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รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะ

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส าหรับผลการด าเนินงานรอบปีการศึกษา 2563 

(ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่  1 มิถุนายน 2564) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

แสดงผลการประเมินตนเองในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรปรัชญาดุษฏี

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว. 

ตาม องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และเกณฑค์ุณภาพ ASEAN University Network-Quality 

Assurance และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยแม่

โจ้แต่งตั้ง น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีก

ทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน  

สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่ วน 

ได้แก่ ส่วนที่ 1 โครงรา่งหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี           

มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้            

จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การ

สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตของคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ตอ่ผูท้ี่สนใจ 
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1.1  บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตว

ศาสตร์ คณะ/วิทยาลัยสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 

2560 จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว.ใน

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และเกณฑ์คุณภาพ ASEAN University Network – Quality 

Assurance at Programme Leval Version 3.0  ในรอบปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาในหลักสูตร

จ านวน 22 คน  ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน 3 คน 

และมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน  ได้รับงบประมาณในการบริหาร

จัดการหลักสูตรเพียงพอ โดยมีผลการประเมินจ านวน 11 Criteria พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ 2 

เมื่อพจิารณาเป็นราย Criteria แสดงผลดังนี ้

ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ / Criteria ประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งชี ้1.1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ที่ก าหนดโดย สป.อว. 

ผา่น 

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 3 

Criterion 9 Facilities and Infrastructure 3 

Criterion 10 Quality Enhancement 2 

Criterion 11 Output 2 
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1.2  วิธีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ฉบับนี้เป็นการรายงานผล 

การด าเนินงานของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 2560 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว.ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ

มาตรฐาน ละผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ ASEAN University 

Network - Quality Assurance (AUN-QA) จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ เพื่อประเมินตนเองอันเกิดจากการ

ด าเนนิงานของหลักสูตร ประกอบด้วยข้อมูลดิบ ตลอดจนวิเคราะห ์จุดอ่อน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ระดับคุณภาพของการบริหาร

หลักสูตร อันจะเป็นหลักประกัน ความเช่ือม่ันให้กับผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียต่อไป 

 

1.3  ข้อมูลพื้นฐาน 

1.3.1  ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและความโดดเด่นทางด้านการเกษตรมา

เป็นเวลามากกว่า 80 ปี เริ่มจากการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 

2477 จนพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้              

มีจ านวนวิทยาเขตทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ 1) วิทยาเขตเชียงใหม่ซึ่งเป็นวิทยาเขตหลัก ตั้งอยู่เลขที่ 

63 หมู่ 4 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่

ทั้งหมด 10,682 ไร่ 2) วิทยาเขตจังหวัดแพร่- เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต าบลแม่

ทราย อ าเภอร้องกว่าง จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,732 ไร่ และ 3) วิทยาเขตชุมพร ตั้งอยู่ต าบล

ละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,750 ไร่ มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่ด าเนินการ

เรียนการสอนทั้งหมด 105 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 60 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 

หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร มีนักศึกษารวมทุกหลักสูตรจ านวน 12 ,275 คน มี

บุคลากรทั้งหมด 2,213 คน โดยในจ านวนนี้เป็นบุคลากรสายวิชาการจ านวน 878 คน ซึ่งผลการ

ประเมินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 2 (เกณฑ์ CUPT QMS) จัดอยู่ในระดับ 2 

Inadequate and Improvement is Necessary (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มนีาคม 2564)    

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ

โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังขยายโอกาสให้

ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุก

ระดับ นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และ
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ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ผ่านการบริการวิชาการและความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

พร้อมกับการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมของชาติ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ปรัชญามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและ

จรยิธรรมเพื่อความเจรญิรุ่งเรอืงวัฒนาของสังคมไทยที่มกีารเกษตรเป็นรากฐาน” 

 ปรัชญาการศึกษา 

 “จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างปัญญาในรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับ

การท างานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน มุ่งให้ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สามารถพัฒนาทักษะเดิม สร้างเสริมทักษะใหม่ มีวิธีคิดของการเป็นผู้ประกอบการ มีการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นใน

ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า มหาวิทยาลัย

แหง่ชีวติ” 

 วิสัยทัศน์ 

 “มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มคีวามเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” 

1.3.2  ภาพรวมของคณะ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหนว่ยงานภายในระดับคณะ  ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยเดิมเป็น

ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์  สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นคณะแรกที่ได้จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ พ.ศ. 2518 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2518 ตั้งอยู่เลขที่ 252 หมู่ 8 ต. หนองหาร อ. สันทราย จ.เชียงใหม ่โดยเริ่ม

เปิดสอนครั้งแรกในระดับปริญญาตรีเมื่อปี พ.ศ. 2518 ปัจจุบันมีการเรียนการสอนในระดับปริญญา

ตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ คือ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 2) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

ปัจจุบันมีนักศึกษารวมทุกหลักสูตรจ านวน 784 คน มีบุคลากรจ านวน 65 คน ในจ านวน

นี้เป็นสายวิชาการ 20 คน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะปี 2562 จัดอยู่ในระดับ 2 

(Inadequate and Improvement is Necessary) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นพัฒนาระบบ

การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในวิชาการ

และวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านการผลิตสัตว์ 

บูรณาการวิจัยอย่างมีทิศทาง เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และบริการวิชาการและพัฒนา

ความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
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บนพื้นฐานของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน ตลอดจนสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ พัฒนางานฟาร์มสัตว์ และวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

การวิจัย  บริการวชิาการ  และเพื่อก่อเกิดรายได้  

ปรัชญาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

“พัฒนาองค์ความรู ้เพื่อผลิตนักสัตวศาสตร ์ที่มทีักษะการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

มีคุณธรรมและจรยิธรรม” 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นคณะที่มคีวามเป็นเลิศทางดา้นสัตวศาสตร์ในระดับชาติ” 

1.3.3  ภาพรวมของหลักสูตร 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ ได้ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนเป็น

หลักสูตรใหม่ในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยผ่านการ

รับรองจากส านักคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ในปี 2560 ได้

ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย เท่า

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการผลิตสัตว์ในปัจจุบัน นักศึกษาที่ส าเร็จในหลักสูตรนี้ต้องมีความรู้ 

ความสามารถ และทักษะการวิจัยทางสัตวศาสตร์ พร้อมทั้งสามารถผลิตผลงานวิจัยใหม ่ๆ ทางสัตว

ศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการผลิตปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 

สมกับปรัชญาของหลักสูตร “ผลติบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมทางสัตวศาสตร์เพื่อ

การพัฒนาปศุสัตว์อย่างยั่งยืน” 

 ปัจจุบันมีนักศึกษาในหลักสูตรจ านวน 7 คน ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนต้องได้รับการพัฒนา

ความรูแ้ละทักษะทางสัตวศาสตรเ์พื่อใหส้ามารถด าเนินงานวิจัยได้ส าเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตร 

นอกจากนี้นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบอาชีพหลังจาก

ส าเร็จการศกึษา เชน่ ทักษะทางการสื่อสาร ความสามารถทางภาษา และการท างานเป็นทีม เป็นต้น 

ส าหรับผลการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ ASEAN University 

Network - Quality Assurance (AUN-QA) จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ หลักสูตรฯ มีผลประเมินคุณภาพ

การศกึษาจัดอยู่ในระดับ 2 (Inadequate and Improvement is Necessary) 
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ชื่อหลักสูตร :  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

  Doctor of Philosophy Program in Animal Science 

 

ชื่อปริญญา  : ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :   ปร.ด. (สัตวศาสตร์) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Doctor of Philosophy (Animal Science) 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :   Ph.D. (Animal Science)  

 

หลักสูตรได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย : ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560  

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 

ความเป็นมาของหลักสูตร  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา

บุคลากรที่มีความรู้ และทักษะในการวิจัยทางสัตวศาสตร์เพื่อพัฒนาการผลิตสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ 

สามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าของสินค้าปศุสัตว์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความ

ปลอดภัยทางอาหาร รวมถึงผลกระทบต่อสวัสดิภาพของสัตว์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อมุ่งสู่การผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน โดยมีการเริ่มด าเนินงานของหลักสูตรฯ ดังนี้ พ.ศ. 2553 เปิด

หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์  พ.ศ. 2560 

ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 เน้นการท าวิจัยและท าดุษฎี

นิพนธ์ และแบบที่ 2 เน้นการท าวิจัยและท าดุษฎีนิพนธ์ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งนักศึกษา

สามารถเลือกศึกษาวิจัยในด้านที่ตนเองมีความสนใจ อาทิเช่น โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง โภชน

ศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สรีรวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ใน

สัตว์เลี้ยง การผลิตปศุสัตว์ การจัดการและสุขาภิบาลในสัตว์เลี้ยง เป็นต้น  

 

ปรัชญาของหลักสูตร  

 “ผลติบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ใหมท่ี่เหมาะสมทางสัตวศาสตร์เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์

อย่างยั่งยืน” 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการวิจัยทางสัตวศาสตร์ให้สอดคล้อง

ต่อความตอ้งการดา้นการผลิตปศุสัตว์ระดับประเทศและนานาชาติ 

2. สรา้งผลงานวิจัยใหมท่างสัตวศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

     หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาเอก 

     การจัดการเรียนการสอน :  

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ มีแผนการศกึษา ดังนี้ 

แบบ 1.1   เป็นแผนการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการวิจัย โดย

มีการท าเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ 

แบบ 1.2   เป็นแผนการศึกษาส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีที่เน้นการวิจัย โดย

มีการท าเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ 

แบบ 2.1   เป็นแผนการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทที่มุง่สร้างนักวิจัยให้

มีความพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะ 

แบบ 2.2   เป็นแผนการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มุ่งสร้างนักวิจัย

ให้มคีวามพรอ้มทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะ 

     ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศกึษาตามหลักสูตร :  

แบบ 1.1 และ 2.1    มีระยะเวลาของการศกึษาตลอดหลักสูตร 3 ปี และใหศ้กึษาได้ไม่เกิน 6 

ปีการศึกษา  

แบบ 1.2 และ 2.2    มีระยะเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 

8 ปีการศึกษา 

     ภาษาที่ใชใ้นการเรียนการสอน :  

 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ก าหนดให้เขยีนเล่มดุษฎีนพินธ์เป็นภาษาอังกฤษ) 

     การรับนักศกึษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศกึษาต่างชาติ 

     การให้ใบปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 

     ความรว่มมอืกับสถาบันอื่นในการจัดการเรยีนการสอน :  

Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada, Indonesia; Vietnam National 

University of Agriculture, Vietnam; National Chung Hsing University, Taiwan; National 

Chiayi University, Taiwan; National Pingtung University of Science and Technology, 

Taiwan; National Ilan University, Taiwan; Kagawa University, Japan 
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จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 หลักสูตรแบบ  1.1  ผู้เข้าศกึษาที่ส าเร็จปริญญาโท  ไม่น้อยกว่า 48 หนว่ยกิต 

 หลักสูตรแบบ  1.2  ผูเ้ข้าศกึษาที่ส าเร็จปริญญาตร ี ไม่นอ้ยกว่า 72 หนว่ยกิต  

 หลักสูตรแบบ  2.1  ผูเ้ข้าศกึษาที่ส าเร็จปริญญาโท  ไม่นอ้ยกว่า 48 หนว่ยกิต 

 หลักสูตรแบบ  2.2  ผูเ้ข้าศกึษาที่ส าเร็จปริญญาตร ีไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกิต 

 

โครงสร้างหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ( ) หมายถึง รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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PLO ของหลักสูตร  

1) สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดภัย และเป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตปศุสัตว์ให้ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

3) สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหมส่ าหรับปศุสัตว์ยั่งยืน 

4) สามารถสื่อสารอย่างเหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรูสู้่ชุมชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

5) มีจรรยาบรรณของนักวิจัยและตระหนักถึงสวัสดิภาพของสัตว์ 

6) สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดแีละมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

 

อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา  

 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา  นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  นักวิชาการ/

ผูเ้ชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  อาชีพอิสระ 
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ส่วนท่ี 2 

การประเมินตนเอง 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาเอก พ.ศ. 2558 

---------- 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตร : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ/์ไม่ผ่านเกณฑ ์

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ าหลักสูตร √ 

2 คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร √ 

3 คุณสมบัตขิองอาจารย์ประจ าหลักสูตร √ 

4 คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอน √ 

5 คุณสมบัตขิองอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลักและ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นควา้อิสระ 

√ 

6 คุณสมบัตขิองอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม (ถ้าม)ี √ 

7 คุณสมบัตอิาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์ √ 

8 การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา √ 

9 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์และ 

การค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑติศึกษา 

√ 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด √ 

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1  

   เป็นไปตามเกณฑ ์  

   ไม่ผ่านเกณฑใ์นข้อที่............ 

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ของหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แล้ว พบว่า มผีลการด าเนนิงานเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 

 

 

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

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)  

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
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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) : การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

มีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

   หลักสูตรได้ก าหนดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcomes-based education, OBE) ไว้

ว่า “ผลิตบุคลากรที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมทางสัตวศาสตร์เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์

อย่างยั่งยืน” และถูกถ่ายทอดให้เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program learning outcomes, 

PLO) ออกมาเป็น 6 ข้อ ทั้งนีห้ลักสูตรมีกระบวนการในการก าหนด OBE  และ PLO โดยเริ่มจากคณะ

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าเนื้อหาหลักสูตรตาม Outcome 

based Education (อ้างอิง 1.1.1  ค าสั่งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ที่  106/2559 วันที่  10 

สิงหาคม พ.ศ.2559) โดยมีหน้าที่จัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ โดย

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2560 ทางหลักสูตรได้

จัดท าแบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อาทิ ผู้ใช้

บัณฑิตทั้งส่วนราชการ และเอกชน คณาจารย์ และศิษย์เก่า เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลจากผลส ารวจมา

ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท า OBE และ PLO (อ้างอิง 1.1.2 แบบสรุปผลการส ารวจคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์) นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได้น าวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่

ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ (อ้างอิง 1.1.3  ปรัชญา วิสัยทัศน์ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้) รวมถึงวิสัยทัศน์ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องการผลิต

บัณฑติที่มีทักษะ ความรู ้ความ สามารถในวิชาการและวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตรใ์ห ้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านการผลติสัตว์มาเป็นแกนหลักในการจัดท าเนื้อหาหลักสูตร ฯ เพื่อให้

นักศึกษาที่ส าเร็จในหลักสูตรฯ เป็น “นักสัตวศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ” (อ้างอิง 1.1.4  

ปรัชญา วิสัยทัศน ์ของคณะฯ) 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงของระหว่าง PLO ของหลักสูตร วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ

และมหาวิทยาลัย 

 

PLOs ของหลักสูตร 

ระดับคณะ/มหาวทิยาลัย 

Vision Mission 

PLO1: สามารถอธิบาย

แนวคิ ดและทฤษฎี ท่ี

เกี่ยวข้องกับการผลิต

ปศุสัตว์ท่ีปลอดภัย และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยนื 

 

ผู้เรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 

สาขาสัตวศาสตร์  จะ เ ป็นนักสัตว

ศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ 

ต ล อ ด จ น มี ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ท า ง

การเกษตรในระดับนานาชาติได้นั้น 

ต้องมีความรู้ท้ังทางทฤษฏีและปฏิบัติ 

เพื่อการผลิตปศุสัตว์ท่ีปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค และเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

PLO1 มีความเชื่ อมโยงสอดคล้ องกับ 

mission ของคณะข้ อ ท่ี  1 ใ นการผลิ ต

บัณฑิตท่ีมีทักษะ ความรู้ ความ สามารถ

ในวชิาการและวิชาชพีทางด้านสัตวศาสตร์ 

ข้อท่ี 2 ในการบูรณาการการวิจัยอย่างมี

ทิศทาง พัฒนาให้ เ ป็น ท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และข้อท่ี 4 ใน

การมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส าหรับความ

เชื่ อม โยงสอดคล้องกับ  mission ของ

มหาวิทยาลัย PLO1 เชื่อมโยงสอดคล้อง

กับ mission มหาวทิยาลัยข้อ 1 ในการผลิต

บัณฑิต ท่ีมี ค วาม รู้ความสามารถใน

วชิาการและวิชาชพี 

PLO2:  ส า ม า ร ถ

ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ

แก้ไขปัญหาการผลิตปศุ

สัตว์ ให้ปลอดภัยและ

เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

ผู้เรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 

สาขาสัตวศาสตร์  จะ เ ป็นนักสัตว

ศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ 

ต ล อ ด จ น มี ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ท า ง

การเกษตรในระดับนานาชาติได้นั้น 

ต้องสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้

องค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษาน ามาใช้

ในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการ

ผลิตปศุสัตว์ท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

และเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

PLO2 มีความเชื่ อมโยงสอดคล้องกับ 

mission ของคณะข้ อ ท่ี  1 ใ นการผลิ ต

บัณฑิตท่ีมีทักษะ ความรู้ ความ สามารถ

ในวชิาการและวิชาชพีทางด้านสัตวศาสตร์ 

ข้อท่ี 2 ในการบูรณาการการวิจัยอย่างมี

ทิศทาง พัฒนาให้ เ ป็น ท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และข้อท่ี 4 ใน

การมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส าหรับความ

เชื่ อม โยงสอดคล้องกับ  mission ของ

มหาวิทยาลัย PLO1 เชื่อมโยงสอดคล้อง

กับ mission มหาวทิยาลัยข้อ 1 ในการผลิต

บัณฑิต ท่ีมี ค วาม รู้ความสาม ารถใน

วชิาการและวิชาชพี 

PLO3:  สามารถสร้าง

อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ

นวัตกรรมใหม่ส าหรับ

ปศุสัตวย์ั่งยืน 

ผู้เรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 

สาขาสัตวศาสตร์  จะ เ ป็นนักสัตว

ศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ 

ต ล อ ด จ น มี ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ท า ง

PLO3 มีความเชื่ อมโยงสอดคล้องกับ 

mission ของคณะข้อท่ี 2 ในการบูรณาการ

วิจัยอย่างมีทิศทาง เพื่อประโยชน์ต่อการ

เรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนา
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การเกษตรในระดับนานาชาติได้นั้น 

จะต้องสามารถวิเคราะห์ปัญหาการ

ผลิตปศุสัตวท้ั์งจากข้อมูลในอดีตจนถึง

ปัจจุบัน แลว้น ามาสร้างสมมุตฐิานและ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ตลอดจน

วางแผนงานการวิจัยได้อยา่งเหมาะสม  

ใ ห้ เ ป็ น ท่ี ยอม รับ ใ นร ะดั บ ช าติ  แ ล ะ

น า น า ช า ติ  ส า ห รั บค ว าม เ ชื่ อ ม โ ย ง

สอดคล้องกับ mission ของมหาวิทยาลัย 

PLO1 เชื่ อมโยงสอดคล้องกับ  mission 

มหาวทิยาลัยข้อ 2 ในการสร้างผลงานวจิัย

และนวัตกรรม และข้อ 4 ในการรักษา

ระบบนเิวศของทรัพยากรธรรมชาติ 

PLO4:  สามารถสื่อสาร

อย่างเหมาะสมในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ชุมชนท้ังระดับชาติและ

นานาชาต ิ

ผู้เรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 

สาขาสัตวศาสตร์  จะ เ ป็นนักสัตว

ศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ 

ต ล อ ด จ น มี ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ท า ง

การเกษตรในระดับนานาชาติได้นั้น 

ต้องสามารถใช้สื่อ ต่าง ๆ เผยแพร่

ผลงานวิจัยของตนเอง ท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ 

PLO4 มคีวามเชื่อมโยงสอดคลอ้งกับ 

mission ของคณะข้อท่ี 2 ในการบูรณาการ

วจิัย และพัฒนาให้เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิและสอดคลอ้ง

กับ mission ของมหาวิทยาลัยขอ้ท่ี 2 ใน

การสร้างผลงานวจิัยและนวัตกรรม 

PLO5: มีจรรยาบรรณ

ข อ ง นั ก วิ จั ย  แ ล ะ

ตระหนักถึงสวัสดิภาพ

ของสัตว ์

 

การก้าวสู่นักสัตวศาสตร์ระดับแนว

ห น้ า ท่ี มี ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ใ น ร ะ ดั บ

น า น า ช า ติ  น อ ก จ า ก จ ะ ต้ อ ง มี

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ยังต้อง

เป็นผู้ ท่ีมีจรรยาบรรณในการวิจัย มี

ความตระหนักถึงสวัสดิภาพของสัตว์  

PLO5 มคีวามเชื่อมโยงสอดคลอ้งกับ 

mission ของคณะข้อท่ี 2 ในการบูรณาการ

วจิัย และพัฒนาให้เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิและสอดคลอ้ง

กับ mission ของมหาวิทยาลัยขอ้ท่ี 2 ใน

การสร้างผลงานวจิัยและนวัตกรรม 

PLO6: สามารถปรับตัว

ได้เป็นอยา่งดีและมี

ความรับผิดชอบตอ่

ตนเองและสังคม 

นักสัตวศาสตร์ระดับแนวหนา้ที่มคีวาม

เป็นเลิศในระดับนานาชาต ิจะต้องเป็น

ผู้ท่ีมีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ชุมชน 

และสังคม รวมถึงสามารถปรับตัวเข้า

กับสิ่งแวดลอ้มใหม ่ๆ ได ้

PLO6 มคีวามเชื่อมโยงสอดคลอ้งกับ 

mission ของคณะข้อท่ี 4 ในการรักษาขนบ

ธรรมเนยีนประเพณีอันดงีาม และอนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรม และสอดคลอ้งกับ 

mission ของ มหาวทิยาลัยข้อท่ี 4  

 

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

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

และทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง 

  การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ผู้เรียนต้อง

แสดงออกถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในส่วนของคุณลักษณะทั่วไป (Generic learning outcome, GLO) 

และคุณลักษณะเฉพาะ (Specific learning outcomes, SLO) หลักสูตร ฯ ได้ออกแบบให้ PLO คลอบ
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คลุมทั้ง GLO และ SLOโดยการน าข้อมูลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (อ้างอิง 1.2.1 : 

รายงานการได้มาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในมหาวิทยาลัย) ซึ่งคุณลักษณะทั่วไป (Generic) ที่ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์พึงมีมาก

ที่สุดคือ ต้องเป็นผู้มคีวามซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติที่ดตี่องาน เพื่อนรว่มงาน และองค์กร มีความขยัน 

อดทน สู้งาน และกระตือรือร้น (PLO 5, 6) ส่วนคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพ (Specific) ที่ดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พึงมีมากที่สุดคือ ต้องมีความรู้พื้นฐานทางสัตวศาสตร์เป็นอย่างดี ทั้ง

ในด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์  และโภชนศาสตร์สัตว์  มี

ความสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ และแก้ไขงานอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการจัดการ

ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าข้อมูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานได้ (PLO 3, 4) 

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคลองกับปรัชญาหลักสูตรผู้เรียนต้องสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(PLO 1, 2) โดยสัดส่วน GLO และ SLO มีสัดสว่นเท่ากับ 3:3 

ตารางแสดงความสอดคล้องของ PLOs กับ GLO และ SLO 

PLO Outcome Statement Specific Generic Level 

1 สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  Understanding 

2 สามารถประยุกต์ใช้ความรูเ้พื่อแก้ไขปัญหาการ

ผลติปศุสัตว์ให้ปลอดภัยและเป็นมติรตอ่

สิ่งแวดล้อม 

  Applying 

3 สามารถสร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมใหม่

ส าหรับปศุสัตว์ยั่งยืน 

  Creating 

4 สามารถสื่อสารอย่างเหมาะสมในการถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่ชุมชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

  Applying 

5 มีจรรยาบรรณของนักวิจัย  และตระหนัก

ถึงสวัสดิภาพของสัตว์ 

  Evaluating 

6 สามารถปรับตัวได้ เป็นอย่างดีและมีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

  Applying 

Level :  U = Remembering / Understanding  A = Applying / Analyzing  E = Evaluating / Creating 
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1.3)  The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders (4) : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างชัดเจน 

  จากรายงานการได้มาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ 

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิตในแตล่ะกลุ่มตามรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

PLOs รายละเอียด สกอ. 
ผู้ใช้งาน 

บัณฑิต 
วิชาชีพ 

ภาค

สังคม 
อื่นๆ 

1 สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ผลิตปศุสัตว์ท่ีปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยนื 

F F F M M 

2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิต

ปศุสัตวใ์ห้ปลอดภัยและเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

F F F M M 

3 สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ส าหรับ

ปศุสัตวย์ั่งยืน 

F F F F M 

4 สามารถสื่อสารอย่างเหมาะสมในการถ่ายทอดองค์

ความรู้สูชุ่มชนท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

F F F F F 

5 มจีรรยาบรรณของนักวิจัย และตระหนักถึงสวัสดิภาพ

ของสัตว ์

M F F M M 

6 สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีและมีความรับผิดชอบ

ตอ่ตนเองและสังคม 

F F F F F 

F - Fully fulfilled    M - Moderately 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        
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Criteria 2 :  Programme Specification 

2.1)  The information in the programme specification is comprehensive and up-

to-date (1,2) : ข้อก าหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้

ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื่อให้มี

ความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยในเล่มหลักสูตรฯ จะมี

รายละเอียดต่างๆ  ที่จ าเป็นต่อผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทั้งในส่วนข้อมูล

หลักสูตรฯ โครงสร้างหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้สอน กลยุทธ์ในการสอน หลักเกณฑ์และข้อก าหนดต่าง เช่น คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษา รวมถึงรายงานการออกแบบที่มุ่งผลลัพธ์ ซึ่งข้อมูลตา่ง ๆ สามารถดาวน์

โหลด ได้ที่ (อ้างองิ 2.1.1  รายละเอียดของหลักสูตร)      

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

date (1,2) : รายละเอียดของวชิามีความครอบคลุมและทันสมัย 

ส าหรับข้อก าหนดของแต่ละรายวิชาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าดูข้อมูลได้ในเล่ม

หลักสูตรฯ โดยในแต่ละรายวิชาจะมีข้อก าหนดต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้อง

เรียนมาก่อน (Pre –requisite) และค าอธิบายรายวิชา (Course description) (อ้างอิง 2.2.1 มคอ. 2 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นอกจากนี้ผู้เรียนยัง

สามารถดูแผนการสอน วิธีการสอน การวัดและประเมินผล ได้จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ซึ่งก าหนดให้จัดท าและส่งเข้าระบบก่อนเปิดภาคการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได้มีการก ากับ 

ติดตาม และแจ้งเตือนให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท าและส่งไฟล์ มคอ.3 ให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด (อ้างอิง 2.2.2  หนังสือขอความอนุเคราะห์ด าเนินการจัดท า มคอ.3) ซึ่งผลการ

ด าเนินการพบว่า รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ จัดท าและส่งไฟล์ มคอ.3 เข้าสู่ระบบตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด (อ้างองิ 2.2.3  ระบบอัพโหลดไฟล์ มคอ.3) 

2.3)  The programme and course specifications are communicated and made 

available to the stakeholders (1,2) : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อก าหนด

ของหลักสูตรและรายละเอียดของวชิา 

 หลักสูตรฯ ได้มีการเผยแพร่หลักสูตรฯ โดยผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 

จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อสง่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ใน

วันปฐมนิเทศนักศกึษา เพื่อให้ผู้ที่ตอ้งการเขา้ศกึษาต่อในหลักสูตรฯ นักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรได้ (อ้างอิง 2.3.1 ไฟล์ปฐมนิเทศนักศึกษา
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ใหม่), (อ้างอิง 2.3.2 โปสเตอร์ประชาประชาสัมพันธ์หลักสูตร), (อ้างอิง 2.3.3 ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรในเว็บไซต์) 

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        

 

Criterion 3  Programme Structure and Content 

3. 1)  The curriculum is designed based on constructive alignment with the 

expected learning outcomes (1) : การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการ

เรยีนรู้ที่คาดหวัง 

   หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองตามผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังของผู้เรียน โดยแผนการเรียนแบบ 1.1 และ 1.2 เป็นแผนการเรียนที่เน้นการท าวิจัย ซึ่ง

ผู้เรียนต้องมีความรู้ภาคทฤษฏีและทักษะในการวิจัยเป็นอย่างสูง เพื่อที่จะพัฒนางานวิจัยและ

สร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิตปศุสัตว์ ผ่านรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ (PLO1, PLO2, และ PLO3) 

นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องของจรรยาบรรณการวิจัย 

ข้อก าหนดต่าง ๆ ด้านการวิจัย และเทคนิคใหม่ ๆ ในการวิจัย ผ่านรายวิชา สศ 751 เทคนิคการวิจัย

ทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง (PLO5) ทั้งยังได้รับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การปรับตัวเข้าสังคม 

และความรับผิดชอบ ผ่านรายวิชาสัมมนา (PLO4 และ PLO 6) ส าหรับแผนการเรียนแบบ 2.1 และ 

2.2 เป็นแผนการเรียนเป็นแผนการเรียนที่เน้นการท าวิจัย ซึ่งนอกจากผูเ้รียนสามารถพัฒนางานวิจัย

และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิตปศุสัตว์ ผ่านรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ (PLO2, และ PLO3) รวมถึง

ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องของจรรยาบรรณการวิจัย ข้อก าหนดต่าง ๆ ด้าน

การวิจัย และเทคนิคใหม่ ๆ ในการวิจัย ผ่านรายวิชา สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง 

(PLO5) ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การปรับตัวเข้าสังคม และความรับผิดชอบ 

ผ่านรายวิชาสัมมนา (PLO4 และ PLO 6) ผู้เรียนยังได้รับการพัฒนาความรู้ในภาคทฤษฎีเพิ่มเติม
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เพื่อให้เกิดแนวคิดในการน าไปสู่การท าวิจัยที่มีคุณภาพสูง (PLO1) (อ้างอิง 3.1.1 มคอ. 2 หลักสูตร

และอาจารย์ผู้สอน หนา้ที่ 13) 

3.2)  The contribution made by each course to achieve the expected learning 

outcomes is clear (2) : มีการก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร

เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560 ได้น าผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบรายวิชาเพื่อให้แต่ละรายวิชาสะท้อนผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง ยกตัวอย่างเช่น PLO3 ที่ผู้เรียนต้องสามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่

ส าหรับปศุสัตว์ยั่งยืน ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในกลุ่มรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ และ PLO4 ที่ผู้เรียนสามารถ

สื่อสารอย่างเหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ ได้ถูกถ่ายทอด

ออกมาในกลุ่มรายวิชาสัมมนา เป็นต้น (อ้างองิ 3.2.1 ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ELOs กับรายวิชา 

และผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร) 

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

date (3,4,5,6) : หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อ

ยุคสมัย 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้

ปรับปรุง/พัฒนาขึ้นมาใหม่จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2553 เพื่อให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการน าผล

ส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการสร้างผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง และถ่ายทอดลง

สู่แต่ละรายวิชาโดยมีแผนการสรา้งผลการเรียนรู้ในแตล่ะปีการศกึษาดังตอ่ไปนี้ 

หลักสูตรแบบ 1.1 

ชั้นปีที่ รายละเอียด 

1 นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์มาพัฒนาโจทย์วิจัยที่

เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

2 นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอผลงานวิจัยได้

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีจรรยาบรรณการวิจัย คุณธรรม และ

จรยิธรรม  

3 นักศึกษาสามารถเผยแพร่ผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางดา้นสัตวศาสตรไ์ด้ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ  
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หลักสูตรแบบ 1.2 

ชั้นปีที่ รายละเอียด 

1 นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฏีพื้นฐานทางด้านสัตวศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจน

เข้าใจกระบวนการในการด าเนินการวจิัย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการท าวิจัย  

2 นักศึกษาสามารถน าองค์ความรูท้างวิชาการมาพัฒนาโจทย์วจิัยที่เสริมสร้างองค์

ความรูแ้ละนวัตกรรม ใหม่ ๆ เพื่อการผลติสัตว์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน  

3 นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มจีรรยาบรรณการ

วิจัย คุณธรรม และจรยิธรรม  

4 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะหผ์ลการวิจัยได้อย่างลกึซึง้ รวมถึงน าเสนอ

ผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

5 นักศึกษาสามารถเผยแพร่ผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางดา้นสัตวศาสตรไ์ด้ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาต  

 

หลักสูตรแบบ 2.1 

ชั้นปีที่ รายละเอียด 

1 นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐานทางด้านสัตวศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจน

น าองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์มาพัฒนาโจทย์วิจัยที่เสริมสร้างองค์ความรู้

และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน  

2 นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอผลงานวิจัยได้

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีจรรยาบรรณการวิจัย คุณธรรม และ

จรยิธรรม  

3 นักศึกษาสามารถเผยแพร่ผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางดา้นสัตวศาสตรไ์ด้ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ  
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หลักสูตรแบบ 2.2 

ชั้นปีที่ รายละเอียด 

1 นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฏีพื้นฐานทางด้านสัตวศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจน

เข้าใจกระบวนการในการด าเนินการวจิัย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการท าวิจัย  

2 นักศึกษาสามารถน าองค์ความรูท้างวิชาการมาพัฒนาโจทย์วจิัยที่เสริมสร้างองค์

ความรูแ้ละนวัตกรรม ใหม่ ๆ เพื่อการผลติสัตว์ที่ปลอดภัยและเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน  

3 นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มจีรรยาบรรณการ

วิจัย คุณธรรม และจรยิธรรม  

4 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะหผ์ลการวิจัยได้อย่างลกึซึง้ รวมถึงน าเสนอ

ผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

5 นักศึกษาสามารถเผยแพร่ผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางดา้นสัตวศาสตรไ์ด้ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาต  

 

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        
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Criteria 4. Teaching and learning approach 

4. 1)  The educational philosophy is well-articulated and communicated to all 

stakeholders (1) : ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สามารถได้รับรู ้

   กลยุทธ์ในการเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยแมโ่จท้ี่ว่า “จัด

การศึกษาเพื่อเสริมสร้างปัญญาในรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการท างานตาม

อมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน มุ่งให้ผู้เรยีน มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะ

เดิม สร้างเสริมทักษะใหม่ มีวิธีคิดของการเป็นผู้ประกอบการ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการ

สื่อสาร มีความตระหนักต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในความสัมพันธ์ระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” ดังนั้น 

หลักสูตรฯ จึงได้ก าหนด learning outcome ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมุ่งมั่นพัฒนา

ดุษฎีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ เพื่อ

ผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งปรัชญาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์นี้ เป็นสิ่งที่คนในหลักสูตรเชื่อร่วมกันและถ่ายทอดไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกส่วนของหลักสูตร โดยมีการให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์ของคณะฯ และ

มหาวิทยาลัย, แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และผ่านช่องทางการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็น

ประจ าทุกปี (อ้างองิ 4.1.1 เว็บคณะฯ, แผ่นพับ, กิจกรรมปฐมนเิทศ) 

4. 2)  The teaching and learning activities are constructively aligned to 

achievement of the learning outcomes (2,3,4,5) : กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ

สอดคล้องกับการบรรลุผลส าเร็จตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

   หลักสูตรฯ มีกลยุทธ์ในการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายตามลักษณะของ

รายวิชา ตามเอกสารแนบแสดงแผนการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  โดยจัดการเรียนรู้แบบ 

outcome-based classroom เน้น active learning ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ทั้งในและนอกหลักสูตรฯ 

เพื่อสร้าง entrepreneurial mindset ให้เกิดในตัวผูเ้รียน เชน่ การท างานเป็นทีม การเป็นผู้น า การเป็น

ผู้มีความรับผิดชอบ มีกระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ความอดทนต่อปัญหาและ

ความไม่แน่นอน และรู้จักการแก้ปัญหา ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันจัดท า

แบบฟอร์ม CLO ของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับแผนการสอน เพื่อแสดงแผนการสอนและ

กิจกรรมการเรียนการสอนตาม CLO (อ้างองิ 4.2.1 แบบฟอร์ม มคอ.3 AUN-QA) 
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4.3) The teaching-learning activities enhance lifelong learning (6) : กิจกรรม

การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

   หลักสูตรฯ ได้ก าหนดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของหลักสูตร ประกอบด้วย ทักษะการ

ติดต่อสื่อสาร และทักษะทางภาษาอังกฤษ และเพื่อให้สอดรับกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของหลักสูตร 

หลักสูตรได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การปฏิบัติการทั้ง

ภายในและภายนอกสถานที่ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ และ

การท าวิจัยในช้ันเรยีน 

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) : การประเมินผู้เรยีนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับ

ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

   หลักสูตรฯ มีการประเมินตั้งแต่การรับเข้า โดยก าหนดให้มีการน าเสนอหัวข้อ

งานวิจัยที่สนใจในวันสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

(อ้างอิง 5.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ) และหลังการเป็นนักศึกษาประมาณ 1 

เดือน มีการสอบวัดผลการเรียนรู้พื้นฐาน และมีการติดตามความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้ระหว่าง

การศึกษาโดยมีการสอบข้อเขียนและสอบประมวลผลการเรียนรู้ และมีการสอบดุษฎีนิพนธ์ซึ่ง

ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ทุกด้าน ก่อนส าเร็จการศึกษา (อ้างอิง 5.1.2 แบบฟอร์มรายงาน

ความก้าวหน้า), (อ้างองิ 5.1.3 การสอบประมวลความรู)้  
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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) : การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การก าหนดเกณฑ์

ประเมิน การกระจายน้ าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด             

มีความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้เรยีนรับทราบ 

ในหลักสูตรฯ มีเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียนมีความหลากหลายตามลักษณะ

วิชา ตามการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระบุเกณฑ์ วิธีประเมินของและ

ยกตัวอย่างรายวิชา ซึ่งหลักสูตรฯ มีการพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์และวิธีการประเมินของ

แตล่ะรายวิชาและมีการก าหนดล่วงหน้าก่อนการจัดการเรียนการสอน  

ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรฯ ได้ร่วมกับคณะในการจัดอบรม

ประเมิน มคอ. 3 จัดท าแบบฟอร์มเพื่อประเมินเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด ของแต่ละ

รายวิชา  (อ้างอิง สศ 5.2.1 แบบฟอร์ม มคอ.3 ใหม่) และให้ผู้สอนแจ้งผู้เรียนได้ทราบหลักเกณฑใ์น

การประเมนิแตล่ะรายวิชา รวมถึงการอัพ มคอ.2-3 ลง Ms team ให้นักศึกษาได้รับทราบ 

  5.3)  Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to 

ensure validity, reliability and fairness of student assessment (6,7)  :  เกณฑ์การให้

คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น

และความโปร่งใสในการประเมินผู้เรยีน 

  หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความเที่ยงธรรมของเกณฑ์และ

วิธีการประเมินโดยมีการประชุมเพื่อตรวจสอบผลการศึกษาจากเกณฑป์ระเมินในรายวิชาที่เปิดสอน

ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 (อ้างอิง 5.3.1 มคอ.3 1-2-63) (อ้างอิง 5.3.2 ตาราง

แสดงรูปแบบการประเมินของแต่ละรายวิชา) และมีช่องทางการพิจารณาจากข้อร้องเรียนของ

นักศึกษาผา่นช่องทางสายตรงคณบดีในเว็บไซต์คณะฯ, กล่องรับข้อร้องเรียนของคณะฯ และเอกสาร

ค ารอ้งทั่วไปในระบบของมหาวิทยาลัย (อ้างองิ 5.3.2  การรับข้อร้องเรียน) 

5.4)  Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

(3) : มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วย

พัฒนาการเรียนรู้ 

มีการสะท้อนผลการประเมินกลับยังผู้ถูกประเมินระหว่างที่ก าลังศึกษา เพื่อให้

ผู้เรียนน าไปปรับปรุงแก้ไข เช่น รายวิชาสัมมนาที่มีการน าเสนอมากกว่า 1 ครั้ง ท าให้นักศึกษา

สามารถน าข้อบกพร่องของงานที่น าเสนอไปปรับปรุงในการน าเสนอครั้งต่อไป และมีการประเมิน

ผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ทั้งนี้ หลักสูตรฯ จะจัดท าแบบฟอร์มติดตามผลการประเมินของ
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อาจารย์ผู้สอนใน แต่ละรายวิชาของ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.5 รายงานผลการ

ด าเนนิการของรายวิชา 

 5.5)  Students have ready access to appeal procedure (8) : ผู้เรยีนรับรู้ถึงสิทธิ์

เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์ 

หลักสูตรฯ มีการชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงกระบวนการที่เหมาะสม โดยผู้เรียน

สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินผ่านแบบประเมินที่หลักสูตรฯ จัดท าขึ้น (อ้างองิ 5.5.1 แบบประเมิน) 

นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น สายตรงคณบดี 

กล่องแสดงรับความคิดเห็น (ตู้รับข้อร้องเรียน ) บริ เวณช้ัน 1,  3 และช้ัน 4 อาคารศูนย์                   

สัตวศาสตร์ฯ หรอืผา่นอาจารย์ที่ปรึกษา (อ้างองิ 5.5.2 ภาพสายตรงคณบดี และภาพกล่องรับความ

คิดเห็น) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553 ในหมวดที่ 4 

เกี่ยวกับการอุทธรณ์ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (อ้างองิ 5.5.3  ขอ้บังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา)    

ซึ่งทางคณะฯ มีช่องทางการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักศึกษาผ่านช่องทางสายตรงคณบดีใน

เว็บไซต์คณะฯ, กล่องรับข้อร้องเรียนของคณะฯ (อ้างอิง 5.5.4 การรับข้อร้องเรียน) ทั้งนี้ หลักสูตรฯ 

ได้จัดท าแบบฟอร์มให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในวิชาที่ศึกษา ทั้งรูปแบบการสอน การประเมิน 

ว่ามีความยุติธรรม น่าเชื่อถืออย่างไร (อ้างอิง 5.5.5 แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น) และหลักสูตรฯ 

มีแผนการให้อาจารย์ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละรายวิชาอย่างชัดเจนในแบบมคอ.3 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา โดยส่งให้กับหลักสูตรฯ เก็บเป็นหลักฐาน และก าหนดให้

ผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนให้กับนักศึกษาทราบก่อนเริ่มการเรียนการสอนตามแบบมคอ.5 

รายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาทุกครั้ง 

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) 

       

5.3  Methods including assessment rubrics and marking 

schemes are used to ensure validity, reliability and fairness 

of student assessment (6, 7) 
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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

ทอดต าแหน่ง เลื่อนต าแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การสิ้นสุด

ต าแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวจิัย และการ

บริการวิชาการ 

   ในปีการศึกษา 2563 มีคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ และท างานเต็มเวลา

ทั้งหมด 12 คน แบ่งออกตามต าแหน่งทางวิชาการดังตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการของ

หลักสูตรฯ ทั้งนี้มีอาจารย์ทั้งหมดในหลักสูตรฯ จบปริญญาเอกร้อยละ 100 ซึ่งอาจารย์ทุกท่านใน

หลักสูตรฯ มีความรู้ทางการวิจัย มีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 (อ้างอิง 6.1.1 ตารางแสดง

บุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร https://erp.mju.ac.th/qaRpt1.aspx) และมีอาจารย์ที่ได้รับก าหนด

ต าแหน่งที่สูงขึ้น จ านวน2 คน คือ ผศ.ดร.จ ารูญ มณีวรรณ และ ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก (อ้างอิง 

6.1.2 แบนเนอร์) 

   ในระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2563 ไม่มีอาจารย์ท่านใดลาออก แต่มีอาจารย์

เกษียณอายุจ านวน 2 คน และภายในอีก 5 ปี จะมีคณาจารย์เกษียณอายุ จ านวน 3 คน และใน

ปีงบประมาณ 2563 ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน 

โอภาสพัฒนกิจ ได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่ (อ้างอิง 6.1.3 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรชุดใหม่) โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 

 ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้รว่มเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของ

คณะฯ เพื่อพิจารณาก าหนดกรอบต าแหน่งทดแทนคณาจารย์ที่เกษียณอายุด้วย (อ้างอิง 6.1.4  

ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร)  

https://erp.mju.ac.th/qaRpt1.aspx


27 
 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาในรอบ 5 ปี  

ต าแหน่งวิชาการ 

2559 2560 2561 2562 2563 

คง

อยู่ 

ออก คงอยู ่ ออก คง

อยู่ 

ออก คงอยู ่ ออก คงอยู ่ ออก 

อาจารย์ 6 - 9 - 9 - 9 1 8 - 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 1 8 - 5 - 10 - 12 - 

รองศาสตราจารย์ 2 1 1 1 1 - 1 - - 1 

รวม 14 2 18 1 18 - 20 1 20 1 

ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันสิ้นปีการศึกษา 2563) 

วุฒิการศึกษา อ. ผศ. รศ. ศ. อ.พิเศษ รวม 

ปรญิญาตร ี - - - - - - 

ปรญิญาโท - 3 - - - 3 

ปรญิญาเอก 8 8 - - - 16 

สูงกวา่ปริญญาเอก - - - - - - 

รวม 8 11 - - - 19 

ร้อยละ 100 

อายุคนเฉลี่ย 42.11 57.89 - - - - 

อายุงานเฉลี่ย 7.57 16.7 - - - - 

 

รายชื่ออาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ อีก 5 ปี (2564-2568) 

ล าดับ ชื่อ-สกุลผู้ท่ีจะเกษียณอายรุาชการ 2564 2565 2566 2567 2568 

1 ผศ.น.สพ.ดร.บัญชา  พงศ์พิศาลธรรม      

2 ผศ.น.สพ.ไพโรจน์ พงศ์กดิาการ      

3 อ.ดร.จ ารูญ  มณีวรรณ      

 

6. 2)  Staff- to- student ratio and workload are measured and monitored to 

improve the quality of education, research and service (2) : มีการเปรียบเทยีบอัตราส่วน

บุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน และติดตาม

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวจิัย และการบริการวิชาการ 

รายงานสรุปสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 

2563 ของมหาวิทยาลัยที่ลิงค์ https://erp.mju.ac.th/ftesRpt1.aspx (อ้างอิง 6.2.1 รายงานสรุป

สัดส่วนFTES  และค่าFTE 2563) ในภาพรวมเท่ากับ 25.4 ซึ่งเกินค่าที่ก าหนดไว้คือ 1:20 และพบว่า

https://erp.mju.ac.th/ftesRpt1.aspx
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ในปีการศึกษา 2563 มีค่าภาระงานเต็มเวลา (FTE) เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ คือ 1  ทั้งนี้ 

หลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาภาระงานสอนของอาจารย์ในทุกรอบปีและทบทวนภาระงาน

สอนอีกครั้งก่อนเปิดทุกภาคการศึกษา (อ้างอิง 6.2.2 ภาระงานสอนระดับปริญญาเอก 2563) และ

ติดตามการท างานวิจัยของอาจารย์ในทุกรอบปีการศึกษา เพื่อให้มีค่าภาระงานเป็นไปตามสัดส่วนที่

ก าหนด  

หลักสูตรฯมีการติดตามการท างานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้สอนในทุกรอบปีการศึกษา เพื่อให้มีค่าภาระงานเป็นไปตามสัดส่วนที่ก าหนด (อ้างอิง 

6.2.3 รายงานประชุมตดิตามความก้าวหน้าการท างานวิจัย 63) 

ตารางตัวชี้วัดทางด้านการวิจัย 

ตัวชี้วัดด้านการวิจัย ผล 

2559 

ผล 

2560 

ผล 

2561 

ผล 

2562 

ผล 

2563 

เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ตอ่

อาจารย์ประจ า 
116,490.91 235,804 192,784 785,371 81,381 

ร้อยละของอาจารย์ใหม่ท่ีได้รับทุนวจิัย ต่ออาจารย์

ใหมท้ั่งหมด 
0  

-ไม่มตีัวชี้วัดดังกล่าวในแผน- 
 

ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่มงีานวจิัย

ตอ่จ านวนอาจารย์และนักวจิัยประจ า 
22.73 27.27 71.58 20 26.32 

ระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์  
5 6 6 5 ไม่มใีน

แผน 

ร้อยละของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

95.45 

(21/22*100) 

54.55 26.32 65 29.47 

ร้อยละของผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี

น าไปใชป้ระโยชนแ์ก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็น

รูปธรรมและมกีารรับรองการใชป้ระโยชน์ 

13.63 9.09 20.00 30 20 

จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีเสนอขอรับ

การจดทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร  
0 0 

 

1 0 2 

จ านวนโครงการวิจัยท่ีบูรณการกับหนว่ยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
2 3 6 7 1 
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ตารางตัวชี้วัดทางด้านการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563  

ตัวชี้วัดด้านการวิจัย แผน 2563 ผล  2563 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรรสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 175,000 81,381 

ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่มงีานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์และ

นักวิจัยประจ า 

20 26.32 

ระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์  - - 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ใน

วารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

40 29.47 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน

ภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใชป้ระโยชน์ 

20 30 

จ านวนผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่เสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร

หรอือนุสิทธิบัตร 

1 2 

จ านวนโครงการวจิัยที่บูรณการกับหนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 1 

จากผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านการวิจัย ของปี 2563 คณะกรรมการวิจัยและบริการ

วิชาการ ได้ท าการวิเคราะหผ์ลได้ดังนี้  

- เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า แผนได้ก าหนดไว้ 

175,000 ผลไปที่ 81,381 ไม่บรรลุผล แสดงให้เห็นว่าแหลง่ทุนวิจัยน้อย   

- ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ ได้ก าหนดไว้ 40 ผลไปที่ 29.47 ไม่บรรลุผล แสดงให้เห็น

ว่า นักวิจัยยังตีพมิพ์หรอืเผยแพร่นอ้ยไป 

- จ านวนโครงการวิจัยที่บูรณการกับหนว่ยงายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แผน

ได้ก าหนดไว้  4 ผลไปที่ 1 ไม่บรรลุผล แสดงให้เห็นว่าไม่มีโครงการวิจัยที่บูรณการ

กับหนว่ยงานภายในและภายนอกเลย หรอืมีน้อยมาก  

- คณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัยฯ ควรน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 

เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแผนหรอืพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคมในครั้งต่อไป 

(อ้างองิ 6.2.4 ฐานขอ้มูลงานวิจัย ISI 59-63) 
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ตารางผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และได้รับการอ้างอิง 

ปีงบประมาณ 

ผลงานวจิัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่

รวม 

(เรื่อง) 
ระดับชาติ 

(เรื่อง) 

ระดับนานาชาติ 

(เรื่อง) 

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  

(เรื่อง) 

ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 

(เรื่อง) 

2559 - - 12 13 25 

2560 - - 15 16 25 

2561 - - 12 13 25 

2562 - - 19 11 30 

2563 - - 3 8 11 

 

 6.3)  Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom 

for appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

(4,5,6,7) : เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่งประกอบด้วย

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง 

การเลื่อนต าแหน่งบุคลากรถูกก าหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน 

   มหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบ/หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ อย่างชัดเจน 

โดยคณะฯ ได้ด าเนินการตามก าหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ เพื่อก าหนดคุณสมบัติของ

อาจารย์ ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาวิชา ให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร นอกจากนี้ การ

สรรหาอาจารย์ และบุคลากรอัตราทดแทน กรณีลาออกหรือเกษียณอายุราชการ และบุคลากร

อัตราใหม่ (กรณีวางแผนระยะยาว) เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยกองการเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยเป็นผูด้ าเนินการประกาศรับสมัคร และมีคณบดีฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาฯ โดย

ใช้หลักเกณฑ์ในการสรรหาเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  (อ้างอิง 6.3.1 ระเบียบการรับ

อาจารย์)  

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในเรื่องการ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการอย่างชัดเจน (อ้างอิง 6.3.2 ระเบียบก าหนดต าแหน่ง

วิชาการที่สูงขึน้) 

คณาจารย์ได้รับการพัฒนาตนเองในความรู ้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมพัฒนาตนเองอย่าง
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ต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมประชุมวิชาการ และเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาชีพ

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ในวงเงิน 15,000 บาท (อ้างอิง 6.3.3 ประกาศ

สนับสนุนพัฒนาตนเอง) นอกจากนี้คณะฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ

นานาต ิ(สศ 6.3.4 ประกาศหลักเกณฑก์ารขอรับการสนับสนุนการน าเสนอผลงาน)   

 6.4)  Competences of academic staff are identified and evaluated (3) : มีการ

วินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ 

  คณะฯใช้ระบบการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประเมินจากเกณฑ์

ภาระงานที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย  และคณะฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองภาระงานของสายวิชาการ โดยด าเนินการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน

เบื้องต้นตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย และได้ส่งผลการประเมินให้คณบดีประเมินเป็นล าดับ 

พร้อมทั้งส่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะกลับเป็นรายบุคคล หากบุคลากรท่านใดมีข้อสงสัย 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ 

ในปีงบประมาณ 2563 คณะสัตวศาสตร์ฯ มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากรแยกตามประเภทการจา้งของบุคลากร  ดังนี้ 

- ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จ านวน 2 ครั้ง /ปี คือ  

รอบ 1 ตุลาคม-31 มีนาคม  และรอบ 1 เมษายน -30 กันยายน 

- พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มีการประเมินการ

ปฏิบัติงาน  จ านวน 1 ครั้ง/1 คือ รอบ 1 ตุลาคมของปี – 30 กันยายน ของปีถัดไป 

- พนักงานราชการ มีการประเมินการปฏิบัติงาน  จ านวน 1 ครั้ง/1 คือ รอบ 1 ตุลาคม

ของปี – 30 กันยายน ของปีถัดไป 

ทั้งนี้ ในแบบข้อตกลงภาระงาน (TOR)  รายงานภาระงานตามข้อตกลง  และแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ผู้บริหารของคณะเป็นผู้พิจารณาผลการประเมิน  พร้อมทั้งน าผลการประเมินในส่วนไม่เป็นตาม

มาตรฐานตามต าแหน่งงานที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ มาปรับปรุงและวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร

ตามต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ  และจากผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2563  คณะฯ ได้ให้

ความส าคัญด้านการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกส่วนงาน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองภาระงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณาประเมินผล

การปฏิบัติงานขึ้น (อ้างอิง 6.4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ)   เพื่อด าเนินกลั่นกรองภาระงานของ

บุคลากร  พิจารณาสมรรถะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกต้องของผลการ
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ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินรับทราบ และพิจารณาผลการ

เลื่อนขัน้เงินเดือน 

และส่วนผลการประเมินที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานผลการประเมินในส่วนไม่เป็นตาม

มาตรฐานตามต าแหน่งงานที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ มาปรับปรุงและวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร

ตามต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ  โดยคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (อ้างอิง 

6.4.2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ)   ได้ก าหนดให้บุคลากรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(Individual Development Plan: IDP) โดยสายวิชาการให้มีการวิเคราะห์ความเช่ียวชาญของตนเอง 

เพื่อวางแผน/เป้าหมายที่พัฒนาตนเอง และการก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น   และก าหนดให้บุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการให้มกีารวิเคราะหส์มรรถนะประจ าต าแหน่งงาน  และน ำหัวข้อสมรรถนะที่มีการ
ประเมินได้ต่ ากว่าค่ามาตรฐานไปศึกษารายละเอียด เพื่อน าไปจัดโครงการ/ส่งเสริมให้บุคลากรในการ

พัฒนาสมรรถนะในด้านนั้น ๆ  

นอกจากนี้ คณะฯ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม เช่น การขอทุนวิจัย

ภายนอก การสอบผ่านภาษาอังกฤษ เป็นต้น (อ้างอิง 6.4.3 ประกาศก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์

ประเมินสายวิชาการ) และมีการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศกึษาเป็นผูป้ระเมินเมื่อสิ้นสุด

ภาคการศกึษา ผา่นทางระบบประเมินของมหาวิทยาลัย (อ้างองิ 6.4.4  ผลการประเมินประสทิธิภาพ

การสอนโดยนักศึกษา)  

  

 6 . 5 )   Training and development needs of academic staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them (8) : ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา

ตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัยและน าไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของบุคลากร 

บุคลากรทุกคนได้จัดท าแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) เป็นประจ าทุกปี โดยได้ระบุหัว

ข้อความตอ้งการในการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน (อ้างองิ 6.5.1  IDP บุคลากร) โดยคณาจารย์ได้รับ

การพัฒนาตนเองในความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดย

คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมประชุม

วิชาการ และเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ ในวงเงิน 10,000 บาท (อ้างอิง 6.5.2 รายละเอียดสนับสนุนพัฒนาตนเอง) 

นอกจากนี้คณะฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาติ  (อ้างอิง 6.5.3 

หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนการน าเสนอผลงาน)   

ทั้งนี้บุคลากรของหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย ดังนี้ กิจกรรมการอบรมขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง
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ทางวิชาการ (อ้างอิง 6.5.4 ข่าวกิจกรรมอบรมขอต าแหน่งวิชาการ), กิจกรรมการจัดการความรู้ 

(KM) หัวข้อ “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” โดยใช้โปรแกรม Microsoft team , 

Zoom , OBS (Open Broadcaster Software) (อ้างอิง 6.5.5 ข่าวKMการเรียนการสอนออนไลน์) การ

ประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 2 เรื่อง "เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน" (อ้างอิง 

6.5.6 ข่าวเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย), โครงการสัมมนาในหัวข้อ "ทักษะการเขียนผลงานวิจัยเพื่อ

การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ" (อ้างอิง 6.5.7 ข่าวสัมมนาการเขียนผลงานวิจัย), 

กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 และร่างแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (อ้างอิง 6.5.8 ข่าวกิจกรรมทบทวนแผนคณะฯ) การประชุมเพื่อหารือ

เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร การสรา้งหลักสูตรระยะสั้น 

และปัญหาการเรียนการสอนของคณะฯ (อ้างอิง 6.5.9 ประชุมหารือปัญหาการจัดการเรียนการ

สอน), และ กิจกรรมสัมมนา/บรรยายพิเศษให้ความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ 

เกณฑ์ AUN QA หัวข้อ “การจัดท าแผนการสอน และเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ” 

(อ้างองิ 6.5.11 ข่าวการบรรยายพิเศษการจัดท าแผนการสอน)  

6 . 6 )  Performance management including rewards and recognition is 

implemented to motivate and support education, research and service (9) : การบรหิาร

ผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกน ามาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุน

การเรียนการสอน การวจิัยและการบรกิารวชิาการ 

   คณะฯ มีการยกย่องเ ชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ผ่าน                     

สื่อออนไลน์ www.as.mju.ac.th, Line, Facebook ดังนี้ 

1) บุคลากรคณะฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จ านวน 2 คน คือ ผศ.ดร.จ ารูญ มณีวรรณ และ ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก 

(อ้างองิ 6.6.1 รูปแบนเนอร์) 

2) คณะฯ ได้จัดท าระบบเสนอรายชื่อบุคลากรดีเด่น โดยวันที่ 15 มนีาคม 2564 

ได้จัดการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อข้าราชการ , ลูกจ้างประจ า, พนักงาน

มหาวิทยาลัย และพนักงานราชการดีเด่น ประจ าปี 2563 ณ บริเวณหน้า

หอ้งส านักงานคณบดี อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (อ้างองิ  6.6.4 

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการยกย่อง) 

3) หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่

สนับสนุนนักศึกษาตีพิมพ์ผลงานวิจัย ที่สูงเกินกว่าเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา

ของหลักสูตร และเพิ่มพูนประสบการณ์ ความสามารถทางวิชาการให้แก่

http://www.as.mju.ac.th/
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นักศึกษา โดยทางคณะจัดท าใบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติฯ (อ้างอิง 

6.6.6 การประชุมหลักสูตรครั้งที่ 5/2564) 

 

6. 7)  The types and quantity of research activities by academic staff are 

established, monitored and benchmarked for improvement ( 10)  :  มี ก ารตรวจสอบ 

ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจ านวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

เพื่อการพัฒนา 

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการประชุมหารือก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรฯ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อยปีละไม่ต่ ากว่า 1 

เรื่อง (อ้างอิง 6.7.1 รายงานการประชุมเรื่องการติดตามท างวานวิจัย) โดยมีการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานทุกรอบการประชุม 

  

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] 
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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        

 

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

การด าเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวย

ความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบรกิารนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ

ทางการศึกษา งานวิจัย และการบรกิารวชิาการ 

   จากตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรคณะฯ 
ทางหลักสูตรได้ท าแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลของความต้องการของสายสนับสนุน เช่น 

ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา เพื่อตอบสนองความ

ต้องการทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ ของหลักสูตรให้แก่คณะ ซึ่งทางคณะฯ มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (อ้างอิง 7.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร) เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน โดยจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี ในการจัดท าแผนบริหารและ

แผนพัฒนาบุคลากร คณะมีการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุ่ม

งานการบริหารของบุคลากรสายสนับสนุน และมีการส ารวจข้อมูล IDP ของบุคลากรของคณะ และ

น าผลจากการวิเคราะห์และความต้องการในการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคลมาเป็นแนวทางใน

การจัดท าแผน (อ้างอิง 7.1.2 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี) และมีการแต่งตั้งบุคลากร

สายสนับสนุนรับผิดชอบในหน้าที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการศึกษา, ห้องปฏิบัติการ, งานฟาร์ม, 

ห้องสมุด, กิจกรรมนักศึกษา และบุคลากรส่วนกลางที่สนับสนุนทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศไว้บริการ (อ้างองิ 7.1.3 ตารางการอบรมของเจา้หนา้ที่สายสนับสนุน) 
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 ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร (ย้อนหลัง 5 ปี)  

 

 

 

 

บุคลากรสายสนบัสนุน 

ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

 

รวม 

(คน) 

 

รวม 

(คน) 

 

รวม 

(คน) 

 

รวม 

(คน) 

ระดับการศึกษาสงูสุดของ

บุคลากร 

ต่ า

กว่า 

ป.ตรี 

ป.

ตรี 

ป.

โท 

ป.

เอก 

รวม 

(คน) 

1. บุคลากรห้องสมุด 

1.1   ฝา่ยบริการสารสนเทศ 

      ส านักหอสมุด 

1.2  หอ้งสมุดคณะฯ 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

2. บุคลากรห้องปฏิบัติการที่ 

หลักสูตรใช้ในการเรียนการสอน 

     2.1 ห้องปฏิบัติการคณะ 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

3. บุคลากรด้านงานฟาร์มของ

คณะ 

3 3 3 3 - - 3 - 3 

4. บุคลากรด้านธุรการ 

     4.1 ธุรการคณะ       

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

5.   บุคลากรที่ให้บริการแก่

นักศึกษา 

    5.1 ฝ่ายบัณฑติศกึษา (เฉพาะ

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา) 

    5.2 ส านักบริหารและพัฒนา

วิชาการ 

5.3 คณะฯ 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

1 

รวม 10 11 11 9 1 5 3 - 8 
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7 . 2 )   Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 

promotion are determined and communicated (2) : มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการ

สรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้น

บุคลากรสายสนับสนุน 

คณะฯ ด าเนินการภายใต้กระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีกระบวนการสรรหา

บุคลากรโดยก าหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผู้สมัครตามคู่มือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามแนว 

Competency (อ้างอิง 7.2.1 คู่มือสมรรถนะบุคลากร) และก าหนดให้บุคลากรผู้สมัครตั้งแต่วุฒิ

ปริญญาตรีขึ้นไป ต้องมีผลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

นอกจากการด าเนินการสรรหาบุคลากรด้วยวิธีปกติข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการสรรหามี

การใชร้ะบบคุณธรรม (merit system) ที่เน้นความรูค้วามสามารถในด้านคุณสมบัติและประสบการณ์

ในการท างาน เชน่ โครงการบริหารคนดีคนเก่ง ที่ให้ลูกจา้งช่ัวคราวและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีคุณวุฒิและด ารงต าแหน่งในระดับปริญญาตรี และมีอายุงาน 7 ปีขึ้นไป 

ได้มาด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อมาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  นอกจากนี้ยัง

สนับสนุนให้มีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ที่สังกัดส่วนงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยได้เข้าสู่กระบวนการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (อ้างอิง 7.2.2 มติที่ประชุมการประเมินพนักงานรายได้เข้าสู่พนักงาน

มหาวิทยาลัย) ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้กับ

มหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ 

การเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ และหลักสูตรมีการสนับสนุน

และส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมี career path อย่างเหมาะสม ตามประกาศคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ้างอิง 7.2.3 ประกาศ กบม.) ได้เห็นชอบให้ก าหนดกรอบ

ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และเห็นชอบกรอบประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ด้วย

ผลงานให้กับทุกต าแหน่งโดยไม่จ ากัดจ านวน ทั้งนี้ ยกเว้นต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ

ช านาญการ โดยต้องขอประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และ

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้

ก าหนดให้ ซึ่งต้องรอการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในก ากับก่อนจึงจะเสนอ

ประเมินค่างานต่อมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 

7.3)  Competences of support staff are identified and evaluated (3) : มีการ

วินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน 

  หลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินความต้องการ/ความขาดแขลนก าลังสาย

สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการท าวิจัยของหลักสูตร จากนั้นแจ้งไปยังคณะฯ 
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เพื่อให้คณะฯ ด าเนนิการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป (อ้างอิง 

7.3.3 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการก าหนดสมรรถนะฯ) 

7 . 4 )   Training and development needs of support staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them (4) : มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรม

และพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และด าเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความ

ต้องการน้ัน 

  คณะฯ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้า

ตามเส้นทางการท างานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในแผนความต้องการพัฒนาตนเองทั้งการ

เพิ่มพูนความรู้ การศึกษาในระดับที่สูงขั้น และความต้องการในการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีการ

จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองตามต าแหน่งหน้าที่ ความต้องการ และความช านาญใน

อัตราปีงบประมาณ 10,000 บาท/คน (อ้างอิง 7.4.1 กลยุทธ์ทางการเงิน)  ตามนโยบายการบริหาร

งบประมาณของหน่วยงาน ทั้งนี้ คณะ ฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการและ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพของบุคลากรแต่ละสายงานทั้งภายใน

และภายนอกคณะ (อ้างองิ 7.4.2 การเข้าร่วมอบรมตา่ง ๆ ของบุคลากร)  

 7 . 5 )   Performance management including rewards and recognition is 

implemented to motivate and support education, research and service (5)  :  มี ก าร

บริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่า การยอมรับ เพื่อกระตุ้น

และสนับสนุนการเรียนการสอน การวจิัย และการบรกิารวชิาการ 

  หลักสูตรท าการเสนอบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ

บริการวิชาการแก่คณะฯ และคณะฯ มีการยกย่องบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี ดีเด่น ในด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการในทุกปี ปีละหนึ่งครั้ง และในปี 2563 คณะฯ ได้

จัดท าระบบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจ าปี 2563 ผ่านการเสนอชื่อ เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ 

ร่วมกันคัดเลือกข้าราชการดีเด่น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเด่น พนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุนดีเด่น ลูกจ้างประจ าดีเด่น พนักงานราชการดีเด่น ลูกจ้างส่วนงานดีเด่น และลูกจ้าง

จ้างเหมาดีเด่น ทั้งนี้ได้น าเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯเรียบร้อยแล้ว 

โดยได้สรุปผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 และได้น าเสนอเข้า

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่  6/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 

2564 เรียบร้อยแลว้ และคณะฯ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจ าปี

งบประมาณ 2564 ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์คณะฯ และก าหนดวันมอบเกียรติบัตร ให้กับบุคลากร

ดีเด่น (อ้างอิง 7.5.1 ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น)  โดยก าหนดวันมอบเกียรติบัตร ให้กับบุคลากร
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ดีเด่นในงานรดน้ าด าหัวอาจารย์อาวุโส ในวันที่ 9 เมษายน 2564  (อ้างอิง 7.5.2 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในเว็บไซต์คณะฯ) 

นอกจากนี้ คณะฯ มีการยกย่องบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี ในด้านการเรียน

การสอน งานวิจัย ผา่นช่องทางการสื่อสาร : www.as.mju.ac.th, Line คณะฯ, Facebook ของคณะฯ 

ดังนี้ 

1) บุคลากรคณะฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 

คน คือ ผศ.ดร.จ ารูญ มณีวรรณ และ ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก (อ้างอิง 7.5.3 รูป

แบนเนอร์) 

2) บุคลากรในหลักสูตรของคณะฯ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการ

เรียนการสอน (ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ และ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์) ด้านการ

วิจัย (ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง) ด้านการบริการวิชาการ (ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนา

วงศ์) และด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ผศ. ไพโรจน์ ศิลมั่น)  (อ้างอิง 7.5.4 รูปรับ

เกียรตบิัตร) 

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        

 

  

http://www.as.mju.ac.th/
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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) : มีการก าหนด การสื่อสาร และการ

ประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร

อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

   หลักสูตรฯ มีกระบวนการการรับนักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ก าหนดแผนการรับ

นักศึกษา คุณสมบัติผู้สมัครที่ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรฯ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาในสาขา

สัตวศาสตร์เท่านั้น และมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่หลักสูตรฯ ก าหนด แจ้งให้กับมหาวิทยาลัยฯ 

จัดท าประกาศรับสมัครปีการศกึษาละ 4 รอบ และด าเนนิการประชาสัมพันธ์โดยจัดท าสื่อต่างๆ ผา่น

ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย, Facebook, จอ LCD หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้, ป้ายโฆษณาตามจุดต่าง ๆ, 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ทั้งนี้

หลักสูตรฯ ยังเป็นผู้ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อให้กระบวนการ

คัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ (อ้างอิง 8.1.1 ระบบและกลไกการรับ

นักศึกษา)  

  หลักสูตรฯ ได้มกีารประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศกึษาต่อ ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น www.as.mju.ac.th, Line และ 

Facebook ของคณะฯ (อ้างองิ 8.1.2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร) 

2. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาส าหรับศิษย์เก่าที่จะสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 

2563 (อ้างองิ 8.1.3 ภาพสื่อประชาสัมพันธ์) 

3. สรุปรายละเอียดของหลักสูตร และประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ 

เพื่อให้อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์ฯ น าไปประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี และ/หรือ บุคคลภายนอก (อ้างองิ 8.1.4 ค่าใช้จ่ายหลักสูตร) 

4. ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี (อ้างองิ 8.1.5 หนังสือสง่ประชาสัมพันธ์) 

5. จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยออกบูธนิทรรศการ

หลักสูตรฯร่วมกับคณะอื่นๆ ในงานมหกรรม Wisdom V Education Expo ณ ศูนย์

แสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ (อ้างอิง 8.1.6 กิจกรรม Road Show 

ศูนย์แสดงสินคา้นานาชาติ) 

http://www.as.mju.ac.th/
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8.2)  The methods and criteria for the selection of students are determined 

and evaluated (2) : มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือก

นักศกึษา 

  เมื่อสิ้นสุดการประกาศรับสมัครแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งเอกสารประกอบการ

สมัครสอบคัดเลือก เพื่อให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรฯ ตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อด าเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว หลักสูตรฯ จะแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

สอบคัดเลือก โดยคณะกรรมการสอบด าเนินการสอบคัดเลือก ใช้วธิีการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร และ

พิจารณาคุณสมบัติประกอบกับใบคะแนนผลการศึกษา หนังสือรับรอง เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ จะ

ประเมินผลคะแนนให้กับผู้สมัครเข้าศึกษา โดยสรุปคะแนนในตารางผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ต่อ พร้อมระบุรายวิชาที่นักศกึษาจะต้องเตรียมพร้อมส าหรับเข้าศกึษาเป็นข้อมูลเบื้องต้น 

   หลังจากผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว บัณฑิต

วิทยาลัยก็จะด าเนินการ ในส่วนการรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ

บัณฑิตศึกษา และการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ด้วยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ และท าความ

เข้าใจในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานับตั้งแต่เข้าศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษา และท า

ความรู้จักส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในคณะฯ (อ้างอิง 8.2.1 รูปถ่ายกิจกรรมปฐมนิเทศ

และการน าเสนอ) 

 

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษารับเข้าในแต่ละปีการศึกษา (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ปีการศึกษาที่

รับเข้า (รหัส) 

จ านวนผู้สมัคร 

จ านวนผู้สมัครเรียน จ านวนคนที่ประกาศ

รับ 

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีน

จริง 

2563 (รหัส 63) 3 3 3 

2562 (รหสั 62) 2 5 2 

2561 (รหสั 61) 1 5 1 

2560 (รหสั 60) 2 5 2 

2559 (รหัส 59) - 5 - 
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ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนจริงในแต่ละชั้นปี 

(ข้อมูล ณ สิ้นสุดการลงทะเบียนภาคเรยีนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา) 

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(รหัส) 

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนจริงในแต่ละชั้นปี 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 ไม่ส าเร็จตาม

ระยะเวลาของ

หลักสูตร 

รวม 

2563 (รหัส 63) 3 - - - - 3 

2562 (รหสั 62) - 2 - - - 2 

2561 (รหสั 61) - - 1 - - 1 

2560 (รหสั 60) - - - 1 - 1 

2559 (รหัส 59) - - - - - - 

 

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

performance, and workload (3) : มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและ

ภาระการเรียนของนักศกึษาที่เพียงพอ 

 หลักสูตรฯ มีแนวทางการดูแล/ติดตามนักศึกษาให้ทั่วถึงดังนี้ 

1. มีการแจ้งนักศึกษาให้เตรียมตัวก่อนเข้าเริ่มเรียน เช่น การศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัย  และวชิาพืน้ฐานที่มีความจ าเป็น (อ้างองิ 8.3.1 กิจกรรมปฐมนเิทศและไฟล์น าเสนอ) 

การประสานงานกับอาจารย์ที่ต้องการให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ได้รับค าแนะด้านอื่น ๆ จาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง 

2. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าในกรณีที่นักศึกษายังไม่ตัดสินใจ

เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา  ประธานหลักสูตรฯ จะท าหน้าที่ดูแลนักศึกษาจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา 

3. มีระบบการตดิตามความก้าวหน้าในการเรียนหรอืผลการเรียนของนักศึกษาโดยมีการทดสอบ

ความรู้พื้นฐานหลังการเข้าศึกษา 1 เดือน เพื่อประเมินความก้าวหน้าการเรียน (อ้างอิง 8.3.2 

แบบทดสอบ) และให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าของการเรียนในทุกภาคการศึกษา 

(อ้างอิง 8.3.3 เอกสารรายงานความก้าวหน้า 2563) และหลักสูตรฯ ได้น ารายงาน

ความก้าวหน้าของนักศึกษามาประเมินและหลักสูตรแจ้งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของ

นักศึกษาแต่ละราย (อ้างอิง 8.3.4 รายงานประชุมแจ้งความก้าวหน้าของนักศึกษาให้อาจารย์

ที่ปรึกษา) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตาม ควบคุมให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 
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ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้บรรจุวาระติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา

ปัจจุบันของหลักสูตรฯ ในทุกรอบการประชุม และจะด าเนินการแจ้งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

รับทราบ เพื่อก ากับให้นักศึกษาส าเร็จตามแผนการศึกษาที่ก าหนดต่อไป (อ้างอิง 8.3.5 รายงาน

ประชุมเรื่องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา) 

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

other student support services are available to improve learning and employability 

(4) : มีการจัดให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา 

และบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและ

ความสามารถในการท างาน 

หลักสูตรฯ มีระบบการให้ค าแนะน าทางวิชาการผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการ

ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียน ความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถในการท างาน ดังนี้ กิจกรรมอบรม (work shop) เรื่อง รู้ลกึเทคนิคการตีพิมพ์บทความ

วิจัย ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ Scopus (อ้างอิง 8.4.1 ภาพข่าวอบรมเทคนิคการ

ตีพมิพ์) จัดการประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 2 เรื่อง "เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้

ทุน" (อ้างอิง 8.4.2 ภาพข่าวการเขียนโครงการวิจัย) เข้าร่วมรับฟังบรรยายการใช้เครื่องสกัดสาร

พันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (DNA/RHA extractor) (อ้างองิ 8.4.3 ภาพข่าวอบรมการใช้เครื่อง extractor) 

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในทุกภาคเรียน 

(อ้างอิง 8.4.4 ภาพข่าวกิจกรรม Journal Club) นอกจากนี้หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมงาน

ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย (อ้างอิง 8.4.5 ภาพข่าวกิจกรรมเข้าร่วมประชุมวิชาการ) 

สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ (อ้างอิง 8.4.6 ภาพข่าวโครงการฝึกอบรมจรรยาบรรณฯ) มีการพัฒนานักศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการและการเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้นักศึกษาผ่านกิจกรรมสัมมนา

online ผ่านทางกลุ่มไลน์ (อ้างอิง 8.4.7 ภาพกลุ่มไลน์ภาษาอังกฤษ) กิจกรรม Journal Club การ

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มี

ทักษะในการน าเสนอ ฟัง โต้ตอบ การเขียน การท าโปรแกรมน าเสนอ และถ่ายทอดองค์ความรู้ใน

รูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านสัตวศาสตร์ (อ้างอิง 8.4.8 ภาพกิจกรรม Journal 

Club) นอกจากนี้มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดการน าเสนอผลงานวิชาการเพิ่มเสริมทักษะและ

ประสบการณใ์ห้นักศึกษา (อ้างองิ 8.4.9 รางวัลที่นักศกึษาได้รับประจ าปี 2563) 
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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)  :  มีสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วน

บุคคล 

1. มีระบบที่ปรึกษาก ากับดูแลให้บัณฑิตมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนด  

2. หลักสูตรฯ ได้จัดท าแบบสอบถามส าหรับนักศึกษา เกี่ยวกับรายวิชาที่สอน สิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน ต่าง ๆ โดยได้น าเข้าประชุมหารือในหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาด าเนินการใน

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และสรุปภาพรวมเพื่อเตรยีมหารอืร่วมกับคณะฯ ต่อไป (อ้างองิ 8.5.1 สรุป

แบบสอบถาม) 

3. มีร้านค้าและพื้นที่พักผ่อนส าหรับนักศึกษาเพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตในสังคม

และการเรียนรูใ้นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย (อ้างองิ 8.5.2 ภาพร้านค้า) 

4. มีนักวิชาการสัตวบาลประจ าฟาร์ม ให้ค าแนะน าในการเลี้ยงสัตว์ในระหว่างนักศึกษาท าการ

ทดลองตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือตามที่นักศึกษามีความสนใจ (อ้างอิง 8.5.3 ค าสั่ง

มอบหมายนักวิชาการสัตวบาล) 

5. มีการสนับสนุนการขอใช้ห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัยนอกเวลา (อ้างอิง 8.5.4 แบบฟอร์มการ

ขอใช้ห้อง) 

6. มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สนับสนุนการเรียน

การสอน การค้นคว้าและวิจัย มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไร้

สายสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยได้มกีารติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN , 

MJU_WLAN_WebPortal และ Eduroam โดยมีจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 477 จุด 

อย่างทั่วถึง (อ้างองิ 8.5.5 การตรวจเช็คสัญญาณWIFI) 

7. มีระบบรักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคระบาด โควิด-19 ในคณะฯ ท าให้

นักศึกษาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข (อ้างอิง 8.5.6 ภาพ

มาตรการป้องกันโควิด-19) 

8. มสี านักหอสมุดคณะฯ ทีส่นับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าและวิจัย ซึ่งปัจจุบันหอ้งสมุด

ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มกีารปรับปรุงระบบการให้บริการ ดังนี้  (อ้างองิ 8.5.7 

รูปภาพในการปรับปรุงห้องสมุด) จัดท า Learning Space สร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ ให้มีความ

น่าอยู่ เหมาะในการเข้ามาศึกษาค้นคว้า ค้นหาข้อมูล โดยจัดแบ่งโซนพื้นที่ เพื่อความน่าอยู่ 

และสะดวกในการนั่งอ่านหนังสือ มีการจัดท าระบบ Internet คณะได้จัดท าระบบสารสนเทศ

สืบค้นที่รวดเร็วและทันสมัย โดยการเพิ่มช่องสัญญาณอินเตอร์เนตให้มีความเร็วและแรงมาก

ขึ้น  คณะฯ มีการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
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และการพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียนในภาพรวม ผา่นระบบการประเมนิของมหาวิทยาลัย โดย

มคี่าคะแนนอยู่ในระดับดี ในปีการศึกษา 2563 

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) : มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอนและ

อุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องท าโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริม

การศึกษาและการท าวิจัย   

 หลักสูตรน าผลจากการส ารวจความพึงพอใจของการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ของนักศึกษาและบุคลากรมาวิเคราะห์ และเสนอต่อ

คณะฯ จากนั้นคณะฯ ได้จัดห้องเรียนส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตฯ เพิ่มเติมจากห้องเรียนทั่วไป

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถยืดหยุ่นและเพียงพอต่อความต้องการ (อ้างอิง 9.1.1 ภาพ

ห้องเรียนป.โท-เอก) และจัดห้องพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใช้ส าหรับท างาน 

ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และท ากิจกรรมระหว่างพักการเรียนการสอน (อ้างอิง 9.1.2 ภาพห้อง

นักศึกษาโท-เอก) 

https://library.mju.ac.th/2018/category/database/ebooks/
https://library.mju.ac.th/2018/category/database/ebooks/
https://library.mju.ac.th/2018/category/database/ebooks/
https://library.mju.ac.th/2018/category/database/ebooks/
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ในภาพรวม คณะฯมีห้องเรียน รวมถึงอุปกรณ์ในห้องเรียน  ภายในห้องบรรยายมี

เครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ ม่านป้องกันแสง หลอดไฟส่องสว่างชนิดประหยัดพลังงาน 

มีโต๊ะเก้าอี้ส าหรับนักศึกษา มีไวท์บอร์ด ปากกาเขียนไวท์บอร์ด โต๊ะและเก้าอี้ส าหรับอาจารย์ที่มี

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ VDO Presentation ไมโครโฟนและเครื่อง

ขยายเสียง รวมถึงมีระบบ LAN ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้า

หาความรู้เพิ่มเติมจากฐานข้อมูลต่างๆได้ นอกจากนี้ หลักสูตรได้มีการส ารวจความต้องการของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ทั้งหมด ในการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (อ้างอิง 9.1.3 สิ่งอ านวยความสะดวก) (อ้างอิง 9.1.4 แผนตรวจเช็ค

ห้องเรียน) (อ้างอิง 9.1.5 ภาพอุปกรณ์สัญญาณWifi) (อ้างอิง 9.1.6 ภาพชุดคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ์) (อ้างอิง 9.1.7 ภาพการใช้สื่อออนไลน์ของคณะ) 

 9 . 2  The library and its resources are adequate and updated to support 

education and research (3,4) : มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย 

เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวจิัย  

หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนจากห้องสมุดของคณะฯ และหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งบริการหนังสือ ต ารา วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานขอ้มูลเพื่อการสืบค้นแหล่งเรียนรู ้สื่อออนไลน์ ฯลฯ 

โดยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เหล่านี้จะได้รับการดูแลและรับผิดชอบจากบุคลากรสายสนับสนุนที่

เกี่ยวข้อง นอกจากนีห้อ้งสมุดทั้งในส่วนของคณะฯและมหาวิทยาลัยได้มกีารจัดวางคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายเชื่อมโยง เพื่อการศึกษาค้นคว้าผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการท า

การสั่งซื้อหนังสือ ต ารา ให้กับห้องสมุดตามงบประมาณที่จัดสรรให้ในแต่ละปี โดยในทุก ๆ ปีจะมี

การจัดงาน MJU Book Fair ซึ่งจะมีส านักพิมพ์ต่างๆ มาจัดแสดงรายการหนังสือ ต ารา และสื่อการ

เรียนการสอนอื่น ๆ  โดยบุคลากรสามารถแนะน าหนังสือที่ต้องการเข้าห้องสมุดได้ (อ้างอิง 9.2.1 

หอ้งสมุดและทรัพยากร) โดยในปีงบประมาณ 2563 หอ้งสมุดคณะฯได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน

ในการจัดหาหนังสือต าราและพัฒนาห้องสมุด จ านวน 22 ,000 บาท ในการจัดหาหนังสือเข้า

ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดท าแบบส ารวจความต้องการหนังสือของบุคลากรและนักศึกษา ความ

จ าเป็นในการใช้หนังสือ และท าการสั่งซื้อหนังสือตามความจ าเป็นของคณาจารย์ และบุคลากรใน

การใชส้อยใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด (อ้างองิ 9.2.2 โครงการพัฒนาห้องสมุด) (อ้างองิ 9.2.3 รูปภาพใน

การปรับปรุงห้องสมุด) คณะฯ มีการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอนในทุกภาคการศึกษา  

 

https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzk4ODEw&method=inline
https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzk4ODEw&method=inline
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 9.3  The laboratories and equipment are adequate and updated to support 

education and Research (1,2) : มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัย เพื่อ

ส่งเสรมิการเรียนการสอน และการวจิัย 

 นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์จากมหาวิทยาลัย 

และจากห้องปฏิบัติการของคณะฯ และมีฟาร์มทดลอง สัตว์ทดลอง และคอกทดลองส าหรับ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย (อ้างอิง 9.3.1 รูปภาพฟาร์ม) มีการวางระบบการขอ

อนุญาตใช้คอกทดลองอย่างเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน (อ้างอิง 9.3.2 แบบขอใช้วัสดุ อุปกรณ์ฟาร์ม) 

นอกจากนี้คณะฯ มีความร่วมมือกับฟาร์มเอกชน ในการใช้สถานที่และสัตว์ทดลองเพื่อท าวิจัยและ

การเรียนการสอน (อ้างองิ 9.3.3 ภาพนักศกึษาลงพืน้ที่ท าวิจัยและการเรียนการสอน) 

  9. 4 The IT facilities including e- learning infrastructure are adequate and 

updated to support education and research ( 1,5,6)  :  สิ่ ง อ านวยความสะดวกทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอ

และทันสมัย เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวจิัย  

 หลักสูตรมีสิ่งสนับสิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้บริการจากระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยฯใน
การเรยีนการสอน การค้นคว้าและวิจัย ได้ตลอด 24 โดยมีการให้บริการ (อ้างองิ 9.4.1 จุดให้บริการ

ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้)  และมีระบบข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงานวิจัย  

(อ้างอิง 9.4.2 หน้าเพจ I-Thesis) และโปรแกรมสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ เช่น Endnote และ

คณะฯ มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (อ้างอิง 9.4.3 ภาพเครื่องสัญญาณไร้สาย) และห้องคอมพิวเตอร์

ส่วนกลางประจ าอยู่ที่ห้องสมุด (อ้างองิ สศ 9.4.4 ภาพคอมพิวเตอร์หอ้งสมุด) 

 9.5  The standards for environment, health and safety; and access for people 

with special needs are defined and implemented (7) : มีการก าหนดและด าเนินการตาม

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการ

เข้าถงึให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็นพเิศษ 

 หลักสูตรน าผลจากการส ารวจความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและ

ความปลอดภัยมาวิเคราะหแ์ละน าเสนอไปยังคณะฯ โดยคณะฯ ก าหนดให้บุคลากรและนักศึกษาของ

คณะฯ ทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยส าหรับผู้ขี่จักรยานยนต์ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ

คณะฯ (อ้างอิง 9.5.1 ภาพสวมหมวก) มีระบบยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง  มีการ

สแกนลายนิ้วมือเข้าออกตัวอาคาร มีระบบตรวจจับสัญญาณไฟไหม้ในอาคาร (อ้างอิง 9.5.2 ภาพ

ระบบตรวจจับสัญญาณ) และในห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์พื้นฐานที่ป้องกันอันตรายจากสารเคมี มีที่
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จอดจักรยานที่สามารถป้องกันการสูญหายได้ รวมถึงได้จัดจุดจอดรถยนต์ส าหรับผู้พิการ (อ้างอิง 

9.5.3 ภาพจุดจอดรถผู้พิการ) มีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 

(อ้างอิง 9.5.4 ภาพการป้องกันโรค) โดยมีจุดบริการเจลล้างมือท าความสะอาด ตั้งบริเวณทางเข้า

อาคาร และหนา้ช้ันเรียน มีบริการสบู่เหลว และสบู่ก้อนลา้งมอืท าความสะอาดมอื ในห้องน้ าทุกห้อง

ของอาคาร มีการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคฯ บริเวณภายในอาคาร 

ทางเดิน ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ห้องส านักงานคณบดีฯ และห้องพักนักศึกษาในทุกช้ัน และ

ก าหนดให้มีการเว้นระยะห่างในการจัดโต๊ะ/เก้าอี้ส าหรับเรียนการสอน และการสอบ อย่างน้อย 1.5 

เมตร มีการจัดฝึกอบรมเรื่อง “การบรรยายและฝึกปฎิบัติด้านการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” เพื่อ

เตรียมความพรอ้มทางดา้นการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในโครงการส านักงานสีเขียว (Green office) 

ประจ าปี 2564 โดยมี เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากรฝึกอบรมและ

ฝกึปฏิบัติ (อ้างองิ 9.5.5 ซ้อมหนีไฟ) 

ทั้งนี ้มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยในภาพรวม ปี

การศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าคะแนนอยู่ในระดับมาก ภาคเรียนที่ 1/2563 เท่ากับ 

4.40 และภาคเรียนที่ 2/2563 เท่ากับ 4.38 (อ้างอิง 9.5.6 แบบประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร

ต่อสิ่งสนับสนุน)  

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        
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AUN Criterion 10 Quality Enhancement 

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

development (1) : ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลใน

การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรฯ ได้น าความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมาออกแบบหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ (อ้างอิง 10.1.1 สรุปความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน OBE) 

มีการน าข้อมูลส ารวจความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม เพื่อน ามาวางแผนการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรฯ (อ้างอิง 10.1.2 รายงานประชุมการสรุปผลการประเมิน) มีการประเมินการ

เรียนการสอนจากอาจารย์และนักศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม (อ้างอิง 10.1.3 แบบสอบถาม

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการเรียนการสอนระดับบัณฑติศกึษา) และน าผลที่ได้จากแบบสอบถามมา

วิเคราะหเ์พื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการปรับปรุงตารางเรียน และมีการวางแผน 

CLO ที่ชัดเจน (อ้างองิ 10.1.4  รายงานประชุมเกี่ยวกับ CLO) หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงทุก 5 ปี ตาม

ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษาแห่งชาติ และการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จและ

ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. แล้วโดยหลักสูตรถูกก าหนดจากคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งภาคราชการและเอกชน 

มีการสอบถามความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และความเห็นของศษิย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบันที่มีต่อหลักสูตร เพื่อน าข้อมูลมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้มั่นใจว่า

หลักสูตรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ครอบคลุมมากที่สุด 

นอกจากนีอ้าจารย์ผู้สอนทุกท่านส่วนร่วมในการพัฒนาการสอน ทบทวน การปรับปรุงหลักสูตรผ่าน

การประชุมสาขา ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผู้เรียนก็มีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรฯจะน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ Stakeholder ในเรื่องคุณลักษณะ

บัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่พึงประสงค์ จากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มาวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตรที่จะครบรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา 2565 นี้ (อ้างอิง 10.1.5 สรุปแบบ

ประเมินและขอ้คิดเห็นจากแบบประเมิน) 

10. 2  The curriculum design and development process is established and 

subjected to evaluation and enhancement (2) : สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร และด าเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดขีึ้น  

หลักสูตรฯ มีกระบวนการในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในปี 2560 ซึ่งเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่ สกอ. ก าหนด (อ้างอิง 10.2.1 ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร

ฯ) น าข้อมูลส ารวจความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม เพื่อน ามาวางแผนการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรฯ (อ้างอิง 10.2.2 รายงานประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร) หลักสูตรฯ มีการ
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ประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตรฯ ในปี 2562 และได้ด าเนินการจัดท าข้อ

ปรับปรุง พัฒนาและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของผู้ประเมนิมาวิเคราะหแ์ละด าเนินการปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรฯ ตามความเหมาะสม ในเรื่องของการท าระบบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เชน่ ระบบ

ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา, การติดตามการท าวิจัยหรือต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นต้น 

(อ้างองิ 10.2.3 ขอ้เสนอแนะ/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 ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ 

 หลักสูตรฯ มีการทวนสอบรายวิชา ตามการประเมินกระบวนการเรียนการสอน การ

วัดผลและการประเมินผลนักศึกษาจาก มคอ.5 รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาภาคเรียนที่ 

1-2/2563 และแบบประเมินการเรียนการสอน และการประเมินผลคะแนนจากนักศึกษา (อ้างอิง 

10.3.1 บันทึกข้อความให้ทวนสอบรายวิชา) (อ้างอิง 10.3.2 รายงานการประเมินการเรียนการสอน 

และสรุปผลคะแนนประจ าภาคเรียนที่ 1-2-63) หลักสูตรฯมีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษาที่มตี่อหลักสูตร (อ้างองิ 10.3.3 รายงานการประเมินหลักสูตร) ทั้งนี ้

หลักสูตรได้มีการประชุมพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมระดับ

บัณฑิตศึกษา (อ้างอิง 10.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อ

หลักสูตร) โดยหลักสูตรได้น าผลการประเมินมาพิจารณาและน าไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ต่อไป 

10.4  Research output is used to enhance teaching and learning (4) : ใช้ผลผลิต

ที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดขีึ้น 

   อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ มกีารประยุกต์ใชผ้ลที่ได้จากการวิจัยมาปรับใช้ในการ

เรียนการสอน มีการสอดแทรกในเนือ้หารายวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรยีน

การสอนให้กับนักศึกษา เช่น  

ล าดับที ่ หัวข้องานวิจัย/งานตพีิมพ ์ ภาคเรียน สัมพันธ์กับรายวิชาอะไร 

1 The Effect of Balanced and Unbalanced 

Pig Feed has on Greenhouse Gas 

Production 

1/2563 สศ 791 สัมมนา 1 

2 Strategies of Using Tryptophan to Improve 

Growth Performance of Weaning Piglets 

1/2563 
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3 Effects of Biological Membrane on the 

Performance of Anaerobic Treatment of 

Swine Wastewater 

1/2563 

4 การทดสอบอทิธิพลของตอซังตน้ข้าวโพด

เลีย้งสัตวร่์วมกับการหมักดว้ยยูเรียตอ่

ความสามารถในการ ยอ่ยได้ของวัตถุแหง้ 

และจลน์ศาสตร์กระบวนการหมักยอ่ยโดยใช้

เทคนิคการวัดแก็ส 

2/2562 สศ 751 เทคนิคการวิจัยทาง

สัตวศาสตร์ขัน้สูง 

สศ 715 โภชนศาสตร์โปรตนี

และกรดอะมิโน 

สศ 794 สัมมนา 4 

5 คุณสมบัตเิชงิ หน้าท่ีของกากถั่วเหลอืงหมัก

โดยเชื้อ Bacillus subtilis PN76 

6 ผลของการเสริมน้ ามันดอกทานตะวันและ

การจ ากัดวติามนิเอในอาหารตอ่คุณภาพเนื้อ

ของโค 

2/2563 สศ 724 เทคโนโลยกีาร

สบืพันธ์ุในการผลิตสัตว ์

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 

2/2563 สศ 793 สัมมนา 3 

8 Influences of Yeast Fermented Potato 

Peel and Cassava Peel on Gas 

Kinetics and Digestibility Using In 

Vitro Gas Technique 

 

    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

ประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (ห้องสมุด 

ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศกึษา) 

   หลักสูตรฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของงานบริการ

และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษา

ต่อหลักสูตร (อ้างอิง 10.5.1 รายงานการประเมินบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน) โดยผล

การประเมินที่ได้อยู่ในระดับดี แต่ยังมีข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุง ซึ่งทางหลักสูตรได้เก็บข้อมูลไว้

พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงในรอบต่อไป ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้ด าเนินการ

ปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้ ปรับปรุงห้องสมุดและ
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คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดเพื่อส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ จัดหนังสือเป็นหมวดหมูท่ี่ชัดเจน และมี

การใช้พื้นที่ในห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด (อ้างอิง 10.5.2 ภาพปรับปรุงห้องสมุด) ปรับปรุง

ห้องพักนักศึกษาให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ (อ้างอิง 10.5.3 ภาพห้องพักนักศึกษา) 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อ

อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนและงานวิจัยเพิ่มขึ้น (อ้างอิง 10.5.4 ภาพห้องปฏิบัติการ

และเครื่องมือ) 

 

10.6  The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected 

to evaluation and enhancement (6) : มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับ

ข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์

เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ 

  หลักสูตรฯ มีระบบกลไกในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 4 

กลุ่ม โดยมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) นักศึกษา โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 อยู่ในระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุด (อ้างอิง 10.6.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร) 2) อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีค่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  (อ้างอิง 10.6.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อ

หลักสูตรของอาจารย์) 4) ผูใ้ช้บัณฑิต มีคา่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (อ้างองิ 10.6.3 แบบประเมินผู้ใช้

บัณฑติ)  

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]  
       



53 
 

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) : มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการส าเร็จ

การศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพื่อใช้ในการปรับปรุง 

หลักสูตรฯ มีการก ากับติดตาม ผลักดันให้มีจ านวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคันลดลง จาก

การตดิตามความก้าวหน้าในทุกภาคการศกึษา และหลักสูตรฯ มีการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ

มีระบบที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด (อ้างองิ 11.1.1  เอกสารรายงานความก้าวหน้า)  

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและการออกระหว่างการศึกษา (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ข้อมูล ณ วันสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2  

หนว่ย : คน (ร้อยละ) 
ปี

การศึกษา

ท่ีรับเข้า 

(รหัส) 

จ านวนนักศึกษา  

 

รับเข้า 

 ชั้นปีท่ี ลาออกระหว่างการศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 

2563 

(รหัส 63) 

3 3 - - - - - - - - - 

2562 

(รหัส 62) 

2 - 2 

(100) 

- - - - - - - - 

2561 

(รหัส 61) 

1 -  1 

(100) 

- - - - - - - 

2560 

(รหัส 60) 

2 - -  1 

(50) 

- - 1 

(50) 

- - - 

2559 

(รหัส 59) 

- - - - - - - - - - - 
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   11.2  The average time to graduate is established, monitored and benchmarked 

for improvement : มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในเรียนจบ

การศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง 

หลักสูตรฯ มีระบบติดตามการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด (อ้างอิง 11.2.1  เอกสารรายงาน

ความก้าวหน้า) 

 

ตารางแสดงระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา (ย้อนหลัง 5 ปี) 

หนว่ย : คน  

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(รหัส) 

               จ านวนนักศึกษา  

  

รับเข้า 

ระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษา 

2 ปี 3 ปี 4 ปี > 4 ป ี

2563 (รหัส 63) 3 - - - - 

2562 (รหัส 62) 2 - - - 1 

2561 (รหัส 61) 1 - - - - 

2560 (รหัส 60) 1 - - - - 

2559 (รหัส 59) - - - - 1 

หมายเหตุ : ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศกึษา 

 11.3  Employability of graduates is established, monitored and benchmarked 

for improvement : การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานท าของบัณฑิตเพื่อใช้ใน

การปรับปรุง 

   งานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จ

การศึกษาของหลักสูตรฯ และได้สรุปผลการส ารวจแจ้งให้กับหลักสูตรฯ ทราบเพื่อน าไปบริหาร

จัดการหลักสูตรฯ ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิต 

พบว่าบัณฑติของคณะฯ มีงานท า 100%  

ตารางแสดงภาวะการณ์การมีงานท าของบัณฑติ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ปีที่จบการศกึษา จ านวนผู้จบ

การศึกษา 

เปอร์เซน็ต์บัณฑิต

ที่มีงานท า 

เปอร์เซน็ต์บัณฑิต

ที่ศกึษาต่อ 

ทั้งหมด 

2563 -    

2562 1 - - - 

2561  - - - - 

2560  - - - - 

2559  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 : การก าหนด ติดตามและเทียบเคียง

ประเภทและปริมาณของการท าวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง 

   หลักสูตรฯ มีการรวบรวมผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศกึษา โดยพบว่า ในปี 2563 

ไม่มีผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา อย่างไรก็ตามหลักสูตรฯได้มีการกระตุ้นให้นักศึกษาตีพิมพ์หรือ

น าเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ของตามแผนหรือปฏิทินที่ก าหนดไว้ เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างผลงานวิจัย

และสามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด โดยหลักสูตรฯได้มีการวางแผนติดตาม

ความก้าวหน้าของนักศึกษาในทุกรอบเดือน ท าให้นักศึกษาได้วางแผนการเรียนและงานวิจัยของ

ตนเองให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ตารางแสดงระดับคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษา (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ระดับคุณภาพผลงานวิจยั 

แยกตามประเภทของแหล่งตพีิมพ์เผยแพร่ 

ปี พ.ศ. ที่ตีพมิพ์เผยแพร่  

(จ านวนชิน้งาน) 

2559 2560 2561 2562 2563 

ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ค่าน ้าหนัก 0.10) - - - - - 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 

0.20) 

- 2 - - - 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ.  แต่สถาบ้ันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 

วัน นับแตว่ันท่ีออกประกาศ  

ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

3 - - - - 

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (ค่าน้ าหนัก 

0.60) 

- - - - - 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  แต่สถาบ้ันน าเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ 

ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 

Beall’s list) วารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (ค่า

น้ าหนัก 0.80) 

- - - - - 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน

ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.   

ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

- - - 1 - 

รวมจ านวนชิ้นงาน 3 2 - 1 - 
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 11.5  The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement : การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง 

   หลักสูตรฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 3 กลุ่ม 

ประกอบด้วย 1) นักศึกษา โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

(อ้างองิ 11.5.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร) 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มคี่าอยู่ใน

ระดับพึงพอใจมาก  (อ้างอิง 11.5.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของอาจารย์) 4) ผู้ใช้

บัณฑติ มีคา่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (อ้างองิ 11.5.3 แบบประเมินผู้ใชบ้ัณฑติ)  

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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ส่วนที่ 3  

การวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาของหลักสูตร 

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) 

จุดเด่น ELO มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

ความสอดคล้องของ ELO  กับวิสัยทัศน์ของคณะและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ยังไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ทบทวนความสอดคล้องของ ELO  กับวิสัยทัศนข์องคณะและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

 

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

transferable) learning outcomes 

จุดเด่น ELOs ครอบคลุมทั้ง specific และ generic 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

ความเช่ือมโยงระหว่าง PLOs กับ Level of learningไม่ชัดเจน  และการสะท้อน

กลับผลลัพธ์การเรียนรู้ยังไม่ครอบคลุมทุกลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ทบทวนการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง PLOs กับ Level of learning และ

สะท้อนกลับผลลัพธ์การเรียนรู้แก่นักศึกษาอย่างรวดเร็วทันต่อการพัฒนา 

 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders 

จุดเด่น ELOs สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน นักศกึษา 

และศษิย์เก่า 
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จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

Criterion 2 Programme Specification 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 

จุดเด่น 1) หลักสูตรฯ น าผลการประเมินตนเองจากการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในมาปรับเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

2) หลกัสูตรฯ มคีวามทันสมัย 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

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

จุดเด่น 1) หลักสูตรฯ น าผลการประเมินตนเองจากการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในมาปรับเพื่อปรับปรุงรายวิชา 

2) รายวิชามีความทันสมัย 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 

to the stakeholders 

จุดเด่น หลักสูตรฯ ได้เผยแพร่ขอ้มูลหลักสูตรใหแ้ก่ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียหลากหลาย

ช่องทาง 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 
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ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ควรมีการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทุกช่องทางให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

 

Criterion 3  Programme Structure and Content 

3. 1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes 

จุดเด่น โครงสรา้งหลักสูตรออกแบบสอดคล้องตาม ELO 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ควรมีการทบทวนในการออกแบบหลักสูตรใหเ้ป็นแบบ OBE โดยใช้วธิีการ 

Backward Curriculum  Design ที่มกีารส่งมอบ PLOs ของหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา ไปสู่รายวิชา (CLOs) ให้มีความชัดเจน (รายเทอม/รายปี) 

 

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

is clear 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

-   

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ควรด าเนินการประมวลชุดความรูแ้ละทักษะตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

ระดับบัณฑติศกึษาจ าแนกตามแผน ก1 และแผน ก2 เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การ

เรียนรู้ที่คาดหวัง PLOs   

 

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

จุดเด่น โครงสรา้งหลักสูตรฯ มีความทันสมัย ผู้เรยีนสามารถเลือกเรียนในสาขาสนใจ

ได้ 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

-  
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Criteria 4 Teaching and learning approach 

4.1 The educational philosophy is well-articulated and communicated to all 

stakeholders (1) 

จุดเด่น มีปรัชญาการศกึษาของหลักสูตรที่ชัดเจน 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ควรอธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชว่ยใหบ้รรลุถึง CLO 

 

 

4.2  The teaching and learning activities are constructively aligned to achievement 

of the learning outcomes (2, 3, 4, 5) 

จุดเด่น มีกลยุทธ์การเรียนการสอนที่หลากหลายตามลักษณะของรายวิชา 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

ควรรวบรวมข้อมูลจาก มคอ. 3 และ มคอ. 5 เพื่อตรวจสอบวิธีการสอนและ

กิจกรรมการเรียนรู้ของรายวิชาทุกรายวิชาว่ามีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

 

4.3  The teaching-learning activities enhance lifelong learning (6) 

จุดเด่น หลักสูตรฯ มกีิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

การออกแบบรายวิชาที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับ PLOs 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ควรอธิบายกิจกรรมการเรียนการสอน/วิธีการเรียนการสอนอะไรในหลักสูตรที่

ท าให้เกิดการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 
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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) 

จุดเด่น มีการประเมินผู้เรยีนสอดคล้องกับ ELO ตลอดระยะเวลาที่ศกึษาในหลักสูตร 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

วิธีการที่หลักสูตรได้มาซึ่งผู้เรียนที่มีคุณภาพ และการเชื่อมโยงที่สอดคล้อง

ระหว่าง PLOs กับ CLOs 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่หลักสูตรได้มาซึ่งผู้เรียนที่มีคุณภาพ และการ

เชื่อมโยงที่สอดคล้องระหว่าง PLOs กับ CLOs 

 

5. 2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students (4, 5) 

จุดเด่น หลักสูตรฯ มีเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียนมีความหลากหลายตามลักษณะ

วิชา ตามการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

เกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อยืนยันถึงความถูกต้องและน่าเชื่อถือของผลการ

ประเมินในแตล่ะกลุ่มวชิาที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ PLOs และCLOs 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรควรก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินร่วมกับผู้สอนทั้งช่วงเวลาที่

ประเมิน สัดส่วนการให้คะแนน และช่วงเวลาที่ตอ้งมกีารสื่อสารกับผูเ้รียน 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment (6, 7) 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

วิธีการประเมินที่ระบุเกณฑ์การประเมิน และน ามาใช้ในการประเมินผลอย่าง

ถูกต้อง เที่ยงตรง และยุติธรรม เช่น การประเมินแบบ Rubrics เพื่อให้

ตอบสนอง ELOs 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์ถึงวิธีการประเมินที่ระบุเกณฑ์การ

ประเมิน และน ามาใช้ในการประเมินผลอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และยุติธรรม 

เชน่ การประเมนิแบบ Rubrics เพื่อให้ตอบสนอง ELOs 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning (3) 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

กระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหลังสอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างทันเวลา 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

ควรก าหนดระยะเวลาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหลังสอบเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างทันเวลา 

5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

- 

 

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 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

-   

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

-   
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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 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

การค านวณ FTEs และ Staff-to-student ratio และการน าข้อมูลไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

 

6. 3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

คณะฯ ควรสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

นานาชาติ เพิ่มมากขึ้น 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

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

are implemented to fulfil them 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

การก าหนดทิศทางในการพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับการสร้าง ELOs ใน

ผูเ้รียน เพื่อวางแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ควรมีการวางแผนกับคณะฯ ในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับ 

ELOs 
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6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

การส ารวจงานวิจัย และกิจกรรมด้านงานวิจัยที่สนับสนุนหรือสอดคล้องกับ 

ตาม ELOs ที่หลักสูตรต้องการ 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

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 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หารือร่วมกับคณะฯ ในด้านอัตราก าลังของบุคลาการสายสนับสนุนเพื่อให้

หลักสูตรด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 

determined and communicated 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 
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ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนหลักสูตร

ระดับบัณฑติศกึษา 

 

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

implemented to fulfil them 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

-  

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 
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Criterion 8  Student Quality and Support 

8. 1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date 

จุดเด่น มีวธิีการประชาสัมพันธ์การรับเข้าที่หลากหลาย และเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 

ที่ชัดเจน 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

8. 2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

8. 3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload 

จุดเด่น หลักสูตร ฯ มกีารดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึงตลอดระยะเวลาการศึกษา 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

- 
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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 

จุดเด่น มีกิจกรรมสนับสนุนทั้งด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการท า

วิจัยที่หลากหลาย 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

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

research as well as personal well-being [5] 

จุดเด่น มีฟาร์มปศุสัตว์ และอุปกรณ์/เครื่องมือในหอ้งปฏิบัติการที่รองรับการเรียนการ

สอน 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

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 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 
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9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 

research 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

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

and Research 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

- 

9.4 The IT facilities including e- learning infrastructure are adequate and updated to 

support education and research 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

9.5  The standards for environment, health and safety; and access for people with 

special needs are defined and implemented 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 - 
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Criterion 10 Quality Enhancement 

10. 1 Stakeholders’  needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

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

evaluation and enhancement 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

ระบบและกลไกในการประเมินกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่

ชัดเจนและครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้หลักสูตรที่มีรายวิชา

และการจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับ PLOs ของหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

ควรสร้างระบบและกลไกในการประเมินกระบวนการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร 

 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 

จุดเด่น มีการประเมินผลการศกึษาของแต่ละรายวิชาในที่ประชุมฯ ทุกภาคการศกึษา 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

การประเมนิผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน โดยใช้แบบประเมิน

ที่สร้างบนพื้นฐานของ CLOs แต่ละรายวิชา เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง

รายวิชา กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ให้สอดคล้องกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 
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10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

จุดเด่น มีการน างานวิจัยและงานตีพิมพ์มาประยุกต์ใชใ้นการเรียนการสอน 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

การประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนที่น าผลงานวิจัยมาใช ้เพื่อน าข้อมูลไป

พัฒนาการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

 

 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is subjected to evaluation and enhancement 

จุดเด่น มีแบบส ารวจความพึงพอใจเพื่อประเมินคุณภาพของงานบริการและสิ่งอ านวย

ความสะดวก 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

 

10. 6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and subjected to 

evaluation and enhancement 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

การวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับที่ได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อน าไป

ปรับปรุงหลักสูตรและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 
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Criterion 11 Output 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked 

for improvement 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

การวิเคราะหป์ัจจัยที่มีผลต่อการลาออกและการไม่ส าเร็จการศกึษาตามแผน

ของนักศึกษา เพื่อน าข้อมูลในภาพรวมไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 

improvement 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพื่อ

ก าหนดแนวทางในการช่วยเหลือให้นักศึกษาจบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

11. 3  Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

การเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มากับข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเด็น

เดียวกัน เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 
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11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

การเทียบเคียงคุณภาพและปริมาณงานวิจัยที่นักศึกษาท ากั บข้อมูลของ

มหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาเดียวกัน รวมถึงอาจมีการจัด

กิจกรรมเสริมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยของนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement 

จุดเด่น - 

จุดท่ีควร

พัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

 

 

 

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      
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2. Programme Specification 1 2 3 4 5 6 7 

2.1  The information in the programme specification is comprehensive and up-

to-date (1,2) 

       

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      

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      
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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] 

       

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      
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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   3     
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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      

 
 

3.3  แผนการพัฒนาของหลักสูตร 

หลักสูตรฯ ควรมกีารทบทวน ELO ให้มคีวามจ าเพาะมากขึ้นและสื่อสารให้กับคณาจารย์และ

นักศึกษาได้รับทราบให้ทั่วถึง และวางแผนกระบวนการในการทบทวน Specific และ Generic 

learning outcome และแสดงใหเ้ห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่แต่ละรายวิชาให้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ต้องน า

ผลส ารวจความต้องการจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียที่เป็นปัจจุบันมาปรับปรุง ELO 

หลักสูตรฯ พัฒนาช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านหน้าเว็ปไซด์ เพื่อให้ผู้มีส่วน

ได้สว่นเสียสามารถเข้าถึงขอ้มูลได้สะดวก 
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หลักสูตรฯ ควรด าเนินการร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในการจัดท า CLO ให้สอดคล้องกับ ELO 

และแจ้งแก่นักศึกษาก่อนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรฯ ควรพัฒนาปรัชญาของหลักสูตรและเผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง

ด้วยช่องทางที่หลากหลาย หลักสูตรฯ และคณาจารยควรร่วมก าหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนที่

ชัดเจน ทันสมัย และมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพอยู่เสมอ อีกทั้งควรเน้นกิจกรรมการ

เรียนการสอนทางด้านปฏิบัติการและสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นการร่วมมือกัน 

โดยอาจมีการฝกึงานหรือท าโครงการร่วมกับชุมชน ภาครัฐและเอกชน เพื่อฝึกความเป็นผู้ใฝรู่้ตลอด

ชีวติ 

หลักสูตรฯ ติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึง

ข้อมูลสะดวกขึ้นและหลักสูตรฯ สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

หลักสูตรฯ ชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนอาจต้องมีทบทวนการประเมิน โดยให้แต่ละรายวิชาระบุ

น้ าหนักของการประเมนิให้ชัดเจน และแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนเริ่มการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรฯ เสนอให้คณะแต่งตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบเกณฑ์การประเมินการเรียนการ

สอนรายวิชาในทุกภาคการศึกษา 

ควรมีการสะท้อนผลการประเมินกลับยังผู้เรียนในการประเมินย่อย ก่อนการประเมินกลาง

ภาคและปลายภาค โดยเน้นให้เห็นการสรุปผลเพื่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนาก่อนสิ้นสุดการเรียน

การสอนในแต่ละภาคการศกึษา และควรใหม้ีการสะท้อนกลับผลการประเมินผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้

นักศึกษาได้เข้าถึงขอ้มูลสะดวกขึ้น 

หลักสูตรฯ มีการจัดท าเอกสารแสดงความคิดเห็นและเอกสารค าร้อง ให้ชัดเจนในเว็บไซต์

ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด และแสดงความคิดเห็นได้

อย่างสะดวกมากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


