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AUN-QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 

AUN-QA Assessment No :  Date of Assessment :  

 7 มิถุนายน 2564 

Name of Programme Assessed :  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

Name of University :  

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

Name of Faculty/School :  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

Name of Management Representative/Designation : Email :  

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

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ  

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศลิมั่น  

9. อาจารย์ ดร.สุภารักษ ์คำพุฒ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ  

11. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง  

Name of Assessors : 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  บัวเจรญิ            ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรดีา  ศรนีฤวรรณ         กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย                   กรรมการ 

4. นางสาวศิรนิยา  อ้นแก้ว                                 เลขานุการ 
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Report Summary 

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

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

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

 

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

assessment results is as follows: 

 

Criteria Score 

1. Expected Learning Outcomes 2 

2. Programme Specification 2 

3. Programme Structure and Content 2 

4. Teaching and Learning Approach 2 

5. Student Assessment 2 

6. Academic Staff Quality 2 

7. Support Staff Quality 2 

8. Student Quality and Support 2 

9. Facilities and Infrastructure 2 

10. Quality Enhancement 2 

11. Output 2 

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

เกณฑ์การให้คะแนน :  ผ่าน    

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 ตัวบ่งชี ้ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร   

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลกัสูตร   

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรกึษาการคน้คว้าอิสระ   

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์     

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศกึษา   

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธแ์ละการคน้คว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา   

10 การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด   
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.1 The expected learning 

outcomes have been clearly 

formulated and aligned with 

the vision and mission of the 

university [1,2] 

- 1. การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู ้ (PLOs) ควรขึ้นต้น

ด้วยคำกริยา (Action Verb) + ประเด็น (Object) + 

ส่วนขยาย (Verifying Phase) โดยการนำ Bloom’s 

Taxonomy และหลักของ SMART มาใช้เป็นแนวทาง 

ในการเขียน เพื่อที ่จะสามารถสังเกต และประเมิน 

PLOs ได้ชัดเจน 

2. ควรทบทวนความเชื่อมโยงของ PLOs กับวิสัยทัศน์

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3. ผลการเร ียนร ู ้ท ี ่คาดหวัง (PLOs) บางข ้อกว ้าง 

ไม่ชัดเจน เช่น ขอ้ 3 “ประยุกต์ใช้....เพื่อผลิต.....และ

จัดการผลผลิต.....” ส่งผลให้ครอบคลุมรายวชิาหลกั 

ของหลักสูตรเกินกว่า ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

2 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.2 The expected learning 

outcomes cover both subject 

specific and generic (i.e. 

transferable) learning 

outcomes [3] 

หลักสูตรมีการกำหนดผลการ

เร ียนร ู ้ท ี ่คาดหวังครอบคลุม 

GLOs และ SLOs 

1. ควรทบทบวนการกำหนดระดับการเรียนรู้ให้เป็นไป

ตามลำดับข้ันของการเรียนรู้ 

2. กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู ้ (PLOs) ที ่ประกอบทั้ง

ผลลัพธ์การเรียนรู ้เฉพาะสาขา (Subject Specific 

Learning Outcome) และ ผลลัพธ์การเรียนรู ้ทั ่วไป 

(Generic Learning Outcome) ให้เห็นความแตกต่าง

อย่างชัดเจน 

3. ควรทบทวน PLOs และจัดทำ Sub PLOs เพื ่อให้  

การวัดหรือการประเมินสามารถทำได้ชัดเจนขึ้น  

4. กระบวนการได้มาของการกำหนด subject specific 

and generic learning outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.3 The expected learning 

outcomes clearly reflect the 

requirements of the 

stakeholders [4] 

 

 

 

 

- 1. ควรกำหนดแนวทางในการได้มาซึ่งความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส ่วนเสียเพื่อนำมาสู่กระบวนการ

ออกแบบหลักสูตร  

2. กำหนดกระบวนการวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholder Analysis) ให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นข้อมูล 

ในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ที่ตอบสนอง

ความต้องการจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ครบ 

3. การสำรวจความต้องการของ Stakeholders ทุกกลุ่ม

ให้ชัดเจน ด้วยกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอ เพื่อนำมา

กำหนด PLOs 

4. ควรแสดงการนำข้อมูลจาก Stakeholders แต่ละกลุ่ม

ที่มีอิทธพิลสูงต่อบริบทที่เกี่ยวข้องกับสาขามาแสดง

ให้เห็นว่าถูกนำมาสร้างเป็น PLOs อย่างไร 

2  

2. Programme 

Specification 

2.1 The information in the 

programme specification is 

comprehensive and up-to-

date [1, 2] 

- หลักสูตรควรกำหนดรายละเอียดข้อมูลของหลักสูตร 

(Program specification)  ให ้ครอบคล ุมและตรงตาม

ประเด็นที่กำหนด (ตามคู่มือ AUN – QA หน้า 19) เพื่อใช้

ในการเผยแพร่ 

 

2 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

2. Programme 

Specification 

2.2 The information in the 

course specification is 

comprehensive and up-to-

date [1, 2] 

- หลักสูตรควรมีการทบทวนรายละเอียดข้อมูลของ

รายว ิ ชา  (Course specification)  ให ้ม ี ร ายละเอ ียด

ครอบคลุมและมีความถูกต้อง (ตามคู่มือ AUN – QA 

หน้า 19) ให้เป็นปัจจุบัน 

2  

2. Programme 

Specification 

2.3 The programme and 

course specifications are 

communicated and made 

available to the stakeholders 

[1, 2] 

 

 

 

 

 

- 1. ควรทบทวนเพ ิ ่ มช ่ องทางการส ื ่ อส าร ให ้ มี  

ความหลากหลายและตรงกับความต้องการของ 

Stakeholders แต่ละกลุ่ม 

2. ควรเลือกขอ้มูลที่เป็นสาระสำคัญในมคอ.2, 3 และ 4 

มาสื่อสารและเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

สำหรับ Stakeholders แต่ละกลุ่ม  

3. ออกแบบกระบวนการสื ่อสารให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวมถึงระบุว่า Programme และ Course Specifications 

ที่กำหนด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำไปใช้ประโยชน์ต่อ

อย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

เนือ้หา (Content) และกระบวนการสื่อสารให้ตอบสนอง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดียิ่งขึ้น 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.1 The curriculum is 

designed based on 

constructive alignment with 

the expected learning 

outcomes [1] 

- 1. กระบวนการสร ้างหล ักส ูตรควรนำผลล ัพธ์  

การเรียนรู้ (PLOs) มาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

และออกแบบหล ักส ูตร  (Backward Curriculum 

Design) 

2. ควรแสดงให ้ เห ็นการออกแบบหลักส ูตรด ้วย 

Backward Curriculum design โดยเริ่มจากความต้องการ

ของ  Stakeholders ไปส ู ่การกำหนด PLOs และ 

การกำหนดลำดับการเรียนรู ้ให้เกิด constructive 

alignment กับ PLOs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.2 The contribution made 

by each course to achieve 

the expected learning 

outcomes is clear [2] 

 

- 1. ควรว ิเคราะห ์ให ้ เห ็นถ ึง PLOs breakdown ลงสู่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามรายวชิา (CLOs) และแสดงถึง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ในด้านองค์ความรู้ (K) ทักษะ (S) 

และทัศนคติ (A)  

2. ควรกำหนดให้มีการจัดทำ CLOs ให้ครอบคลุม 

ทุกรายวชิาของหลักสูตร 

3. กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวชิา (CLOs) ทุกรายวชิา 

ให้ชัดเจน ที่ขึ้นต้นด้วยคำกริยา (Action Verb) และ

สาระหรือประเด็นที่สอดคล้องกับคำกริยา (Action 

Verb) และสาระหรือประเด็นของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(PLOs) เพ ื ่อแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ ์การเร ียนรู้  

ในรายวชิา (CLOs) ในหลักสูตร มีส่วนช่วยกันผลักดนั

ให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) 

4. ควรวางแผนร่วมกับอาจารย ์ผ ู ้สอน ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้การส่งมอบ PLOs 

ผ่านแต่ละรายวิชาประสบความสำเร็จก่อนการเปิด

ภาคเรียน และมีการติดตามรายวิชาในหลักสูตร 

ที่ยังไม่มีการจัดทำ CLOs ที่สอดคล้องและผลักดัน 

ให้เกิดการบรรลุ PLOs 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.3 The curriculum is 

logically structured, 

sequenced, integrated and 

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

 

 

- 1. วางโครงสร ้างรายว ิชา ด ้วยการจ ัดลำด ับและ

ความสำคัญของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาขั ้นกลาง 

และรายวชิาขัน้สูงตามลำดับ 

2. รายวิชาที่หลักสูตรกำหนดควรมีการบูรณาการกัน

เพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู ้ (PLOs)  

ให้ชัดเจน 

3. ควรจัดลำดับการเรียนรู ้ของรายวิชา และความ

คาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละช้ันปี (YLOs)  

 

2  

4. Teaching and 

Learning 

Approach 

4.1 The educational 

philosophy is well articulated 

and communicated to all 

stakeholders [1] 

 

- การส ื ่อสารปร ัชญาการศ ึกษาของมหาว ิทยาลัย 

ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สอดคล้องกับการเปิดรับ

ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม

อย่างเหมาะสม 

  

 

 

 

 

2 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

4. Teaching and 

Learning 

Approach 

4.2 Teaching and learning 

activities are constructively 

aligned to the achievement 

of the expected learning 

outcomes [2, 3, 4] 

 

- 1. การกำหนดบรรลุผลลัพธ์การเร ียนรู ้ในรายวิชา 

(CLOs) ที ่ข ึ ้นต้นด้วยคำกริยา (Action Verb) และ

ออกแบบกระบวนการ เร ี ยนร ู ้ ท ี ่ เ ป ิ ด โอกาส 

ให้นักศึกษาได้ลงมือทำเพื่อให้ได้ประสบการณ์และ

นำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ และควรมีแนวทางในการ

พัฒนานักศึกษาในรายที่ยังไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์

การเรียนรู้ในรายวชิา (CLOs) 

2. หลักสูตรควรมีการกำกับติดตามให้มีการจ ัดทำ 

CLOs ทุกรายวชิา 

3. ควรมีการกำกับติดตามการจัดทำแผนการสอน 

วิธ ีการสอนและกิจกรรมการเรียนร ู ้ของแต ่ละ

รายวิชา (มคอ.3) ว่ามีความสอดคล้องกับ CLOs 

และนำไปสู่ PLOs มากน้อยเพียงใด 

4. การพิจารณาการกำหนดผลการเรียนรู ้ที่คาดหวัง

รายว ิชาทฤษฎ ี CLOs ให ้ เป ็นคำก ิร ิยาท ี ่แสดง 

การเร ียนร ู ้ (ลำด ับข ั ้นของ Bloom’s Taxonomy)  

เพื่อวางแผนการเรียนรู้ที่สอดรับกับผลการเรียนรู้

อย่างแท้จริง 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

4. Teaching and 

Learning 

Approach 

4.3 Teaching and learning 

activities enhance life-long 

learning [5] 

 

 

 

 

 

- 1. กำหนด Life Long learning ในบริบทของหลักสูตร 

ให้ชัดเจน แล้วกระจายความรับผิดชอบในการ

พัฒนาไปยังรายวิชาต่างๆ พร้อมกำหนดกระบวนการ

ในการประเมินผลลัพธ์ด ังกล่าวและหาแนวทาง 

ในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรทบทวนการกำหนดกรอบ (Framework) ของ

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตกรอบใดกรอบหนึ่ง เช่น 

กรอบ European Framework (ERF) 8 ทักษะ หรือ 

16 ทักษะของ Lifelong Learning และสอดคล้องกับ

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ผ่านกระบวนการจ ัดการเร ียนร ู ้ ได ้อย ่างตรงกัน 

ทั้งหลักสูตร 

3. ควรทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกรายวชิา 

 

 

 

 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

5. Student 

Assessment 

5.1 The student assessment 

is constructively aligned to 

the achievement of the 

expected learning outcomes 

[1, 2] 

- 1. ควรมีการกำหนดวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ในรายวชิา (CLOs) ผ่านกระบวนรายวชิาของหลักสูตร

ท ี ่ หลากหลายและสอดคล ้องก ับพฤต ิกรรม 

ที่ต้องการวัด เพื่อให้ได้ทราบถึงการบรรลุผลการ

เรียนรู้ของหลักสูตร 

2. ควรกำกับติดตามการวัดและการประเมินผลผู้เรียน

ให้สอดคล้องกับ CLOs และ PLOs ในรายวิชาต่างๆ 

และมีการทวนสอบผลการเรียนรู ้ของนักศึกษา 

ในระหว่างที่ศึกษาในหลักสูตร รวมถึงตอนสำเร็จ

การศึกษา 

3. กำหนดเกณฑ์การรับและคัดเลือก นักศึกษาสัมพันธ์

กับ PLOs 

4. เงื่อนไขการจบการศึกษาสะท้อนว่านักศึกษาบรรลุ 

PLOs ทุกตัว (exit exam) 

5. การทบทวน constructive alignment ของทุกรายวิชา

ที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

 

 

2 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

5. Student 

Assessment 

5.2 The student assessments 

including timelines, methods, 

regulations, weight 

distribution, rubrics and 

grading are explicit and 

communicated to students [4, 

5] 

- 1. รายวิชาในหลักสูตรทุกรายวิชาควรกำหนดแผน 

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

ส ัดส ่วนการประเม ิน และเกณฑ์การประเม ิน 

อย่างเหมาะสมให้ช ัดเจน เพ ื ่อให้ทราบถึงการ

บรรลุผลการเรียนรู ้ของหลักสูตร รวมถึงควรมี

กระบวนการช้ีแจงให้นักศึกษาทราบให้ชัดเจน 

2. ควรออกแบบเกณฑ์การให ้คะแนนแบบ Rubric  

ในทุกรายวชิา และช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบ 

3. ควรมีการระบุตัวชี ้วัดหรือ Performance indicators 

ให ้สอดคล ้องก ับ  CLOs หร ือ  LLOs ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะกิจกรรมแบบ 

Active Learning เ ช ่ น  Learning by doing,  Project 

based Learning, Problem base Learning ฯลฯ และ

ช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบ 

 

 

 

 

2  



15 
 

Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

5. Student 

Assessment 

5.3 Methods including 

assessment rubrics and 

marking schemes are used 

to ensure validity, reliability 

and fairness of student 

assessment [6, 7] 

 

 

 

- 1. แนวทางการจัดทำ Rubrics และ Marking Schemes 

ในรายว ิชาที ่จำเป ็นและสอดคล้องกับผลลัพธ์  

การเรียนรู ้ของรายวิชา (CLOs) เพื ่อให้มั ่นใจว่า 

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีความตรง (Validity) ความเช่ือม่ัน (Reliability) และ

เป็นธรรม (Fairness) 

2. ควรออกแบบการสร้างเครื่องมือที่ใช้วัดประเมิน 

ผลการเรียนรู ้ ให้มีคุณภาพ ความเที ่ยงตรง และ  

ความเช่ือม่ัน 

3. ควรจ ัดทำและทบทวนเกณฑ์การประเมินแบบ 

Rubric ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง เช่ือถือได้ และเป็นธรรม

ให้ครบทุกรายวชิา 

 

 

 

 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

5. Student 

Assessment 

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and 

helps to improve learning [3] 

- 1. กำหนดกระบวนการในการให้ Feedback แก่ผู้เรียน

เกี่ยวกับผลการประเมินผู้เรียนหลังจากที่เสร็จสิ ้น

การประเมิน เพื ่อเป็นข้อมูลให้ผู ้เร ียนได้นำไปสู่ 

การพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ ้น 

ได้ทันเวลาต่อการจบในหลักสูตร 

2. ควรทบทวนวิธีการประเมินผลผู้เรียนระหว่างเรียน 

(Formative Assessment) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาส

พัฒนาผลการเรียนรู้ 

2  

5. Student 

Assessment 

5.5 Students have ready 

access to appeal procedure 

[8] 

 

- 1. ควรทบทวนระบบและกลไกการสะท้อนกลับข้อมูล

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปสู่การพัฒนา 

2. การกำหนดกระบวนการในการร ับอ ุทธรณ์  

ในเร ื ่องของการประเมินผลให้ชัดเจนและมีการ

ส ื ่อสารกระบวนการด ังกล ่าวไปย ังน ักศ ึกษา 

ให้รับทราบ พร้อมออกแบบช่องทางในการเข้าถึง 

ให้มีความหลากหลายและสอดคลอ้งกบัความต้องการ

ของนักศึกษา 

3. ควรเก็บสถิติข้อมูลการทักท้วงในแต่ละปี เพื่อนำมา

ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

6. Academic 

Staff Quality 

6.1 Academic staff planning 

(considering succession, 

promotion, redeployment, 

termination, and retirement) 

is carried out to fulfil the 

needs for education, 

research and service [1] 

- 1. ควรมีการวางแผนบุคลากรสายวชิาการ ที่จะรองรับ

จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นเกินแผนการรับในแต่ละปี 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่จะเกษียณอายุ

ราชการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

ของหลักสูตรในอนาคต  

2. การนำข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใช้ 

ในการว ิเคราะห ์เพ ื ่อจัดทำแผนอัตรากำลังคน 

ที่ตอบสนองต่อความต้องการของหลักสูตร 

3. ควรจัดทำและทบทวนแผนการบริหารอัตรากำลัง

บุคลากรตามความเชี ่ยวชาญ เพื่อให้เพียงพอต่อ

ความต ้องการด ้ านการสอน การว ิจ ั ย  และ 

การบริการวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

2 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

6. Academic 

Staff Quality 

6.2 Staff-to-student ratio 

and workload are measured 

and monitored to improve 

the quality of education, 

research and service [2] 

- 1. จากข้อมูลการวิเคราะห์ค่า FTE พบว่า คณาจารย์

ส่วนใหญ่มีภาระงานตามค่า FTE Overload ควรมีการ

วิเคราะห์ภาระงาน รวมถึงสัดส่วนของอาจารย์ 

ที ่เหมาะสม เพื ่อนำไปสู่การวางแผนการบริหาร

จัดการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ

วชิาการให้เกิดความเหมาะสม  

2. ควรมีการนำค่า FTE มาวเิคราะห์ในระดับรายบุคคล 

เพื่อวางแผนภาระงานให้เกิดความสมดุลระหว่าง

การสอน การวิจ ัย และการบริการวิชาการของ

หลักสูตร 

2  

6. Academic 

Staff Quality 

6.3 Recruitment and 

selection criteria including 

ethics and academic 

freedom for appointment, 

deployment and promotion 

are determined and 

communicated [4, 5, 6, 7] 

- 1. ควรกำหนดระบบให้บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติ

ของอาจารย์ให้มีความชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสาร

ให้กับคณาจารย์ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

2. ควรจัดทำและทบทวนหลักเกณฑ์ในการสรรหา 

กำหนดภาระงาน มอบหมายงาน การเลื ่อนขั ้น

เงินเดือนต่อเป้าหมายใน TOR และชี้แจงให้อาจารย์

ทุกคนทราบ 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

6. Academic 

Staff Quality 

6.4 Competences of 

academic staff are identified 

and evaluated [3] 

- ควรมีการกำหนดและทบทวนสมรรถนะของอาจารย์ 

ให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน โดยมีการกำหนดเป้าหมาย 

และมีการประเมินสมรรถนะ เพื่อหาแนวทางในการ

พัฒนาให้บรรลุสมรรถนะของหลักสูตร และให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ 

2  

6. Academic 

Staff Quality 

6.5 Training and 

developmental needs of 

academic staff are identified 

and activities are 

implemented to fulfil them 

[8] 

 

- 1. นำข้อมูลจากการวิเคราะห์สมรรถนะของอาจารย์

และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

มาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา

ของคณาจารย์ในหลักสูตร เพื่อนำมาจัดทำแผน 

การพัฒนาอาจารย์ ให้สอดคล้องกับความจำเป็น 

2. ควรมีการวิเคราะห์สมรรถนะของอาจารย์ และ 

ความต้องในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์มาใช้

ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์ระดับหลักสูตรและ

ระด ับบ ุคคล ( IDP) ท ี ่สอดคล ้องก ับสมรรถนะ 

ที่ต้องการให้เกิดขึน้ในตัวอาจารย์เพื่อให้บรรลุ PLOs 

ของหลักสูตร 

3. ควรมีการกำกับติดตามผลการพัฒนาตนเองว่ามี

การนำไปใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอน วิจัย 

และบริการวชิาการ อย่างไร 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

6. Academic 

Staff Quality 

6.6 Performance 

management including 

rewards and recognition is 

implemented to motivate 

and support education, 

research and service [9] 

- 1. ควรทบทวนกิจกรรมการยกย่อง ชมเชย เพื่อเป็นการ

ให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสายวชิาการ 

2. ระบบการประเมินความดีความชอบควรสร้างแรงจูงใจ

และสนับสนุนในการพัฒนางานตามพันธกิจหลัก 

3. ควรทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (APS) 

พิจารณาความดีความชอบที ่เชื ่อมโยงกับระบบ 

การสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุน 

การเรียนการสอนให้บรรลุตาม PLOs ที่ตั้งไว ้รวมถึง

ความสำเร ็จของพันธก ิจในด ้านการว ิจ ัยและ 

การบริการวชิาการของหลักสูตร 

2  

6. Academic 

Staff Quality 

6.7 The types and quantity 

of research activities by 

academic staff are 

established, monitored and 

benchmarked for 

improvement [10] 

- การกำหนดตัวชี ้วัดและเป้าหมายในการทำวิจ ัยของ

อาจารย์ให้ชัดเจน และมีการวางแผนกำกับติดตาม  

เพ ื ่อใช ้ เป ็นแนวทางในการส่งเสริม และสน ับสนุน 

การพัฒนางานวิจ ัยของอาจารย์  ผลงานการตีพิมพ์

เผยแพร่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกำกับ 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

รวมถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เทียบเคียงเพื่อค้นหา

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาผลงานวจิัยของอาจารย์

ในอนาคต 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

7. Support 

Staff Quality 

7.1 Support staff planning 

(at the library, laboratory, IT 

facility and student services) 

is carried out to fulfil the 

needs for education, 

research and service [1] 

 

- 1. ควรมีการนำขอ้มูลภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน

มาวิเคราะห ์ ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

ต่อการจัดการเรียนการสอนการวิจัย และบริการ

วชิาการของหลักสูตร 

2. ควรทบทวนอัตรากำลังบุคลากรสายสน ับสนุน  

โดยพิจารณาถึงภาระงานตามความต้องการของ

หลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2 2 

7. Support 

Staff Quality 

7.2 Recruitment and 

selection criteria for 

appointment, deployment 

and promotion are 

determined and 

communicated [2] 

- 1. ควรมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก 

และคุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุน 

ที่สอดคล้องความต้องการของหลักสูตร 

2. ควรมีส่วนร่วมในการพจิารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือน

ของบุคลากรสายสนับสนุนที่ให้บริการแก่หลักสูตร 

และส ื ่อสารให ้ผ ู ้ม ีส ่วนเก ี ่ ยวข ้องได ้ร ับทราบ 

ผ่านช่องทางที่เหมาะสม 

 

 

 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

7. Support 

Staff Quality 

7.3 Competences of support 

staff are identified and 

evaluated [3] 

 

- 1. หลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการกำหนดสมรรถนะ 

ที่จำเป็นของบุคลากรสายสนับสนุน ที่จะสนับสนุน

การดำเนินงานเฉพาะของหลักสูตรและมีความ

สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตาม ELOs 

ของหลักสูตร และมีการประเมินสมรรถนะเพื ่อหา

แนวทางในการพัฒนา 

2. ควรมีส่วนร่วมในการกำหนดและประเมินสมรรถนะ

ของบ ุ คลากรสายสน ั บสน ุ นท ี ่ สอดคล ้ องกับ 

ความต้องการของหลักสูตร 

2  

7. Support 

Staff Quality 

7.4 Training and 

developmental needs of 

support staff are identified 

and activities are 

implemented to fulfil them 

[4] 

- 1. นำข้อมูลจากการวิเคราะห์สมรรถนะและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำ

แผนการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะของบุคลากร 

สายสนับสนุน ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น

ของหลักสูตร 

2. ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของหลักสูตร 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

7. Support 

Staff Quality 

7.5 Performance 

management including 

rewards and recognition is 

implemented to motivate 

and support education, 

research and service [5] 

- 1. ควรมีส ่วนร่วมกับคณะในการประเมินความดี

ความชอบ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บคุลากร

สายสนับสนุนที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ของหลักสูตรตามพันธกิจและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 

2. ควรทบทวนวิธ ีการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงาน  

(ปสน.02) พจิารณาความดีความชอบที่เช่ือมโยงกับ

ระบบการสร้างขว ัญกำลังใจ เพ ื ่อกระต ุ ้นและ

สนับสนุนการเรียนการสอนให้บรรลุตาม PLOs  

ที ่ต ั ้งไว้ รวมถึงความสำเร็จของพันธกิจในด้าน 

การวจิัยและการบริการวชิาการของหลักสูตร 

2  

8. Student 

Quality and 

Support 

8.1 The student intake policy 

and admission criteria are 

defined, communicated, 

published, and up-to-date 

[1] 

 

 

การสื ่อสารและประชาสัมพันธ์  

การรับสมัครไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

ที่หลากหลาย 

1. ควรประเมินช่องทางการสื่อสารขอ้มูลการรับสมัคร 

วธิีการสื่อสาร และนำผลการประเมินมาปรับปรุง 

2. ควรวิเคราะห์ทบทวนนโยบายการรับนักศ ึกษา 

คุณสมบัติ เงื่อนไขการรับสมัคร วธิีการสื่อสาร และ

การอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

2 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.2 The methods and 

criteria for the selection of 

students are determined 

and evaluated [2] 

- 1. ควรมีการทบทวนเครื่องมือ และเกณฑ์ที ่ใช้ในการ

รับเข้านักศึกษาเพื ่อนำไปสู ่การพัฒนา ปรับปรุง  

และมีความเหมาะสมกับการคัดเลือกนักศึกษา 

ที่จะเข้ามาศึกษาและสามารถเรียนตามกระบวนการ

ของหลักสูตรและบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร 

2. ควรประเมินวิธกีารและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 

เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามความต้องการ 

2  

8. Student 

Quality and 

Support 

8.3 There is an adequate 

monitoring system for student 

progress, academic 

performance, and workload [3] 

 

 

- ควรทบทวนระบบและกลไกการติดตามความก้าวหน้า

ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการเรียนและภาระงานของ

นักศึกษาว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมหรือไม่ 

เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสิทธิภาพทางการเรียนและ

สามารถบรรลุ ELOs ของหลักสูตร 

 

 

 

 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.4 Academic advice, co-

curricular activities, student 

competition, and other student 

support services are available 

to improve learning and 

employability [4] 

มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร

ให้กับนักศึกษาที่หลากหลาย 

1. ควรมีการทบทวนและวิเคราะห์การจัดกิจกรรมเสริม

ด้านวิชาการ รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา 

ได้มีโอกาสพัฒนาทางวชิาการ 

2. ควรทบทวนการจ ัดก ิจกรรมเสร ิมหล ักส ูตร  

เพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทำ และพัฒนาตนเอง

ในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบอยู่ 

3. ควรทบทวนกระบวนการให้คำปรึกษาและประเมิน

กระบวนการการให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

2  

8. Student 

Quality and 

Support 

8.5 The physical, social and 

psychological environment is 

conducive for education and 

research as well as personal 

well-being [5] 

- 1. ควรดำเนินการสำรวจและประเมินความต้องการ

ด้านกายภาพ สังคม จิตใจ และการมีสุขภาวะในการ

ดำรงช ีว ิตท ี ่ด ี  เพ ื ่อนำมาวางแผนตอบสนอง 

ความต้องการของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

2. ออกแบบระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) 

3. ควรมีระบบการแจ้งความต้องการ ข้อมูลป้อนกลับ

จากหลักสูตรไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.1 The teaching and 

learning facilities and 

equipment (lecture halls, 

classrooms, project rooms, 

etc.) are adequate and 

updated to support 

education and research [1] 

- 1. ควรมีการนำผลจากการสำรวจทางด้านสิ่งสนับสนุน

การเรียนการสอน ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ จากความต้องการ

ของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์และนำไปสู่  

การวางแผนให ้ เพ ียงพอและม ีความทั นส มัย 

ให้สอดคล้องกับความต้องการ (มีการสำรวจเฉพาะ

อาจารย์) 

2. ออกแบบระบบกลไกในการบำรุง รักษา สิ่งสนับสนนุ

และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้พร้อมใช้และมีความ

ทันสมัยและตอบโจทย์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. ควรสำรวจและประเมินสิ ่งอำนวยความสะดวก 

ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อนำมาจัดทำแผนการปรับปรุงพัฒนา 

4. ควรมีระบบการแจ้งความต้องการข้อมูลป้อนกลับ

จากหลักสูตรไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

 

 

2 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.2 The library and its 

resources are adequate and 

updated to support 

education and research [3, 

4] 

 

- 1. ควรมีการประเม ินความต ้องการด ้านทร ัพยากร 

ห้องสมุดและแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กับหลักสูตรทั ้งในมิต ิความเพียงพอและความ

ทันสมัย 

2. ควรมีระบบการแจ้งความต้องการข้อมูลป้อนกลับ

จากหลักสูตรไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2  

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.3 The laboratories and 

equipment are adequate 

and updated to support 

education and research [1, 

2] 

- 1. ควรมีการสำรวจความต้องการใช้ห้องปฏิบัติการ

หร ือแหล่งฝ ึกปฏิบัต ิภายนอก รวมถ ึงอุปกรณ์  

อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาจัดทำแผนการปรับปรุง

พัฒนา 

2. ควรมีระบบการแจ้งความต้องการข้อมูลป้อนกลับ

จากหลักสูตรไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2  

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.4 The IT facilities including 

e-learning infrastructure are 

adequate and updated to 

support education and 

research [1, 5, 6] 

- 1. ควรสำรวจความต้องการและประเมินการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิเคราะห์ปัญหาพร้อม

แนวทางแก้ไข เพื่อนำมาจัดทำแผนการปรับปรุง

พัฒนาให้มีความเพยีงพอและทันสมัย 

2. ควรมีระบบการแจ้งความต้องการข้อมูลป้อนกลับ

จากหลักสูตรไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.5 The standards for 

environment, health and 

safety; and access for 

people with special needs 

are defined and 

implemented [7] 

- ควรมกีารจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและ

กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึง

มาตรฐาน Green Office ในระดับของคณะ และ Green 

University และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และการจัด

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้มีความต้องการพเิศษ 

2  

10 Quality 

Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs 

and feedback serve as input 

to curriculum design and 

development [1] 

- 1. ควรทบทวนกระบวนการได้มาซ่ึงข้อมูลสะท้อนกลับ

จากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ ส ังเคราะห์  

เพื ่อนำไปสู ่การกำหนดผลลัพธ์การเร ียนรู ้ของ

หล ักส ูตรและการออกแบบหลักส ูตรเพื ่อให ้มี  

ความครอบคลุมตาม Stakeholders needs 

2. ออกแบบระบบและกลไกในการได้มาซ่ึงความต้องการ

จำเป ็น (Need) และผลสะท้อนของผู ้ม ีส ่วนได้  

ส่วนเสีย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และให้

ครอบคลุมกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นตัวแทน 

ที่ดี 

 

 

 

2 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

10 Quality 

Enhancement 

10.2 The curriculum design 

and development process is 

established and subjected to 

evaluation and 

enhancement [2] 

 

- 1. ควรมีการทบทวนและประเมินกระบวนการออกแบบ

และพัฒนาหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลกัสูตร 

เพื่อนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรในรอบต่อไป 

2. ควรม ีการทบทวนและประเม ินกระบวนการ 

จ ัดการเรียนการสอน และการประเม ินผู ้เร ียน 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสัมพันธ์กันและ

สอดคล้องกับ PLOs 

3. ออกแบบระบบและกลไกการพัฒนาและปรับปรุง

หล ักส ูตรที ่มาจากผลล ัพธ ์การเร ียนร ู ้  (PLOs) 

(Backward Curriculum Design : BCD) ให้ชัดเจน และ 

มีการประเมินผลระบบดังกล่าวเพื ่อหาแนวทาง 

ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

10 Quality 

Enhancement 

10.3 The teaching and 

learning processes and 

student assessment are 

continuously reviewed and 

evaluated to ensure their 

relevance and alignment [3] 

- 1. ออกแบบระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ผลการเรียนรู ้ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร 

ให้ชัดเจน เพื่อให้มีการพัฒนากับการจัดการเรียน 

การสอนอย่างเหมาะสมและการบรรลุ ELOs ของ

หลักสูตร 

2. ควรม ีการทบทวนและประเม ินกระบวนการ 

จัดการเรียนการสอน และการประเมินผู ้ เร ียน 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสัมพันธ์กันและ

สอดคล้องกับ PLOs 

2  

10 Quality 

Enhancement 

10.4 Research output is 

used to enhance teaching 

and learning [4] 

อาจารย์ผู้สอนได้นำความรู ้จาก

ผลงานวิจ ัยในสาขามาใช ้เพ ื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนจำนวน 8 วชิา  

ควรทบทวนวิธีการนำผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำ

และอาจารย์พิเศษในหลักสูตรมาบูรณาการเข้ากับ 

การเรียนการสอนในรายวชิาต่างๆ 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

10 Quality 

Enhancement 

10.5 Quality of support 

services and facilities (at the 

library, laboratory, IT facility 

and student services) is 

subjected to evaluation and 

enhancement [5] 

- 1. ออกแบบระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนที่สัมพันธ์กับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) รวมถึงการประเมินและ

หาแนวทางในการพัฒนาระบบและไกดังกล่าว 

อย่างต่อเนื่อง 

2. ควรจัดทำตัวชี ้วัดเชิงคุณภาพ (Quality indicators) 

สำหรับงานบริการนักศึกษาและสิ่งอำนวยความ

สะดวกที่สามารถวัดได้ อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ควรทบทวนแผนและต ิดตามการสำรวจและ

วิเคราะห์ความต้องการแยกเป็นหมวด (ห้องสมุด 

ห ้องปฏ ิบ ัต ิการ IT และการบร ิการน ักศ ึกษา)  

ในรายวชิาต่าง ๆ ของหลักสูตร 

2  

10 Quality 

Enhancement 

10.6 The stakeholder’s 

feedback mechanisms are 

systematic and subjected to 

evaluation and 

enhancement [6] 

- 1. ควรมีการทบทวนและประเม ินระบบและกลไก 

การให ้ข ้อม ูลสะท้อนกล ับทั ้งเช ิงปร ิมาณและ 

เช ิงค ุณภาพจากกล ุ ่มผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียของ

หลักสูตร เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการให้ได้มาซ่ึง

ความต้องการที่เหมาะสมและจำเป็น 

2. ออกแบบระบบและกลไกในการได้ Feedback จากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการประเมินและหาแนวทาง

ในการพัฒนาระบบและกลไกดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

11. Output 11.1 The pass rates and 

dropout rates are 

established, monitored and 

benchmarked for 

improvement [1] 

 

 

- 1. ควรมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อนำไปสู่

การหาแนวทางในการกำกับติดตาม การเทียบเคยีง 

การลาออกระหว่างการศ ึกษาและการสำเร็จ

การศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ของ

หลักสูตร และมีการเร ียนรู ้จากคู ่เทียบเพ ื ่อหา 

แนวปฏิบัติที่ดี 

2. ควรมีการว ิเคราะห ์ข ้อม ูลการเล ื ่อนชั ้นป ีและ 

การออกกลางคันของนักศึกษา เพื่อดูแนวโน้มและ

นำมาสู่การหาแนวทางในการติดตาม และปรับปรุง

พัฒนาให้ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

11. Output 11.2 The average time to 

graduate is established, 

monitored and benchmarked 

for improvement [1] 

 

 

- 1. การว ิเคราะห์และด ูแนวโน ้มจากข้อมูลท ี ่ม ีอยู่   

เพ ื ่อการพัฒนาการดำเน ินการของหล ักส ูตร 

โดยวางแผนที ่จะให้เก ิดแนวทางในการติดตาม

นักศึกษาที่ไม่สำเร็จตามระยะเวลาของหลักสูตร 

2. ควรทบทวนและวางแผนการบริหารจัดการหลักสตูร

ให้มีความเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด – 19 เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จ

การศึกษาตามแผน 

3. การเทียบเคียงข้อมูล(benchmarked) กับหลักสูตร

ใกล้เคียงเพื ่อนำแนวทาง วิธ ีการ และผลมาใช้

ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียน

การสอน  

 

 

 

 

 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

11. Output 11.3 Employability of 

graduates is established, 

monitored and benchmarked 

for improvement [1] 

- 1. การว ิเคราะห์และด ูแนวโน ้มจากข้อมูลท ี ่ม ีอยู่   

เพื่อการพัฒนาการดำเนินการของหลักสูตรโดยการ

ทบทวนวิธีการในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากบัณฑิต 

ที่ครอบคลุมกับจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

ทั้งหมด 

2. ควรวางแผนการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา

ปัจจุบันที่ต้องการพัฒนาความสามารถของตัวเอง 

ให ้ตรงก ับความต ้องการของผ ู ้ ใ ช ้ บ ัณฑ ิ ต / 

ความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และการเป็น

ผู ้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคโควดิ–19 

3. การเทียบเคียงข้อมูล(benchmarked) กับหลักสูตร

ใกล้เคียงเพื ่อนำแนวทาง วิธ ีการ และผลมาใช้

ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียน

การสอน 

 

 

 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

11. Output 11.4 The types and quantity 

of research activities by 

students are established, 

monitored and benchmarked 

for improvement [2] 

 

 

 

 

- 1. ควรม ีการนำข ้อม ูลมาว ิ เคราะห ์ เท ียบเค ี ยง  

เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาการทำงานวิจัยของ

นักศึกษาที่สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตรให้มี

คุณภาพที่ดีย่ิงขี้น 

2. ส่งเสริมมกระบวนการทำวิจ ัยให้น ักศึกษาและ 

มีการบูรณาการกระบวนการดังกล่าวกับรายวิชา 

และส่งเสริมให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัย 

อย่างต่อเนื่อง และมีการเทียบ เพื่อหาแนวปฏิบตัทิี่ดี 

3. ควรวางระบบและกลไกที ่ส ่งเสริมกิจกรรมด้าน 

การวจิัยของนักศึกษา และมีการจัดประเภทงานวจิัย

ของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

11. Output 11.5 The satisfaction levels 

of stakeholders are 

established, monitored and 

benchmarked for 

improvement [3] 

- 1. ควรกำหนดกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุม 

ทุกกลุ่ม เพื่อนำไปสู่การวเิคราะห์ความพงึพอใจและ

การพัฒนาปร ับปร ุงกระบวนการจ ัดการเร ียน 

การสอนให้มีประสิทธภิาพดียิ่งขึ้น 

2. กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งที่ต้องการจะวัด

ให้ชัดเจน รวมถึงกระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูล

และกำหนดผู้รับผิดชอบในการนำเอาสารสนเทศ 

ที่ได้มา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และมีการเรียนรู้

จากคู่เทยีบเพ่ือหาแนวทางแนวปฏิบัติที่ดี 

3. การว ิเคราะห์และด ูแนวโน ้มจากข้อมูลท ี ่ม ีอยู่   

เพ ื ่อการพัฒนาการดำเน ินการของหล ักส ูตร  

โดยมีการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสียทุกกลุ่มสำหรับการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร   

2  
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สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. หลักสูตรได้นำความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้

บัณฑิตทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน มาออกแบบ PLOs ของหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วยเสียและตลาดแรงงานในปัจจุบัน  

2. หลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชาใหม่ รวมถึงมีการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ตามความก้าวหน้าของศาสตร์ที่เกีย่วข้องและเกิดผลลพัธ์การเรยีนรูไ้ด้อย่างมี

ประสิทธภิาพ 

3. หลักสูตรได้นำปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ “มุ่งให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติ และมีทักษะการเป็นผู ้ประกอบการ” มาใช้ในการกำหนดแนวทางการจัดการเรียน 

การสอนของหลักสูตร  

4. หลักสูตรมีการปรับเกณฑ์การรับนักศึกษา โดยกำหนดให้มีการรับนักศึกษาทุกแผนการศึกษา 

และมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป เพื่อเพิ่มโอกาสการได้มาซ่ึงจำนวนนักศึกษารับเข้าทีม่ากขึ้น 

5. หลักสูตรมีแนวทางในการจัดสรรภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตร โดยการกระจาย 

ภาระงานให้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันอย่างเหมาะสม 

6. หลักสูตรยังไม่ได้มีการกำหนดกระบวนการทวนสอบเนื้อหารายวิชาที่ชัดเจน แต่ได้ เริ่มมีการ

วางแผนในการออกแบบกระบวนการให้สามารถดำเนินการทวนสอบผลการจัดการศึกษา 

ในแต่ละรายวชิาได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

 

สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ผู้สอนได้มีการปรับปรุงเนื้อหา และวิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้มีความ

ทันสมัย และสอดคล้องกับความก้าวหน้าของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษา

เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ PLOs ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธภิาพ  

2. เนื่องจาก PLOs ของหลักสูตรยังไม่มีความ specific จึงทำให้อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถจัดการเรียน

การสอนทีต่อบสนองต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม PLOs ได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

3. อาจารย์ผู้สอนได้มีการออกแบบ rubric สำหรับเป็นเกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชาสัมมนา  

เพื่อให้ผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษามีความเที่ยงตรง เป็นธรรม และน่าเช่ือถือ 

4. อาจารย์ผู้สอนได้มีการสะท้อนกลับไปยังหลักสูตรเกี่ยวกบัภาระงานที่เกินมาตรฐาน เพื่อร่วมกัน

หาแนวทางในการจัดสรรภาระงาน และวางแผนอัตรากำลังของบุคลากรสายวชิาการให้มีความ

เหมาะสม 
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5. อาจารย์ผู้สอนได้มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส covid-19 เพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธภิาพ 

6. งบประมาณและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้บางประเภทไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่

นักศึกษาที่มีจำนวนมาก 

7. อาจารย์ผู้สอนได้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long 

Learning) ในรายวชิา 

8. หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการกำกับ ติดตามนักศึกษาที่มีผลการเรียน

ต่ำกว่าเกณฑ์ และนักศึกษาตกคา้งอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันวางแผนการเรียนและแก้ไขปัญหา

ให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 

 

สะท้อนข้อคิดจากนักศึกษา 

1. เนื่องจากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยแม่โจ้ มีจุดเด่นในส่วนของการจัดการเรียน

การสอนที่เป็นวิชาชีพเฉพาะด้าน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในสายวิชาชีพ

อย่างเหมาะสม จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

2. ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติทางวชิาชีพตั้งแต่ช่วงช้ันปีแรก 

เพื ่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษาอย่างมี

ประสิทธภิาพ 

3. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการบางประเภทเกิดการชำรุด เสียหาย  

ไม่พร้อมใช้งาน 

4. การเดินทางเป็นอุปสรรคต่อการเขา้เรียนของแต่ละรายวชิาในช่วงช้ันปีที่ 1 

5. อาจารย์ผู้สอนบางรายวชิายังไม่มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  

6. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในภาคปฏิบัติการยังไม่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้

มีประสิทธภิาพเท่าที่ควร 

7. ต้องการให้มีการปรับพื้นฐานในรายวชิาชีพให้แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด

การเรียนรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

8. ควรมีการปรับเกณฑ์การรบันักศึกษาโดยการกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมให้สงูขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่

มีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลด

อัตราการสำเร็จการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
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…………............…………………………… ประธานกรรมการ 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ) 

 

 

 

…………………............…………………… กรรมการ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) 

 

 

 

…………………............…………………… กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย) 

  

 

 

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

(นางสาวศิรินยา อ้นแก้ว) 
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ภาคผนวก  ก 

กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

………………………….. 

กำหนดการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 

วันท่ี 7-8 มิถนุายน 2564 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

การตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

วันท่ี 7 มิถนุายน 2564 

09.00 - 09.30 น.  ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรกล่าวต้อนรับ 

      - หลกัสูตรนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปกีารศกึษา 2563 

      - ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กล่าวช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการ      

                                     ประเมินและแนะนำทีมงานตรวจประเมินฯ 

09.30 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการดำเนินงานประเมินฯ และศกึษา

ขอ้มูลจากเอกสารและหลกัฐาน 

10.30 – 11.30 น. สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 

11.30 – 12.00 น. สัมภาษณ์นักศึกษา 

12.00 – 13.00 น.. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

15.00 – 16.00 น.        คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการดำเนินงานประเมินฯ และศึกษา

ขอ้มูลจากเอกสารและหลกัฐาน 

 

วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 

09.30 – 11.00 น.        คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการดำเนินงานประเมินฯ และศึกษา 

ขอ้มูลจากเอกสารและหลกัฐาน 

11.00 – 12.00 น. นำเสนอผลการประเมิน 
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ภาคผนวก  ข 

รายช่ือผู้รับการสัมภาษณ์ 

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

 

ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย 

2. อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์น.สพ.ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ววิัฒน์ พัฒนาวงศ ์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จำรูญ มณีวรรณ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ไพโรจน์ ศิลม่ัน 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนนัท์ ศุภกิจจานนท ์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์น.สพ.ไพโรจน์ พงศ์กดิาการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ส.พญ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศริ ิ

11. อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ 

12. อาจารย์ สัตวแพทย์หญงิ ดร.พชรพร ตาด ี

 

ตัวแทนอาจารย์สอน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บัวเรียม มณีวรรณ ์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จุฬากร ปานะถกึ 

 

ตัวแทนนักศึกษา 

1. นายภคนิ บัวเขียว 

2. นางสาวสุธดิา งำเมืองตึง 

3. นายวนราช ดารา 

4. นางสาวกนกวรรณ กาว ี
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ภาคผนวก  ค 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน 

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

   

 

   

 

   

 

 


