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AUN-QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 

 

AUN-QA Assessment No :  Date of Assessment :  

 9-10  มถิุนายน  2564 

Name of Programme Assessed :  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

Name of University :  

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

Name of Faculty/School :  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี

Name of Management Representative/Designation : 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณวีรรณ์ 

Email :  

2. อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกงั  

3. อาจารย์ ดร.วันทมาส  จันทะสนิธ์ุ  

Name of Assessors : 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปารชิาติ  บัวเจรญิ            ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ         กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย                   กรรมการ 

4. นางสาวศิรินยา  อน้แก้ว                                 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 3 

9. Facilities and Infrastructure 2 

10. Quality Enhancement 2 

11. Output 2 

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

เกณฑ์การให้คะแนน :  ผ่าน     

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร   

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม (ถ้ามี)   

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์     

8 การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษา   

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา   

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
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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. ควรมีการอธิบายความสอดคล้องของผลการเรียนรู้

ของหลักสูตรกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ควรขึ้นต้นด้วย

ค า ก ริ ย า  (Action Verb)  +  ป ร ะ เด็ น  (Object)  +  

ส่วนขยาย (Verifying Phase) โดยการน า Bloom’s 

Taxonomy และหลักของ SMART มาใช้เป็นแนวทาง

ในการเขียน เพื่อที่จะสามารถสังเกต และประเมิน 

PLOs ได้ชัดเจน 

3. ควรทบทวนความเชื่อมโยงของ PLOs กับวิสัยทัศน์

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) บางข้อ ไม่ได้แสดง

ผลลัพธ์การเรียนรู้  ที่แท้จริงของนักศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา 

 

 

 

 

 

 

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] 

- 1. ควรทบทวนการก าหนดระดับการเรียนรู้  PLOs  

ของหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับระดับการเรียนรู้

ของบัณฑิตศึกษา  

2. ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้  (PLOs) ที่ประกอบทั้ง

ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ยนรู้ เฉพาะสาขา (Subject Specific 

Learning Outcome) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่ ว ไป 

(Generic Learning Outcome) ให้เห็นความแตกต่าง

กันอย่างชัดเจน 

3. ควรทบทวน PLOs และจัดท า Sub PLOs เพื่ อ ให้ 

การวัดหรอืการประเมนิสามารถท าได้ชัดเจนขึน้  

4. กระบวนการได้มาของการก าหนด 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. ควรก าหนดแนวทางในการได้มาซึ่งความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาสู่กระบวนการออกแบบ

หลักสูตร  

2. การก าหนดกระบวนการวิ เค ราะห์ ผู้ มี ส่ วน ได้ 

ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็น

ข้อมูล ในการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)  

ที่ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียได้อย่างครบถ้วน 

3. การส ารวจความต้องการของ Stakeholders ทุกกลุ่ม

ให้ชัดเจน ด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ เพียงพอ เพื่อน ามา

ก าหนด PLOs 

4. ควรแสดงการน าข้อมูลจาก Stakeholders แต่ละกลุ่ม 

ที่มีอิทธิพลสูงต่อบริบทที่เกี่ยวข้องกับสาขามาแสดง

ให้เห็นว่าถูกน ามาสร้างเป็น PLOs อย่างไร 

 

 

 

 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

2. Programme 

Specification 

2.1 The information in the 

programme specification is 

comprehensive and up-to-date 

[1, 2] 

- หลักสูตรควรก าหนดรายละเอียดข้อมูลของหลักสูตร 

(Program specification) ให้ครอบคลุมและตรงตามประเด็น

ที่ก าหนด (ตามคู่มือ AUN – QA หน้า 19) เพื่อใช้ในการ

เผยแพร ่

2 2 

2. Programme 

Specification 

2.2 The information in the course 

specification is comprehensive 

and up-to-date [1, 2] 

- หลักสูตรควรมีการทบทวนรายละเอียดข้อมูลของรายวิชา 

(Course specification) ใหม้ีรายละเอียดครอบคลุมและมีความ

ถูกต้อง (ตามคู่มอื AUN – QA หนา้ 19) ให้เป็นปัจจุบัน 

2  

2. Programme 

Specification 

2.3 The programme and course 

specifications are 

communicated and made 

available to the stakeholders [1, 

2] 

 

 

 

 

- 1. ควรทบทวนเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มีความหลากหลาย

และตรงกับความต้องการของ Stakeholders แต่ละกลุ่ม 

2. ควรเลือกข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญในมคอ.2, 3 และ 4 

มาสื่อสารและเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

ส าหรับ Stakeholders แตล่ะกลุ่ม  

3. ออกแบบกระบวนการสื่อสารให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวมถึงระบุว่า Programme และ Course Specifications 

ที่ก าหนด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

อย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

เนื้ อ ห า (Content) และก ระบ วนการสื่ อ ส ารให้

ตอบสนองผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้ดียิ่งขึน้ 

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. กระบวนการสร้างหลักสูตรควรน าผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(PLOs) มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างและออกแบบ

หลักสูตร (Backward Curriculum Design) 

2. ควรแสดงให้ เห็ นก ารออกแบบหลั กสู ต รด้ วย 

Backward Curriculum design โดยเริ่มจากความต้องการ

ขอ ง Stakeholders ไป สู่ ก า รก าห น ด  PLOs แ ล ะ 

การก าหนดล าดับการเรียนรู้ ให้ เกิด constructive 

alignment กับ PLOs 

2 2 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.2 The contribution made by 

each course to achieve the 

expected learning outcomes is 

clear [2] 

 

- 1. ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs) ทุกรายวิชา 

ให้ชัดเจน ที่ขึ้นต้นด้วยค ากริยา (Action Verb) และสาระ

หรือประเด็นที่สอดคล้องกับค ากริยา (Action Verb) และ

สาระหรือประเด็นของผลลัพธ์การเรียนรู้  (PLOs)  

เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา (CLOs) 

ในหลักสูตรมีส่วนช่วยกันผลักดันให้บรรลุผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ (PLOs) 

2. ควรวิเคราะห์ให้เห็นถึง PLOs breakdown ลงสู่ผลลัพธ์

การเรียนรู้ตามรายวิชา (CLOs) และแสดงถึงผลลัพธ์การ

เรียนรู้ในด้านองค์ความรู้ (K) ทักษะ (S) และทัศนคติ (A) 

  

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

3. ควรก าหนดให้ มี การจั ดท า CLOs ให้ ครอบคลุ ม 

ทุกรายวิชาของหลักสูตร 

4. ควรวางแผนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน เพื่อให้การส่งมอบ PLOs ผ่านแต่ละ

รายวิชาประสบความส าเร็จก่อนการเปิดภาคเรียน และ 

มีการติดตาม รายวิชาในหลักสูตรที่ยังไม่มีการจัดท า 

CLOs ที่สอดคล้องและผลักดันใหเ้กิดการบรรลุ PLOs 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.3 The curriculum is logically 

structured, sequenced, 

integrated and up-to-date [3, 

4, 5, 6] 

 

 

 

 

 

- 1. รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดควรมีการบูรณาการกัน

เพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้  (PLOs)  

ให้ชัดเจน 

2. วางโครงสร้างรายวิ ชา ด้ วยการจั ดล าดั บ แล ะ

ความส าคัญของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาขั้นกลาง 

และรายวิชาขั้นสูงตามล าดับ 

3. ค ว รจั ด ล า ดั บ ก า ร เรี ย น รู้ ข อ ง ร าย วิ ช า  แ ล ะ 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละช้ันปี 

(YLOs) 

 

 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

4. Teaching 

and 

Learning 

Approach 

4.1 The educational philosophy 

is well articulated and 

communicated to all 

stakeholders [1] 

- การสื่อสารปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปยัง 

ผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ย ให้ เข้ าใจไป ในทิศทางเดี ยวกั น 

ผา่นช่องทางที่หลากหลายสอดคล้องกับการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารของกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในแตล่ะกลุ่ม 

2 2 

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. การก าหนดบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา (CLOs) 

ที่ ขึ้นต้นด้ วยค ากริยา (Action Verb) และออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือท า

เพื่อให้ได้ประสบการณ์และน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ 

และควรมีแนวทางในการพัฒนานักศึกษาในรายที่ยัง 

ไม่สามารถท าตามบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา 

2. หลักสูตรควรมีการก ากับติดตามให้มีการจัดท า CLOs  

3. ควรมีการก ากับติดตามการจัดท าแผนการสอน 

วิธีการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

(มคอ.3) ว่ามีความสอดคล้องกับ CLOs และน าไปสู่ 

PLOs มากน้อยเพียงใด 

4. การพิจารณาการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

รายวิชาทฤษฎี CLOs ให้เป็นค ากิริยาที่แสดงการเรียนรู้

(ล าดั บขั้ นของ Bloom’s Taxonomy ) เพื่ อวางแผน  

การเรียนรู้ที่สอดรับกับผลการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

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. ควรทบทวนการก าหนดกรอบ (Framework) ของทักษะ

การเรียนรู้ตลอด ชีวิตกรอบ ใดกรอบหนึ่ ง เช่น  

กรอบ European Framework (ERF) 8 ทักษะ หรือ 16 

ทั กษะของ Lifelong Learning และสอดคล้องกั บ

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างตรงกัน 

ทั้งหลักสูตร 

2. ควรทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

ทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิตในทุกรายวิชา 

3. ก าหนด Life Long learning ในบริบทของหลักสูตร 

ให้ชัดเจน แล้วกระจายความรับผิดชอบในการพัฒนา

ไปยั งรายวิชาต่ างๆ พร้อมก าหนดกระบวนการ 

ในการประเมินผลลัพธ์ดังกล่าวและหาแนวทาง 

ในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

 

 

 

 

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. ก าหนดเกณฑ์การรับและคัดเลือก นักศึกษาสัมพันธ์

กับ PLOs 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา (CLO) ควรมีการวัด 

ที่หลากหลายสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ตอ้งการวัด 

3. การจบการศึกษาสะท้อนว่านักศึกษาบรรลุ PLOs  

ทุกตัว 

4. ควรมีการก าหนดวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ในรายวิชา (CLOs) ผ่านกระบวนรายวิชาของหลักสูตร 

ที่หลากหลายและสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 

เพื่อใหไ้ด้ทราบถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

5. ควรก ากับติดตามการวัดและการประเมินผลผู้เรียน 

ให้สอดคล้องกับ CLOs และ PLOs ในรายวิชาต่างๆ 

และมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศกึษาในระหว่าง

ที่ศึกษาในหลักสูตร รวมถึงตอนส าเร็จการศึกษา 

6. ทบทวนเงื่อนไขการจบการศึกษาให้สะท้อนว่า

นักศึกษาบรรลุ PLOs ทุกตัว (exit exam) 

7. การทบทวน constructive alignment ของทุกรายวิชา 

ที่สง่ผลต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

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. เกณฑ์การสอบวัดผลประมวลความรู้นักศึกษา 

(Comprehensive) ค วรมี ก ารก าหนด เกณ ฑ์ ก าร

ประเมินให้ชัดเจนและสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบ 

2. รายวิชาในหลักสูตรทุกรายวิชาควรก าหนดแผนการ

ประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

สัดส่วนการประเมิน และเกณฑ์การประเมินอย่าง

เหมาะสมให้ชัดเจน เพื่อให้ทราบถึงการบรรลุผล 

การเรียนรู้ของหลักสูตรรวมถึงควรมีกระบวนการ

ชีแ้จงให้นักศกึษาทราบให้ชัดเจน 

3. ควรออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubric  

ในทุกรายวิชา และชีแ้จงให้ผู้เรยีนทราบ 

4. ควรมีการระบุตัวชี้วัดหรือ Performance indicators  

ให้สอดคล้องกับ CLOs หรือ LLOs ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน โดยเฉพาะกิจกรรมแบบ Active 

Learning เ ช่ น  Learning by doing,  Project based 

Learning, Problem base Learning ฯลฯ และชี้แจงให้

ผูเ้รียนทราบ 

 

 

2  
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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. แนวทางการจัดท า Rubrics และ Marking Schemes  

ในรายวิชาที่ จ า เป็นและสอดคล้องกับผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) เพื่ อ ให้มั่ น ใจว่า 

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชามี

ความตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) และ

เป็นธรรม (Fairness) 

2. ควรออกแบบการสร้างเครื่องมือที่ใช้วัดประเมินผล

การเรียนรู ้ให้มคีุณภาพความเที่ยงตรง ความเช่ือม่ัน 

3. ควรจัดท าและทบทวนเกณฑ์การประเมินแบบ Rubric  

ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ และเป็นธรรมให้ครบทุก

รายวิชา 

2  

5. Student 

Assessment 

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and helps 

to improve learning [3] 

- 1. ก าหนดกระบวนการในการให้ Feedback แก่ผู้เรียน

เกี่ยวกับผลการประเมินผู้เรียนหลังจากที่เสร็จสิ้นการ

ประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนได้น าไปสู่การ

พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้

ทันเวลาต่อการจบในหลักสูตร 

2. ควรทบทวนวิธีการประเมินผลผู้เรียนระหว่างเรียน 

(Formative Assessment) เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีโอกาส

พัฒนาผลการเรียนรู้ 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

5. Student 

Assessment 

5.5 Students have ready 

access to appeal procedure [8] 

- 1. การก าหนดกระบวนการในการรับอุทธรณ์ในเรื่องของ

การประเมินผลให้ชัดเจนและมีการสื่อสารกระบวนการ

ดังกล่าวไปยังนักศึกษาให้รับทราบ พร้อมออกแบบ

ช่องทางในการเข้าถึ งให้มีความหลากหลายและ

สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 

2. ควรทบทวนระบบและกลไกการสะท้อนกลับข้อมูลจาก

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 

3. ควรเก็บสถิติข้อมูลการทักท้วงในแต่ละปีเพื่อน ามา

ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงาน 

2  

6. Academic 

Staff Quality 

6.1 Academic staff planning 

(considering succession, 

promotion, redeployment, 

termination, and retirement) is 

carried out to fulfil the needs 

for education, research and 

service [1] 

- 1. ควรมีการวางแผนอาจารย์สายวิชาการ เนื่ องจาก

หลักสูตรมีการบริหารจัดการคณาจารย์ร่วมกันทั้งระดับ

ปริญญาตรี/โท/เอก ร่วมกัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ

การบริหารจัดการของหลักสูตรทั้งสามระดับในอนาคต  

2. การน าข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใช้ในการ

วิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนอัตราก าลังคนที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของหลักสูตร 

3. ควรจัดท าและทบทวนแผนการบริหารอัตราก าลัง

บุคลากรตามความเช่ียวชาญ เพื่อให้เพียงพอต่อความ

ต้องการด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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] 

- ควรมีการน าค่า FTE มาวิเคราะห์ภาระงานในระดับ

รายบุคคลรวมถึงสัดส่วนของอาจารย์ทั้งหมดและภาระ

งานรายบุคคล เนื่องจากอาจารย์มีภาระการสอน 

ในทุกระดับ เพื่อน าไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการ 

ให้ เกิดความสมดุลระหว่างการสอน การวิจัย และ 

การบริการวิชาการของหลักสูตร  

 

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. ควรก าหนดระบบให้บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของ

อาจารย์ให้มีความชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารให้กับ

คณาจารย์ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

2. ควรจัดท าและทบทวนหลักเกณฑ์ ในการสรรหา 

ก าหนดภาระงาน มอบหมายงาน การเลื่อนขั้น

เงินเดือนต่อเป้าหมายใน TOR และชี้แจงให้อาจารย์ 

ทุกคนทราบ 

2  

6. Academic 

Staff Quality 

6.4 Competences of academic 

staff are identified and 

evaluated [3] 

 

 

- ควรมีการก าหนดและทบทวนสมรรถนะของอาจารย์ 

ให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน โดยมีการก าหนดเป้าหมาย 

และมีการประเมินสมรรถนะ เพื่อหาแนวทางในการ

พัฒนาให้บรรลุสมรรถนะของหลักสูตร และให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของศาสตร์ 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

6. Academic 

Staff Quality 

6.5 Training and developmental 

needs of academic staff are 

identified and activities are 

implemented to fulfil them [8] 

 

 

 

 

- 1. ควรมีการวิเคราะห์สมรรถนะของอาจารย์และความต้อง

ในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์มาใช้ในการวางแผน

พัฒนาอาจารย์ระดับหลักสูตรและระดับบุคคล (IDP)  

ที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัว

อาจารย์ เพื่ อให้ บรรลุ  PLOs ของหลั กสู ตรระดั บ

บัณฑติศกึษา   

2. ควรมีการก ากับติดตามผลการพัฒนาตนเองว่ามีการ

น าไปใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอน วิจัย และบริการ

วิชาการ อย่างไร 

3. น าข้อมูลจากการวิเคราะห์สมรรถนะและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท า

แผนการพัฒนาอาจารย์ ใหส้อดคล้องกับความจ าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

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

ให้ขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรสายวิชาการ 

2. ระบบการประเมินความดีความชอบควรสร้างแรงจูงใจ

และสนับสนุนในการพัฒนางานตามพันธกิจหลัก 

3. ควรทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (APS) 

พิจารณาความดีความชอบที่เชื่อมโยงกับระบบการ

สร้างขวัญก าลังใจ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียน

ก ารส อน ให้ บ ร รลุ ต าม  PLOs ที่ ตั้ ง ไว้  ร ว ม ถึ ง

ความส าเร็จของพันธกิจในด้านการวิจัยและการ

บริการวิชาการของหลักสูตร 

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] 

 

- การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการท าวิจัยของ

อาจารย์ให้ ชัดเจน และมีการวางแผนก ากับติดตาม  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม และสนับสนุนการ

พัฒนางานวิจัยของอาจารย์ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อก ากับให้เป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 รวมถึงการน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์ เทียบเคียงเพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติ 

ที่ดใีนการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ในอนาคต 

 

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. ควรมีการน าข้อมูลภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน

มาวิ เคราะห์  ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ 

การจัดการเรียนการสอนการวิจัย และบริการวิชาการ

ของหลักสูตร 

2. ควรทบทวนอั ตราก าลั งบุ คลากรสายสนับสนุ น  

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. ควรมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก และ

คุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคล้อง

ความต้องการของหลักสูตร 

2. ควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ของบุคลากรสายสนับสนุนที่ให้บริการแก่หลักสูตร และ

สื่อสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทาง 

ที่เหมาะสม 

2  

7. Support 

Staff Quality 

7.3 Competences of support 

staff are identified and 

evaluated [3] 

 

- หลักสูตรควรมีส่ วนร่วมในการก าหนดและประเมิน

สมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรสายสนับสนุน ที่จะสนับสนุน 

การด าเนินงานเฉพาะของหลักสูตรและมีความสอดคล้องกับ

การผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตาม ELOs ของหลักสูตร และ 

มีการประเมินสมรรถนะเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา 

2  



20 
 

Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

7. Support 

Staff Quality 

7.4 Training and developmental 

needs of support staff are 

identified and activities are 

implemented to fulfil them [4] 

- 1. น าข้อมูลจากการวิเคราะหส์มรรถนะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อจัดท าแผนการ

พัฒนาบุคลากรสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 

ใหส้อดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของหลักสูตร 

2. ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของหลักสูตร 

2  

7. Support 

Staff Quality 

7.5 Performance management 

including rewards and 

recognition is implemented to 

motivate and support education, 

research and service [5] 

- 1. ควรมีส่วนร่วมกับคณะในการประเมินความดีความชอบ 

เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน

ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหลักสูตร

ตามพันธกิจและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 

2. ควรทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ปสน.02) 

พิจารณาความดีความชอบที่ เชื่อมโยงกับระบบการ

สร้างขวัญก าลังใจ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียน

การสอนให้บรรลุตาม PLOs ที่ตั้งไว้ รวมถึงความส าเร็จ

ของพันธกิจในด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของ

หลักสูตร 

3. ระบบการประเมินความดีความชอบควรสร้างแรงจูงใจ

และสนับสนุนในการพัฒนางานตามพันธกิจหลัก 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.1 The student intake policy 

and admission criteria are 

defined, communicated, 

published, and up-to-date [1] 

 

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์

การรับสมัครไปยังกลุ่มเป้าหมายที่

หลากหลาย 

1. ควรประเมินช่องทางการสื่อสารข้อมูลการรับสมัคร 

วิธีการสื่อสาร และน าผลการประเมินมาปรับปรุง 

2. ควรวิ เคราะห์ทบทวนนโยบายการรับนักศึกษา 

คุณสมบัติ เงื่อนไขการรับสมัคร วิธีการสื่อสาร และ

การอัพเดทข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน 

2 3 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.2 The methods and criteria 

for the selection of students are 

determined and evaluated [2] 

- 1. ควรมีการทบทวนเครื่องมือ และเกณฑ์ที่ใช้ในการ

รับเข้านักศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงและมี

ความเหมาะสมกับการคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้ามา

ศึกษาและสามารถเรียนตามกระบวนการของ

หลักสูตรและบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร 

2. ควรประเมินวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 

เพื่อให้ได้นักศกึษาที่มคีุณสมบัติตามความต้องการ 

2  

8. Student 

Quality and 

Support 

8.3 There is an adequate 

monitoring system for student 

progress, academic 

performance, and workload [3] 

มี ระบบและกลไกการติดตาม

ความก้ าวหน้ าด้ านการเรี ยน  

การท าวิจัย และการปรับตัวของ

นั กศึ กษาผ่ านระบบอาจารย์ 

ที่ปรึกษา โดยเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

ควรทบทวนระบบและกลไกการติดตามความก้าวหน้า

ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการเรียนและภาระงานของ

นักศึกษาว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมหรือไม่ 

เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสิทธิภาพทางการเรียนและ

สามารถบรรลุ ELOs ของหลักสูตรทุกแผนการเรียน 

 

3  
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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] 

 

1. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับ

นักศึกษาที่หลากหลายและ

ส่งผลให้นักศึกษามีผลงาน

ตีพมิพ์เพิ่มขึ้น 

2. มี ร ะบ บ แล ะก ล ไก ใน ก าร 

ให้ค าปรึกษา การจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาที่

หลากหลาย เช่น การสนับสนุน

ให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 

โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัล 

1. ควรมีประเมินและทบทวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ที่ด าเนินการให้แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษาเพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาให้ดียิ่งขึน้  

2. ควรปรับปรุงระบบกระบวนการให้ค าปรึกษา 

ให้ครอบคลุมอาจารย์ผู้สอนทุกท่านและปฏิบัติไปใน

ทิศทางเดียวกัน และประเมินกระบวนการให้บริการ 

เพื่อการพัฒนาปรับปรุงใหด้ีขึ้น 

3  

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. มี ระบบสนั บสนุ นทางด้ าน

ก าย ภ าพ  จิ ต วิ ท ย า  แ ล ะ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ส นั บ ส นุ น 

การเรียนการสอนให้กับนักศึกษา

ในระดับบัณฑติศกึษาที่ดี 

2. มีระบบและกลไกในการดูแล

นักศึกษาในการปฏิบัติการวิจัย

เป็นอย่างดี 

 

1. ควรด าเนินการส ารวจและประเมินความต้องการด้าน

กายภาพ สังคม จิตใจ และการมีสุขภาวะในการ

ด ารงชีวิตที่ดี  อย่างสม่ าเสมอเพื่อน ามาวางแผน

ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้อย่าง

เหมาะสม 

2. ออกแบบระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) 

3  
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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. ควรมีการน าผลจากการส ารวจทางด้านสิ่งสนับสนุน

การเรียนการสอน ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ จากความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์และน าไปสู่การ

วางแผนให้เพียงพอและมีความทันสมัยให้สอดคล้อง

กับความตอ้งการ (มีการส ารวจเฉพาะอาจารย์) 

2. ออกแบบระบบกลไกในการบ ารุง รักษา สิ่งสนับสนุน

และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้พร้อมใช้และมีความ

ทันสมัยและตอบโจทย์กับผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

3. ควรส ารวจและประเมินสิ่ งอ านวยความสะดวก 

ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อน ามาจัดท าแผนการปรับปรุงพัฒนา 

4. ควรมีระบบการแจ้งความต้องการข้อมูลป้อนกลับ

จากหลักสูตรไปยังหนว่ยงานที่รับผดิชอบ 

2 2 

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.2 The library and its 

resources are adequate and 

updated to support education 

and research [3, 4] 

 

- 1. ควรมีการประเมินความต้องการด้านทรัพยากร หอ้งสมุด

และแหล่ งสืบค้นข้อมูลที่ เกี่ ย วข้องโดยตรงกับ

หลักสูตรทั้งในมิติความเพียงพอและความทันสมัย 

2. ควรมีระบบการแจ้งความต้องการข้อมูลป้อนกลับ

จากหลักสูตรไปยังหนว่ยงานที่รับผดิชอบ 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.3 The laboratories and 

equipment are adequate and 

updated to support education 

and research [1, 2] 

- 1. ควรมีการส ารวจความต้องการใช้ห้องปฏิบัติการ 

หรือ แหล่ งฝึ กปฏิ บั ติ ภายนอก รวมถึ งอุ ปกรณ์ 

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน ามาจัดท าแผนการปรับปรุง

พั ฒ นาเนื่ อ งจากระดั บบัณ ฑิ ตศึ ก ษ ามี ค วาม

จ าเป็นต้องวางแผนการท าวิจัยให้เป็นไปตามแผนการ

ศกึษาที่ก าหนด 

2. ควรมีระบบการแจ้งความต้องการข้อมูลป้อนกลับ

จากหลักสูตรไปยังหนว่ยงานที่รับผดิชอบ 

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. ควรส ารวจความต้องการและประเมินการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิเคราะห์ปัญหาพร้อมแนว

ทางแก้ไข เพื่อน ามาจัดท าแผนการปรับปรุงพัฒนา 

ให้มคีวามเพียงพอและทันสมัย 

2. ควรมีระบบการแจ้งความต้องการข้อมูลป้อนกลับ

จากหลักสูตรไปยังหนว่ยงานที่รับผดิชอบ 

2  

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.5 The standards for 

environment, health and 

safety; and access for people 

with special needs are defined 

and implemented [7] 

- ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและ

กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึง

มาตรฐาน Green Office ในระดับของคณะ และ Green 

University และสิ่งแวดล้อมในการท างาน และการจัด

สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อผู้มคีวามตอ้งการพเิศษ 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

10 Quality 

Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs and 

feedback serve as input to 

curriculum design and 

development [1] 

- 1. ควรทบทวนกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลสะท้อนกลับ

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์  สังเคราะห์ 

เพื่อน าไปสู่การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

และการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้มีความครอบคลุม

ตาม Stakeholders needs 

2. ออกแบบระบบและกลไกในการได้มาซึ่ งความ

ต้องการจ าเป็น (Need) และผลสะท้อนของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และให้

ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นตัวแทนที่ดี 

เชน่ แหล่งทุนสนับสนุนในการท าวิจัยทั้งของนักศกึษา

และอาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ออกแบบระบบและกลไกการพัฒนาและปรับปรุง

ห ลั ก สู ต รที่ ม าจ าก ผล ลั พ ธ์ การเรี ยนรู้  (PLOs) 

(Backward Curriculum Design : BCD) ที่สอดคล้องกับ

กลุ่มผู้เรียนให้ชัดเจน และมีการประเมินผลระบบ

ดังกล่าวเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

อย่างตอ่เนื่อง 

2. ควรมีการทบทวนและประเมินกระบวนการออกแบบ

และพัฒนาหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

เพื่อน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรในรอบต่อไป 

3. ควรมีการทบทวนและประเมินกระบวนการจัด 

การเรียนการสอน และการประเมินผู้ เรียนอย่าง

ต่อเนื่ อง เพื่ อให้ มั่ นใจว่ามี ความสัมพั นธ์กั นและ

สอดคล้องกับ PLOs 

 

 

 

 

 

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 

ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตรให้

ชัดเจน เพื่อให้มีการพัฒนากับการจัดการเรียนการ

สอนอย่ างเหมาะสมและการบรรลุ  ELOs ขอ ง

หลักสูตร 

2. ควรมีการทบทวนและประเมินกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน และการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับ 

PLOs 

2  

10 Quality 

Enhancement 

10.4 Research output is used to 

enhance teaching and learning 

[4] 

อาจารย์ผู้สอนได้น าความรู้จาก

ผลงานวิจัย ในสาขามาใช้ เพื่ อ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน

การสอน 

1. ประเมินผลการบูรณาการการท าวิจัยกับการจัดการ

เรี ยนการสอน  เพื่ อห าแนวท างในการพัฒ นา 

ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) 

2. ควรทบทวนวิธีการน าผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า

และอาจารย์พิเศษในหลักสูตรมาบูรณาการเข้ากับ 

การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 

 

 

 

 

2  
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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) รวมถึงการประเมินและหา

แนวทางในการพัฒนาระบบและไกดังกล่าวอย่าง

ต่อเนื่อง 

2. ควรจัดท าตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Quality indicators) 

ส าหรับงานบริการนักศึกษาและสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่สามารถวัดได้ อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ควรทบทวนแผนและติดตามการส ารวจและวิเคราะห์

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ย ก เป็ น ห ม ว ด  (ห้ อ ง ส มุ ด 

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร IT และการบ ริก ารนั กศึ กษ า )  

ในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร 

2  

10 Quality 

Enhancement 

10.6 The stakeholder’s 

feedback mechanisms are 

systematic and subjected to 

evaluation and enhancement 

[6] 

- 1. ออกแบบระบบและกลไกในการได้ Feedback จากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการประเมินและหาแนวทาง 

ในการพัฒนาระบบและไกดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีการทบทวนและประเมินระบบและกลไกการให้

ข้อมูลสะท้อนกลับทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจาก

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร เพื่อน าไปสู่การ

วางแผนในการให้ได้มาซึ่งความต้องการที่เหมาะสม

และจ าเป็น 

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. ควรมีการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบให้

ชัดเจน เพื่อน าไปสู่การหาแนวทางในการก ากับติดตาม 

การเทียบเคียง การลาออกระหว่างการศึกษาและการ

ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของ

หลักสูตร และมีการเรียนรู้จากคู่เทียบเพื่อหาแนวทาง

แนวปฏิบัติที่ด ี

2. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการเลื่อนช้ันปีและการออก

กลางคันของนักศึกษา เพื่ อดูแนวโน้มและน ามาสู่ 

การหาแนวทางในการติดตาม และปรับปรุงพัฒนา 

ใหด้ีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. การวิเคราะห์และดูแนวโน้มจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อการ

พัฒนาการด าเนินการของหลักสูตรโดยวางแผนที่จะ

ให้เกิดแนวทางในการตดิตามนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จตาม

ระยะเวลาของหลักสูตร 

2. ควรทบทวนและวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตร

ให้มีความเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด – 19 เพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จ

การศกึษาตามแผน 

3. การเทียบเคียงข้อมูล(benchmarked) กับหลักสูตร

ใกล้ เคียงเพื่ อน าแนวทาง วิธีการ 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. การวิเคราะห์และดูแนวโน้มจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อการ

พัฒนาการด าเนินการของหลักสูตรโดยการทบทวน

วิ ธี ก าร ใน ก าร ให้ ได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล จ ากบั ณ ฑิ ต 

ที่ครอบคลุมกับจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา

ทั้งหมด 

2. ควรวางแผนการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา

ปัจจุบันที่ต้องการพัฒนาความสามารถของตัวเองให้ 

ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต/ความต้องการ

ของหน่วยงานต้นสังกัด และการเป็นผู้ประกอบการ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 

3. การเทียบเคียงข้อมูล(benchmarked) กับหลักสูตร

ใกล้ เคียงเพื่ อน าแนวทาง วิธีการ 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] 

ผลงานวิจัยของนักศึกษาได้รับ

ก าร เผยแพ ร่ โด ยก ารตี พิ ม พ์

จ านวน 6 เรื่อง 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้ งใน

ระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และมีการ

เทียบเพื่อหาแนวทางแนวปฏิบัติที่ดี 

2. ควรมีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เทียบเคียงเพื่อให้เกิด

กระบวนการพัฒนาการท างานวิจัยของนักศึกษา 

ที่สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตรให้มีคุณภาพที่ดี

ยิ่งขี้น 

3. ส่งเสริมมกระบวนการท าวิจัยให้นักศึกษาและมี

การบูรณาการกระบวนการดังกล่าวกับรายวิชา และ

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการเทียบ เพื่อหาแนวทางแนวปฏิบัติที่ดี 

4. ควรวางระบบและกลไกที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ

วิจัยของนักศึกษา และมีการจัดประเภทงานวิจัยของ

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

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. ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งที่ต้องการจะวัดให้

ชัดเจน รวมถึงกระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูลและ

ก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าเอาสารสนเทศที่ได้มาใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนา และมีการเรียนรู้จากคู่

เทียบเพื่อหาแนวทางแนวปฏิบัติที่ดี 

2. ควรก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ความพึงพอใจและการพัฒนา

ปรับปรุ งกระบวนการจั ดการเรียนการสอนให้ มี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ 

3. การวิเคราะห์และดูแนวโน้มจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อการ

พัฒนาการด าเนินการของหลักสูตร โดยมีการวิเคราะห์

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มส าหรับ 

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

2  
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สะท้อนข้อคดิจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. หลักสูตรได้มีการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะ 

กลุ่มสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการ

วิเคราะห์ และออกแบบ PLOs ของหลักสูตรให้ตรงกับตวามต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 

2. หลักสูตรได้มีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษารับเข้า โดยจะพิจารณาจากงานวิจัยที่มีความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับศาสตร์ทางด้านสัตวศาสตร์ เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานที่สามารถ

ต่อยอดในการเรียนการสอนและการท าวิจัยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีการประเมินความรู้พื้นฐานของนักศึกษาแรกเข้า เพื่อวางแผน  

การจัดการเรียนการสอนให้นักศกึษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ในรูปแบบการสอบข้อเขียน เพื่อประเมินผล 

การเรียนรูข้องนักศึกษาที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

5. หลักสูตรได้มีการบริหารจัดการ และการจัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้มีความ

เพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการท างานวิจัย

ของนักศึกษาในหลักสูตร 

6. หลักสูตรได้มีการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป โดยมีการก าหนดอัตลักษณ์ของ

หลักสูตรที่จะมุ่งสู่การผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การออกแบบ

และการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตอบสนองต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณใ์นปัจจุบัน 

 

สะท้อนข้อคดิจากอาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ผู้สอนได้มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และออกแบบวิธีการจัดการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตร 

2. อาจารย์ผู้สอนได้มีการเสาะแสวงหาทุนส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผลักดัน  

ให้นักศึกษาได้รับทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นทุนการศึกษาและทุ นในการท างานวิจัยให้แก่

นักศึกษาในหลักสูตร 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการออกแบบระบบและกลไกในการก ากับ ติดตามการเรียนและ

การท างานวิจัยของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

4. อาจารย์ผู้สอนมีการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ

วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาได้อย่าง

ชัดเจน 
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สะท้อนข้อคดิจากนักศกึษา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษามีการดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย และ 

การพัฒนาการเรียนรูใ้นด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 

2. คณะมกีารสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยใหแ้ก่นักศึกษา 

3. เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการบางประเภทมีจ านวนไม่เพียงพอ อีกทั้งยังมีการช ารุด 

เสียหาย ไม่พร้อมใชง้าน 

4. ต้องการให้คณะมีการบริหารจัดการการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศกึษา 

5. หอ้งปฏิบัติการบางหอ้งไม่มเีครื่องปรับอากาศ 

6. อาจารย์ภายในคณะรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้มีการแนะน าการก าหนดโจทย์วิจัย

ของนักศึกษา โดยการน าปัญหาจากเกษตรกร/ชุมชน ตลอดจนประเด็น hot issue ที่เกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ในปัจจุบัน มาให้นักศึกษาวิเคราะห์และร่วมก าหนดเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ผลจาก

การวิจัยสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และต่อยอดการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อย่าง  

ตรงประเด็น 

7. สาเหตุที่ท าให้นักศกึษาจบการศกึษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด เชน่ 

- นักศึกษาแรกเข้ายังไม่ได้มกีารก าหนดหัวข้อและโครงรา่งวิทยานพินธ์ที่ชัดเจน 

- เงื่อนไขของทุนบางประเภท ที่ท าให้นักศึกษาไม่สามารถด าเนินการภายใต้สถานการณ์  

การแพรร่ะบาดของเชื้อ covid-19 

8. ต้องการให้อาจารย์หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องมีการให้ค าแนะน า หรือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 

ในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มโอกาส

การได้มาซึ่งจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรที่สูงขึน้ 
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…………............……………………………  ประธานกรรมการ 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ปารชิาติ บัวเจริญ) 

 

 

 

…………………............……………………  กรรมการ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรนีฤวรรณ) 

 

 

 

…………………............……………………  กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย) 

  

 

 

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

(นางสาวศิรินยา อ้นแก้ว) 
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ภาคผนวก  ก 

ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

………………………….. 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 

วันท่ี 9-10 มิถุนายน 2564 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

การตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 

09.00 - 09.30 น.  ประธานอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรกล่าวต้อนรับ 

      - หลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

      - ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กล่าวชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการ      

                                     ประเมินและแนะน าทีมงานตรวจประเมินฯ 

09.30 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการด าเนินงานประเมินฯ และศกึษา

ข้อมูลจากเอกสารและหลักฐาน 

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 ประชุมวางแผนการด าเนินงานประเมินฯ และศกึษา

ข้อมูลจากเอกสารและหลักฐาน 

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

09.30 – 11.00 น.        คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการด าเนินงานประเมินฯ และศกึษา 

     ข้อมูลจากเอกสารและหลักฐาน 

11.00 – 12.00 น. น าเสนอผลการประเมิน 
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ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ 

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

 

ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณวีรรณ์ 

2. อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง 

3. อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ 

 

ตัวแทนอาจารย์สอน 

1. อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก 

 

ตัวแทนนักศกึษา 

1. นางสาวยศวดี นวลละออ 

2. นางสาวณัฏฐา วกิาศ 
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ภาคผนวก  ค 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน 

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

 

  
 

 

  
 

 

  
 

  

 


