quality Enhancement 
  10.1  Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development (1). : ใช5ความต5องการและข5อมูลป�อนกลับจากผู5มีส3วนได5ส3วนเสียเป_นข5อมูลใน
การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 

- หลักสูตรฯ ได(นําความต(องการจากผู(มีส&วนได(ส&วนเสียท่ีเก่ียวข(องมาออกแบบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัรฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร! (อ(างอิง สศ 10.1-1 : สรุป
ความต(องการผู(มีส&วนได(ส&วนเสียใน OBE)  

- มีการประเมินการเรียนการสอนจากอาจารย!และนักศึกษาโดยใช(แบบสอบถาม 
(อ(างอิง สศ 10.1-2 : แบบสอบถามข(อเสนอแนะ ข(อคิดเห็นในการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา) และนําผลท่ีได(จากแบบสอบถามมาวิเคราะห!เพ่ือนํามา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการปรับปรุงตารางเรียน และมีการระบุ 
CLO ท่ีชัดเจนในภาคการศึกษาถัดไป (อ(างอิง สศ 10.1-3 : รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ คร้ังที่ 4/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)  
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  10.2  The curriculum design and development process is established and 
subjected to evaluation and enhancement (2). : สร5างกระบวนการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร และดําเนินการประเมินและปรับปรุงให5ดีข้ึน 

- หลักสูตรฯ มีกระบวนการในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในป+ 2558 ซึ่ง
เปUนไปตามเกณฑ!มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ี สกอ. กําหนด (อ(างอิง สศ 

10.2-1 : ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรฯ) โดยมีผลบังคับใช(กับนักศึกษาในภาค
การศึกษาท่ี 1 ป+การศึกษา 2560 เปUนต(นไป  

- หลักสูตรฯ มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ 
ในป+ 2561 และได(ดําเนินการนําข(อเสนอแนะ/พัฒนา ของผู(ประเมินมาวิเคราะห!
และดําเนินการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรฯ ตามความเหมาะสม (อ(างอิง สศ 

10.2-2 : ข(อเสนอแนะ/แผนปรับปรุงและพัฒนา) 

  10.3  The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (3). : มี
การทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย3าง
ต3อเนื่อง เพื่อยืนยันความสอดคล5องและความเหมาะสมตามท่ีกําหนดไว5 

- หลักสูตรฯ มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลการ
ประเมินผลนักศึกษา จาก มคอ.5 รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (อ(างอิง 
สศ 10.3-1 : แบบประเมินการเรียนการสอน และการประเมินผลคะแนนจาก
นักศึกษา) 

- หลักสูตรฯ มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลของผู(เรียน
โดยใช(ผลการประเมินจากมหาวิทยาลัย (อ(างอิง สศ 10.3-2 : ผลการประเมิน

การเรียนการสอน 2562) และผลประเมินจากแบบสอบถามท่ีหลักสูตรฯ ได(
จัดทําขึ้น (อ(างอิง สศ 10.3-3 : สรุปผลประเมินของหลักสูตร) 

-  

  10.4  Research output is used to enhance teaching and learning (4). : ใช5ผลผลิต
ท่ีได5จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให5ดีขึ้น 

  อาจารย!ผู(สอนในหลักสูตรฯ มีการประยุกต!ใช(ผลท่ีได(จากการวิจัยมาปรับใช(ในการ
เรียนการสอน มีการสอดแทรกในเน้ือหารายวิชา โดยมีวัตถุประสงค!เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนให(กับนักศึกษา ดังน้ี 
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ลําดับท่ี หัวข5องานวิจัย/งานตีพิมพ� ภาคเรียน สัมพันธ�กับรายวิชาอะไร 

1 The Effect of Balanced and Unbalanced 
Pig Feed has on Greenhouse Gas 
Production 

1/2562 สศ 791 สัมมนา 1 

2 Strategies of Using Tryptophan to Improve 
Growth Performance of Weaning Piglets 

1/2562 

3 Effects of Biological Membrane on the 
Performance of Anaerobic Treatment of 
Swine Wastewater 

1/2562 

4 การทดสอบอิทธิพลของตอซังต(นข(าวโพด
เล้ียงสัตว!ร&วมกับการหมักด(วยยูเรียต&อ
ความสามารถในการ ย&อยได(ของวัตถุแห(ง 
และจลน!ศาสตร!กระบวนการหมักย&อยโดยใช(
เทคนิคการวัดแก็ส 

2/2562 สศ 751 เทคนิคการวิจัยทาง
สัตวศาสตร!ข้ันสูง 
สศ 715 โภชนศาสตร!โปรตีน
และกรดอะมโิน 
สศ 794 สัมมนา 4 

5 คุณสมบัติเชิง หน(าท่ีของกากถ่ัวเหลืองหมัก
โดยเชื้อ Bacillus subtilis PN76 

6 ผลของการเสริมนํ้ามันดอกทานตะวันและ
การจํากัดวิตามินเอในอาหารต&อคุณภาพเน้ือ
ของโค 

2/2562 สศ 724 เทคโนโลยีการ
สืบพันธุ!ในการผลิตสัตว! 

7 Effect of BAFLOP contained in High 

quality feed block (HQFB) and 
Roughage to Concentrate ratio on In 

vitro Gas production kinetics, 

Digestibility and Fermentation 

2/2562 สศ 793 สัมมนา 3 

8 Influences of Yeast Fermented Potato 
Peel and Cassava Peel on Gas 
Kinetics and Digestibility Using In 

Vitro Gas Technique 
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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). : มีการ
ประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกต3างๆ (ห5องสมุด 
ห5องปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวกด5านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) 
  หลักสูตรฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต&อคุณภาพของงานบริการ
และสิ่งอํานวยความสะดวกต&างๆ โดยใช(แบบประเมินความพึงพอใจและความต(องการของนักศึกษา
ต&อหลักสูตร (อ(างอิง สศ 10.5-1 : สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ) โดยผลการประเมินที่ได(อยู&ใน

ระดับดี แต&ยังมีข(อเสนอแนะ/ข(อควรปรับปรุง เช&น  
 

ท่ี ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

รายละเอียด  
(ระบุปxญหา / ข5อเสนอแนะ/ข5อคิดเห็น) 

1 ฟาร!ม ปxญหา : โรงเรือนทดลองไม&มีความปลอดภัยเท&าท่ีควร สัตว!จากภายนอก
สามารถเข(ามาภายในคอกทดลองได( ทําให(เกิดความเสียหายต&อสัตว!ทดลอง  

ข5อเสนอแนะ : ควรมีการปรับปรุงโรงเรือนทดลอง โดยการติดตาข&ายลวด
ในคอกทดลองเพื่อป�องกันสัตว!ภายนอกเข(ามา 

2 ห(องปฏิบัติการ ควรมีเคร่ืองมือวิเคราะห!ท่ีดีกว&าในปuจจุบัน 

3 ห(องเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- 

4 ห(องพักนักศึกษา  - 

5 สภาพแวดล(อมอ่ืน ๆ - 

 
  ทั้งนี้ ในป+การศึกษา 2562 คณะฯ ได(ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและส่ิงอํานวย
ความสะดวกต&าง ๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

- ปรับปรุงห(องสมุดเพ่ือส&งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ จัดหนังสือเปUน
หมวดหมู&ที่ ชัดเจน และมีการใช(พ้ืนที่ในห(องสมุดให(เกิดประโยชน!สูงสุด 
(อ(างอิง สศ 10.5-2 : ภาพปรับปรุงห(องสมุด) 

- ปรับปรุงห(องพักนักศึกษาให(ใช(ประโยชน!อย&างเต็มประสิทธิภาพ (อ(างอิง สศ 
10.5-3 : ภาพห(องพักนักศึกษา) 

- ปรับปรุงห(องปฏิบัติการโดยจัดพ้ืนที่ใช(สอยให(เปUนหมวดหมู&ที่ชัดเจน และมี
บริการให(ยืมเส้ือกาวน!เพ่ือใช(ในห(องปฏิบัติการของคณะฯ  (อ(างอิง สศ 
10.5-4 : ภาพปรับบปรุงห(องสมุด) 
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  10.6  The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement (6). : มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับ
ข5อมูลป�อนกลับเพ่ือรวบรวมข5อมูลท่ีได5รับและข5อมูลป�อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย�
เก3า และผู5ใช5บัณฑิตอย3างเป_นระบบ 

หลักสูตรฯ มีระบบกลไกในการรับข(อมูลป�อนกลับจากผู(มีส&วนได(ส&วนเสียท้ังหมด 3 
กลุ&ม ประกอบด(วย 

1) นักศึกษา โดยมีค&าคะแนนเฉลี่ยเท&ากับ 4.86 อยู&ในระดับความพึงพอใจ              

มากท่ีสุด  (อ(างอิง สศ 10.6-1 : แบบประเมินการเรียนการสอนแต&ละรายวิชา
ในระบบ)  

2) อาจารย!ผู(รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีค&าคะแนนเฉลี่ยเท&ากับ 4.10 อยู&ในระดับ

ความพึงพอใจในระดับดี  
(อ(างอิง สศ 10.6-2 : แบบประเมินความพึงพอใจอาจารย!ผู(รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีต&อหลักสูตร)  

3) อาจารย!ผู(สอน โดยมีค&าคะแนนเฉลี่ยเท&ากับ 4.15 อยู&ในระดับความพึงพอใจ

ในระดับดี 
(อ(างอิง สศ 10.6-3 : แบบประเมินความพึงพอใจอาจารย!สอน)  
 

จากแบบสอบถามผลปรากฏว&า นักศึกษา ผู(สอน มีความพึงพอใจในระดับดี 
 

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        
 

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

benchmarked for improvement (6). : มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการ

สําเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพื่อใช5ในการปรับปรุง 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาในแต3ละชั้นปBและการออกระหว3างการศึกษา (ย5อนหลัง 5 ปB) 

ข5อมูล ณ วันสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2 
หน&วย : คน (ร(อยละ) 

ป+

การศึกษา
ท่ีรับเข(า 
(รหัส) 

จํานวนนักศึกษา  
 

รับเข(า 
 ชั้นป+ท่ี ลาออกระหว&างการศึกษา 

ป+ 1 ป+ 2 ป+ 3 ป+ 4 > ป+ 4 ป+ 1 ป+ 2 ป+ 3 ป+ 4 > ป+ 4 

2562 

(รหัส 62) 

2 2 - - - - - - - - - 

2561 
(รหัส 61) 

1 - 1 
(ร(อยละ 

100) 

- - - - - - - - 

2560 

(รหัส 60) 

2 - - 1 
(ร(อยละ 

50) 

- - - 1 
(ร(อยละ 

50) 

- - - 

2559 
(รหัส 59) 

- - - - - - - - - - - 

2558 
(รหัส 58) 

- - - - - - - - - - - 

 การคงอยู&ของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น และมีนักศึกษาลาออกกลางคัน จํานวน 1 คน เนื่องจากเข(า

รับราชการทหาร (อ(างอิง สศ 11.1-1 : รายงานการประชุมคร้ังที่ 3/2562 วันท่ี 29 มี.ค. 2562) 
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  11.2  The average time to graduate is established, monitored and benchmarked 
for improvement. : มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉล่ียในเรียนจบ
การศึกษาเพื่อใช5ในการปรับปรุง 

ตารางแสดงระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (ย5อนหลัง 5 ปB) 

   หน&วย : คน (ร(อยละ) เกรดเฉล่ีย 

 
ปBการศึกษาที่

รับเข5า 
(รหัส) 

               จํานวนนักศึกษา  
  

รับเข5า 
ระยะเวลาที่สําเร็จการศึกษา 

2 ปB 3 ปB 4 ปB > 4 ปB 

2562 (รหัส 62) 2 - - - - 

2561 (รหัส 61) 1 - - - - 

2560 (รหัส 60) 2 - - - - 

2559 (รหัส 59) - - - - - 

2558 (รหัส 58) - - - - - 

หมายเหตุ : ยังไม&มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

 

  11.3  Employability of graduates is established, monitored and benchmarked 
for improvement. : การกําหนด ติดตามและเทียบเคียงการได5งานทําของบัณฑิตเพื่อใช5ใน
การปรับปรุง 

ตารางแสดงบัณฑิตได5งานทํา (ย5อนหลัง 5 ปB) 
ปBที่จบการศึกษา จํานวนผู5จบ

การศึกษา 
เปอร�เซ็นต�บัณฑิต

ที่มีงานทํา 
เปอร�เซ็นต�บัณฑิต

ท่ีศึกษาต3อ 
ท้ังหมด 

2562 - - - - 

2561  - - - - 

2560  - - - - 

2559  1 100% - 100% 

2558  1 100% - 100% 
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  11.4  The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and benchmarked for improvement. : การกําหนด ติดตามและ
เทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทําวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช5ในการปรับปรุง 
  หลักสูตรฯ มีการรวบรวมผลงานตีพิมพ!เผยแพร&ของนักศึกษา โดยพบว&า มีผลงานตีพิมพ!ของ

นักศึกษาในป+ 2562 มีจํานวน 1 ช้ินงาน โดยมีแนวโน(มของการเพิ่มขึ้นของการตีพิมพ!เผยแพร&ผลงาน
วิชาการทางด(านสัตวศาสตร! และมีค&านํ้าหนักรวมเปUน 1.00  

 
ตารางแสดงระดับคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษา (ย5อนหลัง 5 ปB) 

(อ(างอิง สศ 11.4-1 : เอกสารสรุปผลงานตีพิมพ!ของนักศึกษา) 

ระดับคุณภาพผลงานวิจัย 
แยกตามประเภทของแหล&งตีพิมพ!เผยแพร& 

ป+ พ.ศ. ท่ีตีพิมพ!เผยแพร&  
(จํานวนช้ินงาน) 

2558 2559 2560 2561 2562 
ตีพิมพ!ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง (ค&านํ้าหนัก 0.10) - - - - - 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค&านํ้าหนัก 
0.20) 

- - 2 - - 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม&อยู&ในฐานข(อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.  แต&สถาบ้ันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปUน
ประกาศให(ทราบเปUนการท่ัวไป และแจ(งให( ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 
วัน นับแต&วันท่ีออกประกาศ  
ผลงานท่ีได(รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค&านํ้าหนัก 0.40) 
 

2 3 - - - 

 
 

ป+การศึกษาที่

รับเข(า 
 

(รหัส.....) 

จํานวน
ผู(จบ

การศึก
ษา  หัก 

บวช 
เกณฑ!
ทหาร 
(คน) 

จํานวนบัณฑิตได(งานทํา 
(แยกตามลักษณะงานที่ทํา และรวมผู(ที่ทํางาน+ศึกษาต&อ) 

 
 

รายได(ต&อ
เดือน  

        
(บาท) 

 
 

ระยะ 
เวลา

การได(
งานทํา 
(เดือน) 

ตรง
หรือ

สัมพันธ!
กับ

สาขา 
วิชาท่ี
เรียน 
(คน) 

 
รวม 

(มีงานทํา+ศึกษาต&อ) 
(คน) (ร(อยละ) 

องค!กรไทยในประทศ องค!กรไทยในต&างประเทศ องค!กรระหว&าง

ประเทศ ศึกษา

ต&อ
อย&าง

เดียว 

ราช

การ 

เอก

ชน 

ส&วน

ตัว 
ราช 

การ 

เอก

ชน 

ส&วน 

ตัว 

ใน

ไทย 

ใน

ต&างปร
ะเทศ 

2562 (รหัส 62) - - - - - - - - - - - - - - - 

2561 (รหัส 61) - - - - - - - - - - - - - - - 

2560 (รหัส 60) - - - - - - - - - - - - - - - 

2559 (รหัส 59) 1 1 - - - - - - - - 37,400 - 1 1 100 

2558 (รหัส 58) 1 1 - - - - - - - - 29,000 - 1 1 100 
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ระดับคุณภาพผลงานวิจัย 
แยกตามประเภทของแหล&งตีพิมพ!เผยแพร& 

ป+ พ.ศ. ท่ีตีพิมพ!เผยแพร&  
(จํานวนช้ินงาน) 

2558 2559 2560 2561 2562 
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข(อมูล TCI กลุ&มท่ี 2 (ค&านํ้าหนัก 
0.60) 

- - - - - 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาตไิม&อยู&ใน
ฐานข(อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  แต&สถาบ้ันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปUนประกาศให(ทราบเปUนการท่ัวไป และแจ(งให( 
ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต&วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม&อยู&ใน 
Beall’s list) 
วารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข(อมูล TCI กลุ&มท่ี 1 (ค&านํ้าหนัก 
0.80) 

- - - - - 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู&ใน
ฐานข(อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.   
ผลงานท่ีได(รับการจดสิทธิบัตร (ค&านํ้าหนัก 1.00) 

- - - - 1 

รวมจํานวนชิ้นงาน 2 3 2 - 1 

  11.5  The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement. : การกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจ

ของผู5มีส3วนได5ส3วนเสียเพื่อใช5นการปรับปรุง 

หลักสูตรฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของผู(มีส&วนได(ส&วนเสียทั้งหมด 3 กลุ&ม ประกอบด(วย 

1) นักศึกษา โดยมีค&าคะแนนเฉลี่ยเท&ากับ 4.86 อยู&ในระดับความพึงพอใจ              

มากท่ีสุด (อ(างอิง สศ 11.5-1 : แบบประเมินการเรียนการสอนแต&ละรายวิชาใน
ระบบ)  

2) ผู(สอน โดยมีค&าคะแนนเฉล่ียเท&ากับ 4.15 อยู&ในระดับความพึงพอใจมาก 

(อ(างอิง สศ 11.5-2 : แบบประเมินความพึงพอใจอาจารย!ผู(สอนที่มีต&อหลักสูตร)  

3) อาจารย!ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ โดยมีค&าคะแนนเฉล่ียเท&ากับ 4.10 อยู&ในระดับ

ความพึงพอใจในระดับดี (อ(างอิง สศ 11.5-3 : แบบประเมินความพึงพอใจ
อาจารย!ผู(รับผิดชอบหลักสูตร)  

จากแบบสอบถามผลปรากฏว&า นักศึกษา ผู(สอน และอาจารย!ผู( รับผิดชอบ             

หลักสูตรฯ มีความพึงพอใจในระดับดี  
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ตารางแสดงความพึงพอใจของ stakeholders ท่ีมีต3อหลักสูตร (ย5อนหลัง 5 ปB) 

 
 

Stakeholders 

ระดับความพึงพอใจในแต&ละป+ท่ีทําการ
สํารวจ (ค&าเฉล่ีย) 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. ด(านคุณธรรม จริยธรรม 4.00 - - - - 

2. ด(านความรู( 3.60 - - - - 

3. ด(านทักษะทางปuญญา 3.80 - - - - 

4. ด(านทักษะความสัมพันธ!ระหว&างบุคลากรและความ
รับผิดชอบ 

4.00 - - - - 

5. ด(านการวิเคราะห!เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช(
เทคโนโลยี 

4.00 - - - - 

คะแนนท่ีได(รับ 4.14 - - - - 

ระดับความพึงพอใจ มาก - - - - 

    *หมายเหตุ : ป+ 2562 ยังไม&มีผู(สําเร็จการศึกษา  

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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ส3วนท่ี 3 การวิเคราะห�จุดเด3น จุดท่ีควรพัฒนา และข5อเสนอแนะในการพัฒนาของหลักสูตร 

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). 

จุดเด3น ELO มีความสอดคล(องกับวิสัยทัศน!และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

ELO ในป+ 2562 บางหัวข(อยังไม&ชัดเจน ทําการวัดและประเมินได(ยาก       

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

ELO ของหลักสูตร ฯ ควรมีการทบทวนให(มีความจําเพาะมากขึ้นและสื่อสาร

ให(กับคณาจารย!และนักศึกษาได(รับทราบท่ัวถึง 

 

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

transferable) learning outcomes 

จุดเด3น ELOs ครอบคลุมท้ัง specific และ generic 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

Specific and generic learning outcome ยังไม&มีความเช่ือมโยงในแต&ละรายวิชา 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

ควรวางแผนกระบวนการในการทบทวน Specific and generic learning 

outcome และแสดงให(เห็นถึงความเช่ือมโยงไปสู&แต&ละรายวิชาให(ชัดเจนมากขึ้น 

 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

ข(อมูลท่ีได(รับจากผู(มีส&วนได(ส&วนเสียครอบคลุมทุกกลุ&ม แต&ปริมาณของผู(ตอบ
แบบสอบถามในแต&ละกลุ&มยังมีจํานวนน(อย 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

1) ต(องนําผลสํารวจความต(องการจากผู(มีส&วนได(ส&วนเสียท่ีเปUนปuจจุบันมา
ปรับปรุง ELO 

2) สํารวจความต(องการจากผู(มีส&วนได(ส&วยเสียในเชิงรุกมากขึ้น 
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Criterion 2 Programme Specification 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
จุดเด3น 1) หลักสูตร ฯ นําผลการประเมินตนเองจากการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในมาปรับเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
2) หลักสูตร ฯ มีความทันสมัย 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

ช&องทางในการส่ือสารกับผู(มีส&วนได(ส&วนเสียยังไม&หลากหลาย 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

พัฒนาช&องทางการสื่อสารกับผู(มีส&วนได(ส&วนเสียหน(าเว็ปไซด!ให(ผู(มีส&วนได(ส&วน
เสียสามารถเข(าถึงข(อมูลได(สะดวก 

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

จุดเด3น 1) หลักสูตร ฯ นําผลการประเมินตนเองจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับเพ่ือปรับปรุงรายวิชา 

2) รายวิชามีความทันสมัย 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

ช&องทางในการส่ือสารกับผู(มีส&วนได(ส&วนเสียยังไม&หลากหลาย 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

พัฒนาช&องทางการสื่อสารกับผู(มีส&วนได(ส&วนเสียหน(าเว็ปไซด!ให(ผู(มีส&วนได( 
ส&วนเสียสามารถเข(าถึงข(อมูลได(สะดวก 

 
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 
to the stakeholders 

จุดเด3น หลักสูตร ฯ ได(เผยแพร&ข(อมูลหลักสูตรให(แก&ผู(มีส&วนได(ส&วนเสียหลากหลาย

ช&องทาง 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

ยังไม&ได(มีการเก็บข(อมูลจํานวนการเข(าถึงข(อมูลของผู(มีส&วนได(ส&วนเสีย 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

ควรมีการสํารวจการเข(าถึงข(อมูลเพ่ือพัฒนาช&องทางการสื่อสารกับผู(มีส&วนได(
ส&วนเสียหน(าเว็ปไซด!ให(ผู(มีส&วนได(ส&วนเสียสามารถเข(าถึงข(อมูลได(สะดวก 
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Criterion 3  Programme Structure and Content 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes. 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

หลักสูตรดําเนินการสํารวจความต(องการของผู(มีส&วนได(ส&วนเสียเพ่ือนํามา
วิเคราะห!และปรับปรุงหลักสูตร ฯ ให(เปUนปuจจุบัน 

 

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

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

ขาดการวิเคราะห!การเช่ือมโยงของ CLO กับ ELO 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

อาจารย!ผู(สอนแต&ละรายวิชาทบทวน CLO ให(สอดคล(องกับ ELO 

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

จุดเด3น โครงสร(างหลักสูตรฯ มีความทันสมัย ผู(เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาสนใจ
ได( 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

หลักสูตร ฯ ขาดการวิเคราะห!ลําดับรายวิชาเรียนก&อนหลัง 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

หลักสูตร ฯ จัดลําดับการเรียนรายวิชาก&อนหลังให(เหมาะสม   
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Criteria 4 Teaching and learning approach 
4.1 The educational philosophy is well-articulated and communicated to all 
stakeholders (1) 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

ควรกําหนดปรัชญาการเรียนรู(ให(ชัดเจน 

 

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

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  
 

คณาจารย!ในหลักสูตรฯ ควรร&วมกันพิจารณาและกําหนดกลยุทธ!การเรียนการ
สอนที่ชัดเจน ทันสมัย และมุ&งเน(นให(เกิดการเรียนรู(อย&างมีคุณภาพอยู&เสมอ 
อย&างน(อยป+ละ 1 คร้ัง และหลักสูตรฯ กําหนดให(ทํา อาจารย!ผู(สอน จัดทํา CLO 
ในแต&ละรายวิชาและแจ(งแก&นักศึกษาก&อนการจัดการเรียนการสอน 

 

4.3)  The teaching-learning activities enhance lifelong learning (6) 
จุดเด3น หลักสูตรฯ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส&งเสริมการเรียนรู(ตลอดชีวิต เช&น 

การปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน สัมมนา ในรายวิชาต&างๆ เปUนต(น 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  
 

ควรเน(นกิจกรรมการเรียนการสอนทางด(านปฏิบัติการและสร(างบรรยากาศ
การเรียนการสอนที่ยืดหยุ&นการร&วมมือกัน โดยอาจมีการฝtกงานหรือทํา

โครงการร&วมกับชุมชน ภาครัฐและเอกชน เพ่ือฝtกความเปUนผู(ใฝ�รู(ตลอดชีวิต 
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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) 

จุดเด3น มีการประเมินผู(เรียนสอดคล(องกับ ELO ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  
 

หลักสูตรฯ ติดตามความก(าวหน(าผลการเรียนรู(ผ&านเครือข&ายออนไลน! เพ่ือให(
ผู(เรียนเข(าถึงข(อมูลสะดวกขึ้นและหลักสูตรฯ สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการเรียนรู(ที่คาดหวังได(อย&างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

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

จุดเด3น หลักสูตรฯ มีเกณฑ!และวิธีการประเมินผู(เรียนมีความหลากหลายตามลักษณะ
วิชา ตามการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรู(ท่ีคาดหวัง 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

เกณฑ!และวิธีการประเมินผู(เรียนในแต&ละรายวิชายังไม&ชัดเจน 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  
 

หลักสูตรฯ ช้ีแจงให(อาจารย!ผู(สอนอาจต(องมีทบทวนการประเมิน โดยให(แต&ละ
รายวิชาระบุนํ้าหนักของการประเมินให(ชัดเจน และแจ(งให(นักศึกษาทราบก&อน

เร่ิมการจัดการเรียนการสอน 

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

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

หลักสูตรฯ เสนอให(คณะแต&งต้ังกรรมการเพื่อตรวจสอบเกณฑ!การประเมิน 
การเรียนการสอนรายวิชาในทุกภาคการศึกษา 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning (3) 
จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

ไม&มีการสะท(อนกลับผลการประเมินให(ผู(เรียนก&อนการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

ควรมีการสะท(อนผลการประเมินกลับยังผู(เรียนในการประเมินย&อย ก&อนการ
ประเมินกลางภาคและปลายภาค โดยเน(นให(เห็นการสรุปผลเพ่ือให(เกิดการ

แก(ไขและพัฒนาก&อนสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต&ละภาคการศึกษา และควร
ให(มีการสะท(อนกลับผลการประเมินผ&านสื่อออนไลน!เพ่ือให(นักศึกษาได(เข(าถึง
ข(อมูลสะดวกขึ้น 

5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) 
จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  
 

หลักสูตรฯ มีการจัดทําเอกสารแสดงความคิดเห็นและเอกสารคําร(องย่ืน
อุทธรณ! โดยควรเผยแพร&ให(ชัดเจนในเว็บไซต!ของคณะสัตวศาสตร!และ
เทคโนโลยี เพื่อให(นักศึกษาสามารถดาว!นโหลดและยื่นอุทธรณ!ผลการประเมิน

และแสดงความคิดเห็นได(อย&างสะดวกมากขึ้น 

 

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. 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

คณะฯ ควรพิจารณาเพ่ิมอัตรากําลังของสายวิชาการในคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก เพ่ือรองรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีจํานวนเพ่ิมขึ้น 
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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. 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

ควรมีการกําหนดวิธีการนําภาระงานด(านวิจัยและบริการวิชาการที่เก่ียวข(อง
กับหลักสูตรฯ  มาคิดรวมด(วย 

 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated. 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

คณะฯ ควรสนับสนุนให(บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพ!ผลงานในระดับ

นานาชาติ เพ่ิมมากขึ้น 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated. 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

หลักสูตรฯ ควรมีส&วนร&วมในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 

 

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

are implemented to fulfil them.  

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

หลักสูตรฯ ควรมีส&วนร&วมในการประเมินบุคลากรสายวิชาการ 
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6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service. 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

คณะฯ ควรสนับสนุนงบประมาณเฉพาะ ให(กับคณาจารย!เพ่ือพัฒนาตนเองด(าน
วิจัย การเรียนการสอนในต&างประเทศ 

 

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

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  
 

อาจารย!ผู( รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการประชุมหารือกําหนดให(อาจารย!
ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการตีพิมพ!เผยแพร&ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย&างน(อยป+ละ 1 เร่ือง  

 

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.  

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

- 
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7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated.  

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

- 

 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

- 

 

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

implemented to fulfil them. 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

- 

 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service. 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 
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ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

- 

 

Criterion 8  Student Quality and Support 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date. 

จุดเด3น มีวิธีการประชาสัมพันธ!การรับเข(าที่หลากหลาย 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

- 

 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

อาจารย!ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาให(มีการสอบข(อเขียนในการคัดเลือก
ผู(สมัครเข(าศึกษาต&อ 

 

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

performance, and workload. 

จุดเด3น หลักสูตร ฯ มีการดูแลนักศึกษาอย&างท่ัวถึงตลอดระยะเวลาการศึกษา 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  
 

อาจารย!ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาให(นักศึกษาใหม&มีการจัดทําแผนการ
เรียนตั้งแต&เข(าศึกษาโดยกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน โดยให(นักศึกษาสามารถ
รายงานความก(าวหน(าถึงหลักสูตรและท่ีปรึกษาผ&านทางสื่อออนไลน! เพ่ือ

สะดวกในการติดตามความก(าวหน(า 
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8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 

support services are available to improve learning and employability. 

จุดเด3น มีกิจกรรมสนับสนุนท้ังด(านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทํา

วิจัยท่ีหลากหลาย 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

เพ่ิมกิจกรรมด(านจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพ่ือพัฒนาให(นักศึกษาตระหนักถึง
ส&วนรวมมากขึ้น 

 

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

research as well as personal well-being [5] 

จุดเด3น มีฟาร!มปศุสัตว! และอุปกรณ!/เคร่ืองมือในห(องปฏิบัติการที่รองรับการเรียนการ

สอน 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

เสนอให(คณะฯ ปรับปรุงคอกทดลองเพ่ือให(การทดลองมีความสะดวก 
ปลอดภัย และสัตว!ทดลองมีสวัสดิภาพสัตว!มากขึ้น 

 

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 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

หลักสูตรฯ เสนอให(คณะฯ เพ่ิมจํานวนห(องพักนักศึกษาเพ่ือรองรับนักศึกษาท่ีมี

จํานวนมากขึ้น และจัดทําห(องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เพ่ือรองรับ
การเรียนรู(ยุคใหม& 
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9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 

research 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  
 

เสนอให(คณะฯ ดังน้ี 
1) จัดทําฐานข(อมูล และจัดวางหนังสือ และเอกสารวิชาการให(เปUนระบบ

เพื่อให(นักศึกษาสืบค(นได(อย&างรวดเร็ว  

2) คณะฯ จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส! และโปรแกรมคอมพิวเตอร!เฉพาะทาง          
สัตวศาสตร! 

 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 
and Research 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  
 

1) คณะฯ ควรพัฒนาคอกทดลองให(สอดคล(องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว!ใน
ปuจจุบันเช&น เพ่ิมระบบอิเลคทรอนิคบันทึก อุณหภูมิ และส่ิงแวดล(อม          
ในคอกทดลอง และจัดทําปฏิทินการใช(งานห(องปฏิบัติการและฟาร!มทดลอง

ให(ชัดเจน 
2) คณะฯ ควรมีระบบการบํารุงรักษาและซ&อมแซมอุปกรณ!ท่ีสนับสนุนการ

เรียนการสอน 
3) คณะฯ ควรมีการวางแผนการใช(สิ่ งสนับสนุน และการผลิตสัตว! ให(

สอดคล(องกับการเรียนการสอน 
4) คณะฯ ควรมีระบบแสดงการใช(สิ่งสนับสนุนและสัตว!ทดลองสําหรับการ

เรียนการสอนและการวิจัย ท่ีเปUนปuจจุบัน และสามารถตรวจสอบได( 
(Online) 
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9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education and research 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  
 

1) เสนอให(คณะฯ เปUนสมาชิกการใช(ข(อมูลทางวิชาการ เช&น สํานักพิมพ!
วารสารนานาชาติทางสัตวศาสตร! 

2) ควรมีระบบ IT ในการควบคุมดูรายละเอียดของฟาร!มทดลอง เพื่อสะดวก
ในการเข(าถึงข(อมูลมากขึ้น  

3) ควรเพ่ิมหนังสืออิเล็กทรอนิกค!และโปรแกรมคอมพิวเตอร!เฉพาะทาง            
สัตวศาสตร!  

4) ควรเพ่ิมความเร็วของระบบเครือข&ายอินเตอร!เน็ตไร(สาย และควรสนับสนุน

เคร่ืองคอมพิวเตอร!ท่ีมีระบบประมวลผลที่ทันสมัย 
 
9.5  The standards for environment, health and safety; and access for people with 
special needs are defined and implemented 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  
 

1) คณะฯ ควรเข(มงวดด(านความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาท่ีมีการเรียนการ
สอน และวิจัย เช&น การเข(า-ออกฟาร!ม และอาคารศูนย!สัตวศาสตร!และ
เทคโนโลยีนอกเวลาราชการ เพ่ือป�องกันการเกิดอุบัติเหตุต&อร&างกาย/
ทรัพย!สิน 

2) หลักสูตรฯ จัดอบรมให(ความรู(ให(กับนักศึกษาเก่ียวกับการใช(ห(องปฏิบัติการ
และฟาร!มทดลองท่ีถูกต(องและปลอดภัย 
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Criterion 10 Quality Enhancement 

10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design 
and development 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

CLO ในบางรายวิชาไม&ชัดเจน 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

สร(างระบบการรับข(อเสนอแนะและข(อมูลย(อนกลับจากผู(มีส&วนได(ส&วนเสียให(

ครอบคลุม ทุกกลุ&ม 

 

 

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

evaluation and enhancement 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

1) ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให(ทันสมัย เช&น นําข(อเสนอจากผู(มีส&วนได(ส&วนเสียมา
ปรับปรุงกระบวนการ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ  

2) ปรับปรุงกระบวนการ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ ให(สามารถ
ตรวจสอบเปUนแบบ Backward design 

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

จุดเด3น มีการประเมินผลการศึกษาของแต&ละรายวิชาในท่ีประชุมฯ ทุกภาคการศึกษา 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

ขาดการประเมินการเรียนการสอนตามผลลัพธ!การเรียนรู(ของแต&ละรายวิชา 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

ควรมีการทบทวนการประเมินการเรียนการสอนให(สอดคล(องกับ ELO โดย
แต&งต้ังคณะกรรมการประเมินตามผลลัพธ!การเรียนรู( (CLO) ของแต&ละรายวิชา 
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10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

จุดเด3น มีการนํางานวิจัยและงานตีพิมพ!มาประยุกต!ใช(ในการเรียนการสอน 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

ต(องมีการบูรณาการงานวิจัยในหลักสูตรฯ เพ่ือนําผลงานวิจัยมาประยุกต!ใช(ใน
การเรียนการสอนให(ทันสมัยมากขึ้น 

 

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

จุดเด3น มีแบบสํารวจความพึงพอใจเพ่ือประเมินคุณภาพของงานบริการและส่ิงอํานวย

ความสะดวก 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพของงานบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ต&าง ๆ  ในเว็บไซต!ของคณะฯ เช&น สายตรงประธานหลักสูตรฯ 

 

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

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

หลักสูตรฯ เพ่ิมช&องทางการสื่อสารกับผู(มีส&วนได(ส&วนเสียที่หลากหลาย 

 

 

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

for improvement. 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 
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ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

ติดตามให(นักศึกษาตีพิมพ!ผลงานวิชาการตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement. 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

เพ่ิมร(อยละของการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรฯ กําหนด โดย
หลักสูตรฯ มีการดูแลนักศึกษาอย&างใกล(ชิด 

 

11.3  Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement. 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

หลักสูตร ฯ ควรมีการสอบถามผู(ที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต&อเนื่องทุกป+ 
เปUนระยะเวลา 3 ป+ 

   

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

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  
 

1) จัดกิจกรรมด(านการเขียนผลงานวิชาการให(แก&นักศึกษา เพื่อเพิ่มจํานวนและ
คุณภาพของการตีพิมพ!เผยแพร&ผลงานวิชาการทางด(านสัตวศาสตร! 

2) หลักสูตรฯ เสนอให(ท่ีอาจารย!ปรึกษากระตุ(นและส&งเสริมให(นักศึกษาตีพิมพ!
ผลงานวิชาการทางด(านสัตวศาสตร!ที่มีคุณภาพ 

 



103 
 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 

จุดเด3น - 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

ยังขาดการเทียบเคียงข(อมูลจากผู(มีส&วนได(ส&วนเสีย 

ข5อเสนอแนะ
ในการพัฒนา  

หลักสูตรฯ เพ่ิมช&องทางการส่ือสารกับกลุ&มผู(มีส&วนได(ส&วนเสียที่หลากหลาย เช&น 
สื่อสังคมออนไลน! 
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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  2      

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  2      
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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  2      

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] 

 �      

 
 
 



106 
 

 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  2      

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   3     

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      

 
 
 



107 
 

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  2      

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  2      

Overall verdict  2      

 


