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รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยแมโจ สําหรับผลการดําเนนิงานรอบปการศึกษา 2563 

(ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564) จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

แสดงผลการประเมินตนเองในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีตามเกณฑการประเมินของ 

สป.อว. ตาม องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน และเกณฑคณุภาพ ASEAN University Network-

Quality Assurance และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่

มหาวิทยาลัยแมโจแตงตั้ง นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของ

มหาวิทยาลัยแมโจ อีกทั้งเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพสู

สาธารณชน  

สาระสําคัญของรายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   

สัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2563 ฉบับนี้ แบง

ออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 โครงรางหลักสูตร (Program Profile) สวนที่ 2 ผลการดําเนนิงานตาม

ตัวบงช้ี สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และสวนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี           

มีความคาดหวังวา รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2563 ฉบับนี้            

จะเปนเอกสารสําคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการ

สรางความเชื่อม่ัน และความม่ันใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตของคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยแมโจ รวมทัง้เปนประโยชนตอผูที่สนใจ 
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1.1  บทสรุปผูบริหาร 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สัตวศาสตร คณะ/วทิยาลัยสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยแมโจ เปนหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 

2560 จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินของ สป.อว.ใน

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน และเกณฑคุณภาพ ASEAN University Network – Quality 

Assurance at Programme Leval Version 3.0  ในรอบปการศึกษา 2563 มีนักศึกษาในหลักสูตร

จํานวน 22 คน  ทั้งน้ี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 3 คน 

และมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน  ไดรับงบประมาณในการบริหาร

จัดการหลักสูตรเพียงพอ โดยมีผลการประเมินจํานวน 11 Criteria พบวาในภาพรวมอยูในระดับ 2 

เมื่อพจิารณาเปนราย Criteria แสดงผลดังน้ี 

ตารางการประเมนิตนเองของหลักสูตร 

ตัวบงช้ี / Criteria ประเมนิ

ตนเอง 

ตัวบงช้ี 1.1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ที่กําหนดโดย สป.อว. 

ผาน 

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  วธิกีารจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ฉบับน้ีเปนการรายงานผล 

การดําเนินงานของ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 2560 

ประจําปการศึกษา 2563 ตามเกณฑการประเมินของ สป.อว.ในองคประกอบที่ 1 การกํากับ

มาตรฐาน ละผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑ ASEAN University 

Network - Quality Assurance (AUN-QA) จํานวน 11 ตัวบงชี้ เพื่อประเมินตนเองอันเกิดจากการ

ดําเนนิงานของหลักสูตร ประกอบดวยขอมูลดบิ ตลอดจนวเิคราะห จุดออน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง และแนวปฏบิัตทิี่ดี เพื่อรับการตรวจประเมนิคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งจะเปนตัวบงชี้ระดับคุณภาพของการบริหาร

หลักสูตร อันจะเปนหลักประกัน ความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดสวนเสยีตอไป 

 

1.3  ขอมลูพื้นฐาน 

1.3.1  ภาพรวมของมหาวทิยาลัย 

 มหาวทิยาลัยแมโจ เปนมหาวทิยาลัยที่มีชื่อเสยีงและความโดดเดนทางดานการเกษตรมา

เปนเวลามากกวา 80 ป เริ่มจากการกอตั้งโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนอื เมื่อป พ.ศ. 

2477 จนพัฒนามาเปนมหาวทิยาลัยแมโจ ในป พ.ศ. 2539 จนถึงปจจุบัน ปจจุบันมหาวทิยาลัยแมโจ              

มีจํานวนวิทยาเขตทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ 1) วิทยาเขตเชียงใหมซึ่งเปนวิทยาเขตหลัก ตั้งอยูเลขที่ 

63 หมู 4 ถนนสายเชียงใหม – พราว ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่

ทั้งหมด 10,682 ไร 2) วิทยาเขตจังหวัดแพร- เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูเลขที่ 17 หมูที่ 3 ตําบลแม

ทราย อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,732 ไร และ 3) วิทยาเขตชุมพร ตั้งอยูตําบล

ละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,750 ไร มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่ดําเนินการ

เรยีนการสอนทั้งหมด 105 หลักสูตร แบงเปนระดับปรญิญาตร ี60 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 

หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร มีนักศึกษารวมทุกหลักสูตรจํานวน 12,275 คน มี

บุคลากรทั้งหมด 2,213 คน โดยในจํานวนนี้เปนบุคลากรสายวิชาการจํานวน 878 คน ซึ่งผลการ

ประเมินประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2562 เทากับ 2 (เกณฑ CUPT QMS) จัดอยูในระดับ 2 

Inadequate and Improvement is Necessary (ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)    

  มหาวิทยาลัยแมโจมุงม่ันที่จะผลิตบัณฑติที่มีความรูความสามารถในวชิาการและวิชาชีพ

โดยเฉพาะการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง อกีทัง้ยังขยายโอกาสให

ผูดอยโอกาสเขาถึงการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุก

ระดับ นอกจากน้ียังเนนการสรางและพัฒนานวัตกรรมและองคความรูในสาขาวิชาการตาง ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการเกษตรและวิทยาศาสตรประยุกตเพื่อสงเสริมการเรียนรู และ
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ถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม ผานการบรกิารวิชาการและความรวมมือทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ 

พรอมกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาต ิและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ปรัชญามหาวทิยาลัยแมโจ 

 “มุงมั่นพัฒนาบัณฑิตสูความเปนผูอุดมดวยปญญา อดทน สูงาน เปนผูมีคุณธรรมและ

จรยิธรรมเพื่อความเจรญิรุงเรอืงวัฒนาของสังคมไทยที่มกีารเกษตรเปนรากฐาน” 

 ปรัชญาการศกึษา 

 “จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางปญญาในรูปแบบการเรียนรูจากการปฏิบัติที่บูรณาการกับ

การทํางานตามอมตะโอวาท งานหนักไมเคยฆาคน มุงใหผูเรียน มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

สามารถพัฒนาทักษะเดิม สรางเสริมทักษะใหม มีวิธีคิดของการเปนผูประกอบการ มีการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักตอสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ยึดมั่นใน

ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของมหาวิทยาลัยแมโจ ที่วา มหาวิทยาลัย

แหงชีวติ” 

 วสิัยทัศน 

 “มหาวทิยาลัยชัน้นําที่มีความเปนเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” 

1.3.2  ภาพรวมของคณะ 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีเปนหนวยงานภายในระดับคณะ  ซึ่งไดรับอนุมัตใิหจัดตั้ง

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแมโจ ที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยเดิมเปน

ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว  สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งเปนคณะแรกที่ไดจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ พ.ศ. 2518 ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2518 ต้ังอยูเลขที่ 252 หมู 8 ต. หนองหาร อ. สันทราย จ.เชยีงใหม โดยเริ่ม

เปดสอนครั้งแรกในระดับปรญิญาตรีเม่ือป พ.ศ. 2518 ปจจุบันมีการเรยีนการสอนในระดับปรญิญา

ตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ คือ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 2) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร และ 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาสัตวศาสตร  

ปจจุบันมีนักศกึษารวมทุกหลักสูตรจํานวน 784 คน มีบุคลากรจํานวน 65 คน ในจํานวน

นี้เปนสายวิชาการ 20 คน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะป 2562 จัดอยูในระดับ 2 

(Inadequate and Improvement is Necessary) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีมุงม่ันพัฒนาระบบ

การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู ความสามารถในวิชาการ

และวิชาชีพทางดานสัตวศาสตรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงพัฒนาทางดานการผลิตสัตว 

บูรณาการวิจัยอยางมีทิศทาง เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอน และบริการวิชาการและพัฒนา

ความรวมมือดานการผลิตสัตวแกชุมชน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ 



5 
 

บนพื้นฐานของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน ตลอดจนสรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และ

ตรวจสอบได พัฒนางานฟารมสัตว และวิสาหกิจใหไดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

การวจิัย  บรกิารวชิาการ  และเพื่อกอเกดิรายได  

ปรัชญาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยแมโจ 

“พัฒนาองคความรู เพื่อผลิตนักสัตวศาสตร ที่มทีักษะการเรยีนรูตลอดชวีติ 

มคีุณธรรมและจรยิธรรม” 

วสิัยทัศน 

“เปนคณะที่มคีวามเปนเลิศทางดานสัตวศาสตรในระดับชาต”ิ 

1.3.3  ภาพรวมของหลักสูตร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดเปดการเรียนการสอนเมื่อป 

พ.ศ. 2548 โดยผานการรับรองจากสํานักคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เมื่อวันที ่20 มนีาคม 

2548 และในปการศึกษา 2560 ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของการผลิตสัตวในปจจุบัน รวมทั้ง

ตอบสนองตอความตองการของประเทศทางดานการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความคิด

สรางสรรคของกําลังคนในการขยายฐานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตปศุสัตว โดยนักศึกษาที่

สําเร็จในหลักสูตรนี้ตองมีความรู และทักษะที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาการผลิต ปศุสัตวใหมี

ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยทั้งตอผูบริโภค และสิ่งแวดลอม ตามปรัชญาของหลักสูตร “มุงมั่น

พัฒนามหาบัณฑติที่มอีงคความรู ควบคูคุณธรรมและจรยิธรรม บูรณาการงานวิจัยดานสัตวศาสตร 

เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” นอกจากนี้ ในระยะ 3 ปที่ผาน

มา นักศกึษาในหลักสูตรฯ มีการสรางผลงานเชงิประจักษ โดยไดรับรางวัลทุกป  

ชื่อหลักสูตร :  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร 

Master of Science Program in Animal Science 

ชื่อปรญิญา :  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (สัตวศาสตร) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :   วท.ม. (สัตวศาสตร) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Master of Science (Animal Science) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :   M.S. (Animal Science)  

หลักสูตรไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย : ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560  

เมื่อวันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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ความเปนมาของหลักสูตร  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร ดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนภายใต

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม โดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนา

บุคลากรที่มีความรู และทักษะในการวิจัยทางสัตวศาสตรเพื่อพัฒนาการผลิตสัตวใหมีประสิทธภิาพ 

สามารถชวยเกษตรกรลดตนทุนการผลิต เพิ่มมูลคาของสินคาปศุสัตว โดยอยูบนพื้นฐานของความ

ปลอดภัยทางอาหาร รวมถงึผลกระทบตอสวัสดิภาพของสัตว สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อมุงสูการผลิตปศุสัตวอยางยั่งยืน โดยมีการเริ่มดําเนินงานของหลักสูตรฯ ดังนี้ พ.ศ. 2548 เปด

หลักสูตรใหม ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร พ.ศ. 2554 

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) พ.ศ. 

2560 ปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

 โดยการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ แบงเปน 2 รูปแบบ คือ แบบ ก 1 เนนการทํา

วิจัยและทําวทิยานิพนธ และแบบ ก 2 เนนการทําวจิัยทําวิทยานิพนธและศกึษารายวิชาเพิ่มเติม ซึ่ง

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิจัยในดานที่ตนเองมีความสนใจ อาทิ โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง 

โภชนศาสตรสัตว ไมเคี้ยวเอื้อง การปรับปรุงพันธุสัตว สรีรวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางการ

สบืพันธุในสตัวเลี้ยง การผลิตปศุสัตว การจัดการและสุขาภิบาลในสัตวเลี้ยง เปนตน 

 ปรัชญาของหลักสูตร  

 “มุงม่ันพัฒนามหาบัณฑิตที่ มีองคความรู ควบคูคุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการ

งานวจิัยดานสัตวศาสตร เพื่อผลติอาหารที่ปลอดภัยและเปนมติรตอส่ิงแวดลอมอยางยั่งยนื” 

 วัตถปุระสงคของหลักสูตร  

1) เพื่อผลติมหาบัณฑติในสาขาวิชาสัตวศาสตร โดยสามารถประยุกตใชกระบวนการ วจิัย ในการ

พัฒนาองคความรูเพื่อบริการวิชาการแกชุมชน และพัฒนาการผลิตสัตวตอบสนองตอความ

ตองการของประเทศ  

2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความสามารถในการจัดการผลิตสัตว ใหไดผลผลิตสูงสุดจาก

ทรัพยากรที่มอียู  

3) เพื่อผลิตมหาบัณฑติใหมีความเปนผูนําที่มทีัง้ความรู คุณธรรม และจรยิธรรม  

 OBE ของหลักสูตร 

 ผูที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ตองเปน

มหาบัณฑิตที่มีความรู ควบคูคุณธรรมและจรยิธรรม บูรณาการงานวิจัยดานสัตวศาสตร เพื่อผลิต

อาหารที่ปลอดภัยและเปนมติรตอส่ิงแวดลอมอยางยั่งยนื 
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รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร 

     หลักสูตรระดับปรญิญา : ปรญิญาโท 

     ระยะเวลาที่ตองใชในการศกึษาตามหลักสูตร : 2 ป 

     ภาษาที่ใชในการเรยีนการสอน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

     การรับนักศกึษา : รับทัง้นักศกึษาไทยและนักศกึษาตางชาตทิี่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

     การใหใบปรญิญาแกผูสําเร็จการศึกษา : ใหปรญิญาสาขาวชิาเดยีว 

     ความรวมมอืกับสถาบันอื่นในการจัดการเรยีนการสอน : 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 

จํานวนหนวยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  

โครงสรางหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 

Year/semester รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ 

1/1 สศ  501 ระเบยีบวธิกีารวจิัยทางสัตวศาสตร (3) 

สศ  591 สัมมนา 1 (1) 

สศ  691 วทิยานิพนธ 1 6 

1/2 สศ  692 วทิยานิพนธ 2 6 

สศ  592 สัมมนา 2 (1) 

2/1 สศ  693 วทิยานิพนธ 3 12 

สศ  593 สัมมนา 3 (1) 

2/2 สศ  694 วทิยานิพนธ 4 12 

สศ  594 สัมมนา 4 (1) 

รวม 36 
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แผน ก แบบ ก 2 

Year/semester รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ 

1/1 สศ  501 ระเบยีบวธิกีารวจิัยทางสัตวศาสตร (3) 

สศ  510 สรรีวิทยาการผลติสัตว 3 

สศ  520 เมตาโบลซิมึของโภชนะ 3 

     สศ  ... วชิาเอกเลอืก 3 

สศ  591 สัมมนา 1 (1) 

1/2 สศ  500 พันธุศาสตรเชงิปรมิาณ 3 

สศ  540 การผลิตสัตวในเขตรอนอยางยั่งยนื 3 

     สศ  ... วชิาเอกเลอืก 3 

     สศ  ... วชิาเอกเลอืก 3 

สศ  592 สัมมนา 2 (1) 

2/1 สศ  691 วทิยานิพนธ 1 6 

     สศ  ... วชิาเอกเลอืก 3 

สศ  593 สัมมนา 3 (1) 

2/2 สศ  692 วทิยานิพนธ 2 6 

สศ  594 สัมมนา 4 (1) 

รวม 36 

หมายเหตุ : ( ) หมายถงึ รายวชิาที่ไมนับหนวยกติและมรีะบบประเมินผลเปนระบบ S และ U 
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PLO ของหลักสูตร  

1. มคีวามซื่อสัตย ความรบัผดิชอบตอตัวเองและผูอื่น เห็นแกประโยชนสวนรวมมจีรรยาบรรณใน

วชิาชพีสัตวบาล กระตอืรอืรนในการทํางาน และมุงม่ันในการพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยน

อยูเสมอ 

2. เขาใจความรูพื้นฐานทางวิชาชีพสัตวบาล ไดแก พันธุศาสตรสัตว โภชนศาสตรสัตว และกาย

วภิาคและสรรีวทิยาของสัตวเลีย้งไดอยางลึกซึ้ง 

3. ประยุกตใชความรูพื้นฐานทางสัตวศาสตรเพื่อบูรณาการกับเนื้อหาในสาขาวิชาสัตวศาสตร 

รวมถงึศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ 

4. ประยุกตใชองคความรูทางสัตวศาสตรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

5. มีความสามารถในการจัดการขอมูล และการคดิวเิคราะหสังเคราะห ตลอดจนแกไขปญหางาน

ทางสัตวศาสตรอยางมีระบบ 

6. สามารถจัดการงานวจิัย และใชสถิตเิพื่อการทํางานและพัฒนางานวจิัยไดอยางถูกตอง 

7. สามารถใชสารสนเทศในการรวบรวมขอมูลและตดิตอสื่อสาร จัดการและนําเสนอขอมูล 

8. มีทักษะทางภาษาและใชรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 

9. สามารถนําองคความรูทางสัตวศาสตรไปใชในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม 

อาชีพหลังสําเร็จการศกึษา  

 อาจารยในสถาบันการศึกษา นักวิจัยในหนวยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการใน

หนวยงานภาครัฐและเอกชน และอาชพีอสิระ 
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สวนที่ 2 

การประเมนิตนเอง 
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รายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร วจัิย และนวัตกรรม (สป.อว.) 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรแีละระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 

---------- 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมนิ 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตร : วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน  

ขอ เกณฑการประเมนิ ผานเกณฑ/ไมผานเกณฑ 

1 จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตร ผานเกณฑ 

2 คณุสมบัตขิองอาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร ผานเกณฑ 

3 คุณสมบัตขิองอาจารยประจําหลักสูตร ผานเกณฑ 

4 คุณสมบัตขิองอาจารยผูสอน ผานเกณฑ 

5 คุณสมบัตขิองอาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธหลักและ 

อาจารยท่ีปรกึษาการคนควาอสิระ 

ผานเกณฑ 

6 คุณสมบัตขิองอาจารยที่ปรกึษาวทิยานิพนธรวม (ถาม)ี ผานเกณฑ 

7 คุณสมบัตอิาจารยผูสอบวทิยานพินธ ผานเกณฑ 

8 การตพีมิพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศกึษา ผานเกณฑ 

9 ภาระงานอาจารยที่ปรกึษาวทิยานิพนธและการคนควาอสิระในระดับ

บัณฑติศกึษา 

ผานเกณฑ 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ผานเกณฑ 

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 1  

   เปนไปตามเกณฑ   

   ไมผานเกณฑในขอที่................  

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แลว พบวา มีผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
 

 

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

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภากร ธาราฉาย)  

คณบดคีณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี



12 
 

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) : การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง

มคีวามชัดเจนและสอดคลองกับวสิัยทัศนและพันธกจิของมหาวทิยาลัย 

   หลักสูตร ฯ ไดออกแบบ ELO ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยคือ “เปน

มหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีความเปนเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ (อางอิง 1.1.1 ปรัชญา 

วิสัยทัศน พันธกิจ มหาวทิยาลัยแมโจ) โดยมุงมั่นพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีประสทิธิภาพใน

การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู ความ สามารถในวิชาการและวิชาชีพทางดานสัตวศาสตรให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางดานการผลิตสัตว (อางอิง 1.1.2 ปรัชญา วสิัยทัศน พันธ

กิจ อัตลักษณ คณะฯ) ทั้งนี้หลักสูตรฯ ไดกําหนดการศึกษาที่มุงผลลัพธ (Outcomes-based 

education, OBE) ไววา “มหาบัณฑิตที่มีองคความรู ควบคูคุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการ

งานวจัิยดานสัตวศาสตร เพ่ือผลติอาหารที่ปลอดภัยและเปนมติรตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” 

และถูกถายทอดใหเปนผลลัพธการเรยีนรูของหลักสูตร (Expected learning outcomes, ELO) ออกมา

เปน 9 ขอ (อางอิง 1.1.3 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร หนาที่ 66, 

235) ดังนี้  

1. มีความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอตัวเองและผูอื่น เห็นแกประโยชนสวนรวม                        

มีจรรยาบรรณในวิชาชีพสัตวบาล กระตือรือรนในการทํางาน และมุงม่ันในการพัฒนา

ตนเองใหทันตอการเปลี่ยนอยูเสมอ 

2. เขาใจความรูพื้นฐานทางวิชาชีพสัตวบาล ไดแก พันธุศาสตรสัตว โภชนศาสตรสัตว และ

กายวภิาคและสรรีวทิยาของสัตวเลี้ยงไดอยางลกึซึ้ง 

3. ประยุกตใชความรูพื้นฐานทางสัตวศาสตรเพื่อบูรณาการกับเนื้อหาในสาขาวิชาสัตว

ศาสตร รวมถงึศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ 

4. ประยุกตใชองคความรูทางสัตวศาสตรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวที่เปน

มติรตอสิ่งแวดลอม 

5. มีความสามารถในการจัดการขอมูล และการคิดวิเคราะหสังเคราะห ตลอดจนแกไข

ปญหางานทางสัตวศาสตรอยางมีระบบ 

6. สามารถจัดการงานวจิัย และใชสถิติเพื่อการทํางานและพัฒนางานวจิัยไดอยางถูกตอง 

7. สามารถใชสารสนเทศในการรวบรวมขอมูลและติดตอสื่อสาร จัดการและนําเสนอขอมูล 

8. มทีักษะทางภาษาและใชรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 

9. สามารถนําองคความรูทางสัตวศาสตรไปใชในการประกอบอาชพีไดอยางเหมาะสม 
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นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ยังไดนําวสิัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ตองการผลิต

บัณฑิตที่ มีความรูความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพโดยเฉพาะการเปนผูประกอบการ 

(Entrepreneurs) ที่ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเนนทางดานการเกษตร วิทยาศาสตรประยุกต

ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ชุมชนทองถิ่น และสังคมของประเทศ (อางอิง 1.1.4  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวทิยาลัยแม

โจ) รวมถึงวิสัยทัศนของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีที่ตองการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู 

ความ สามารถในวิชาการและวิชาชีพทางดานสัตวศาสตรให สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนา

ทางดานการผลิตสัตวมาเปนแกนหลักในการจัดทําเนื้อหาหลักสูตร ฯ เพื่อใหนักศึกษาที่สําเร็จใน

หลักสูตรฯ เปน “นักสัตวศาสตรระดับแนวหนาของประเทศ” (อางอิง 1.1.5  ปรัชญา วิสัยทัศน ของ

คณะฯ)  

โดยหลักสูตรฯ มีกระบวนการในการกําหนด OBE  และ ELO โดยเริ่มจากคณะสัตว

ศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําเนื้อหาหลักสูตรฯ ตาม Outcome 

Based Education (อางอิง 1.1.6 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ OBE) โดยมีหนาที่จัดทําหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาตร ของคณะสัตวศาสตรฯ ซึ่งในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร พ.ศ. 2560 ทางหลักสูตรฯ ไดจัดทําแบบสอบถาม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ อาทิ ผูใชบัณฑิตทั้งหนวยงาน

ราชการ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา เพื่อนําขอมูลจากผลสํารวจมาใชเปนขอมูล

ประกอบในการจัดทํา OBE และ ELO (อางอิง 1.1.7 แบบสรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค) ตลอดจนการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ และคณะกรรมการวิพากษ

หลักสูตรฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิสายวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ศษิยเกา และศิษย

ปจจุบัน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย (อางอิง 1.1.8 คําสั่งแตงคณะกรรมการปรับปรุง

และวพิากษหลักสูตรฯ / รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษหลักสูตรฯ)  

ในการกําหนด PLOs ของหลักสูตร ฯ ไว  9 ขอ โดยทั้ง 9 ขอไดถูกออกแบบใหมีความ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะในการมุงเนนที่จะสรางนักสัตวศาสตรระดับแนวหนาของประเทศ  

เชนเดียวกันกับหลักสูตรมีความสอดคลองกับพันธกิจของคณะจํานวน 3 ขอ โดยมุงเนนการ

ตอบสนองพันธกิจของคณะในเรื่อง การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความรู ทักษะ 

และความสามารถในวิชาการและวิชาชพี ตลอดจนสามารถในการวจิัยสรางสรรคนวัตกรรมงานวิจัย

สมัยใหม  
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 1. 2)  The expected learning outcomes cover both subject specific and generic 

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

และทกัษะทั่วไป รวมถงึความรูและทักษะเฉพาะทาง 

  การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุงผลลัพธการเรียนรู (OBE) ผูเรียนตอง

แสดงออกถึงผลลัพธการเรียนรูทั้งในสวนของคุณลักษณะทั่วไป (Generic learning outcome, GLO) 

และคุณลักษณะเฉพาะ (Specific learning outcomes, SLO) หลักสูตร ฯ ไดออกแบบให ELO 

ครอบคลุมทั้ง GLO และ SLOโดยการนําขอมูลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (อางอิง 

1.2.1 รายงานการออกแบบหลักสูตรดวยแนวคิด OBE) ซึ่งคุณลกัษณะทั่วไป (Generic) ที่มหาบัณฑติ

สาขาวิชาสัตวศาสตรพึงมีมากที่สุดคือ ตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต มีทัศนคติที่ดีตองาน เพื่อน

รวมงาน และองคกร มีความขยัน อดทน สูงาน และกระตือรือรน (ELO 1, 7, 8) สวนคุณลักษณะ

เฉพาะทางวิชาชีพ (Specific) ที่มหาบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร พึงมีมากที่สุดคือ ตองมีความรู

พื้นฐานทางสัตวศาสตรเปนอยางดี ทั้งในดานกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว การปรับปรุงพันธุ

สัตว และโภชนศาสตรสัตว มีความสามารถวิเคราะหสังเคราะห และแกไขงานอยางเปนระบบ มี

ความสามารถในการจัดการขอมูล และวิเคราะหขอมูล สามารถนําขอมูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทํางานได (ELO 2, 3, 5, 6, 9) นอกจากนี้เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาหลักสูตรผูเรียนตอง

สามารถประยุกตใชองคความรูในการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตปศุสัตวใหมีประสิทธิภาพ มีความ

ปลอดภัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ELO 4)  

ผลการเรยีนรูระดับหลักสูตร และสอดคลองกับความตองการของผูมสีวนไดสวนเสยี 

PLO Outcome Statement Specific LO Generic LO Level 

1 มีความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอ

ตั ว เอ งและผู อื่ น  เ ห็ นแก ป ระ โยชน

สวนรวม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพสัตว

บาล กระตือรือรนในการทํางาน และ

มุงมั่นในการพัฒนาตนเองใหทันตอการ

เปลี่ยนอยูเสมอ 

  Understanding 

2 อธิบายและสรุปความรูพื้นฐานทาง

วิชาชีพสัตวบาล ไดแก พันธุศาสตรสัตว 

โภชนศาสตรสัตวและกายวิภาคและ

สรรีวทิยาของสัตวเล้ียงไดอยางลึกซึ้ง 

  Understanding 
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3 ประยุกต ใชความรูพื้นฐานทางสัตว

ศาสตร เพื่อบู รณาการกับเนื้อหาใน

สาขาวิชาสัตวศาสตร รวมถึงศาสตรอื่น

ที่เกี่ยวของ 

  Applying 

4 ประยุกตใชองคความรูทางสัตวศาสตร

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุ

สัตวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  Applying 

5 มีความสามารถในการจัดการขอมูล 

แ ล ะ ก า รวิ เ ค ร า ะ ห สั ง เ ค ร า ะ ห  ใ ห

ขอคดิเหน็ ตลอดจนแกไขปญหางานทาง

สัตวศาสตรอยางมีระบบ 

   

Applying 

6 สามารถออกแบบงานวิจัย และเลือกใช

สถิติเพื่อการทํางานและพัฒนางานวิจัย

ไดอยางถูกตอง 

  Analyzing 

7 สามารถใชสารสนเทศในการรวบรวม

ขอมูลและติดตอสื่อสาร จัดการและ

นําเสนอขอมูล 

  Applying 

8 มีทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

และใชรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 

  Understanding 

9 สามารถนําองคความรูทางสัตวศาสตร

ไปใช ในการประกอบอาชีพไดอยาง

เหมาะสม 

  Evaluating 

1. 3)  The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders (4) : ผลการเรียนรูที่คาดหวังสะทอนถึงความตองการของผูมสีวนไดสวนเสีย

อยางชัดเจน 

  จากรายงานการไดมาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของผูประกอบการ

และผูมีสวนไดสวนเสียภายในมหาวิทยาลัย จะเห็นไดวาผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรฯ 

ตอบสนองตอความตองการของผูใชบัณฑติในแตละกลุมตามรายละเอยีดดังตอไปนี้ 
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ความสัมพันธระหวางผลการเรยีนรูของหลักสูตรและความตองการของผูมสีวนไดสวนเสยี 

PLO รายละเอยีด สกอ. มหาวทิยาลัย บัณฑติ ผูใชงาน

บัณฑติ 

วชิาชีพ ภาค

สังคม 

1 มีความซื่ อสัตย  ความ

รับผิดชอบตอตัวเองและ

ผูอื่ น  เห็นแกประโยชน

สวนรวม มีจรรยาบรรณ

ใ น วิ ช า ชี พ สั ต ว บ า ล 

ก ร ะ ตื อ รื อ ร น ใ น ก า ร

ทํางาน และมุงม่ันในการ

พัฒนาตนเองใหทั นตอ

การเปลี่ยนอยูเสมอ 

M F F F F F 

2 อธิบายและสรุปความรู

พื้นฐานทางวิชาชีพสัตว

บาล ไดแก พันธุศาสตร

สัตว  โภชนศาสตรสัตว

แ ล ะ ก า ย วิ ภ า ค แ ล ะ

สรรีวิทยาของสัตวเล้ียงได

อยางลึกซึ้ง 

F F F F F M 

3 ประยุกตใชความรูพื้นฐาน

ท า ง สั ต ว ศ า ส ต ร เ พื่ อ

บูรณาการกับเน้ือหาใน

สาขาวิ ชาสัตวศาสตร  

ร ว ม ถึ ง ศ า ส ต ร อื่ น ที่

เกี่ยวของ 

F F F F F M 

4 ประยุกต ใชองคความรู

ทางสัตวศาสตร ในการ

เพิ่ มประสิทธิภาพการ

ผลิตปศุสัตวที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

M F F F F F 
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PLO รายละเอยีด สกอ. มหาวทิยาลัย บัณฑติ ผูใชงาน

บัณฑติ 

วชิาชีพ ภาค

สังคม 

5 มีความสามารถในการ

จัดการขอมูล และการ

วิเคราะหสังเคราะห ให

ขอคิดเห็น ตลอดจนแกไข

ป ญ ห า ง า น ท า ง สั ต ว

ศาสตรอยางมีระบบ 

F F F F F M 

6 สามารถออกแบบงานวิจัย 

และเลือกใชสถิติเพื่อการ

ทํ า ง า น แ ล ะ พั ฒ น า

งานวจิัยไดอยางถูกตอง 

F F F F F M 

7 สามารถใชสารสนเทศใน

การรวบรวมขอมูลและ

ติดตอสื่อสาร จัดการและ

นําเสนอขอมูล 

M F F F F M 

8 มีทักษะทางภาษาอังกฤษ

เชิงวิชาการและใชรูปแบบ

การสื่อสารที่เหมาะสม 

F F F F F F 

9 สามารถนําองคความรู

ทางสัตวศาสตรไปใชใน

การประกอบอาชีพ ได

อยางเหมาะสม 

M M F F F M 

F-Fully fulfilled   M-Moderately fulfilled   P- Partially fulfilled 
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ตารางความสัมพันธของELOs กับความตองการของกลุมเปาหมาย 

ELOs ผูใช

บัณฑติ 

อาจารย

ผูสอน 

นักศกึษา

ปจจุบัน 

ศษิย

เกา 

1. มีความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอตัวเอง

และผูอื่ น  เห็ นแกประ โยชนส วนรวม มี

จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใ น วิ ช า ชี พ สั ต ว บ า ล 

กระตือรอืรนในการทํางาน และมุงมั่นในการ

พัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนอยูเสมอ 

    

2. เขาใจความรูพื้นฐานทางวิชาชีพสัตวบาล 

ไดแก พันธุศาสตรสัตว โภชนศาสตรสัตว 

และกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยงได

อยางลึกซึ้ง 

    

3. ประยุกตใชความรูพื้นฐานทางสัตวศาสตร

เพื่อบูรณาการกับเนื้อหาในสาขาวิชาสัตว

ศาสตร รวมถงึศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ 

    

4. ประยุกตใชองคความรูทางสัตวศาสตรใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติปศุสัตวที่เปน

มติรตอสิ่งแวดลอม 

    

5. มีความสามารถในการจัดการขอมูล และ

การคิดวิเคราะหสังเคราะห ตลอดจนแกไข

ปญหางานทางสัตวศาสตรอยางมรีะบบ 

    

6. สามารถจัดการงานวิจัย และใชสถิติเพื่อ

การทํางานและพัฒนางานวิจัยไดอยาง

ถูกตอง 

    

7. สามารถใชสารสนเทศในการรวบรวม

ขอมูลและติดตอสื่อสาร จัดการและนําเสนอ

ขอมูล 

    

8.  มีทักษะทางภาษาและใชรูปแบบการ

สื่อสารท่ีเหมาะสม 

    

9. สามารถนําองคความรูทางสัตวศาสตรไป

ใชในการประกอบอาชพีไดอยางเหมาะสม 
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AUN-QA Criterion 1 – Checklist 

Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 

1.1  The expected learning outcome have been clearly formulated and 

aligned with the vision and mission of the university (1,2). 

       

1.2  The expected learning outcomes cover both subject specific and 

generic (i.e. transferable) learning outcomes (3). 

       

1.3  The expected learning outcomes clearly reflect the requirements 

of the stakeholders (4). 

       

Overall opinion        

 

Criteria 2 :  Programme Specification 

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

to-date (1,2) : ขอกําหนดของหลักสูตรมคีวามครอบคลุมและทนัสมัย 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได

ปรับปรุง/พัฒนาข้ึนมาใหมจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื่อใหมีความทันสมัย ทันตอการเปล่ียนแปลงของสถานการณปจจุบัน โดยใน

เลมหลักสูตรฯ จะมีรายละเอียดตางๆ  ที่จําเปนตอผูเรียน ผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 

ทั้งในสวนขอมูลหลักสูตรฯ โครงสรางหลักสูตร คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คณาจารยประจํา

หลักสูตร คณาจารยผูสอน กลยุทธในการสอน หลักเกณฑและขอกําหนดตาง เชน คุณสมบัติของผู

เขาศึกษา เกณฑการสําเร็จการศึกษา รวมถึงรายงานการออกแบบที่มุงผลลัพธ ซึ่งขอมูลตางๆ 

สามารถดาวนโหลด ไดที่ (http://www.as.mju.ac.th/Course/Master_Program2.aspx) 

  เปนหลักสูตรที่เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานสัตวศาสตร โดยการผลติบุคลากร

ที่สามารถนําองคความรูพื้นฐานทางสัตวศาสตรมาบูรณาการเพื่อสรางองคความรูใหม และนําไปใช

เพื่อการพัฒนาสมรรถภาพการใหผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตและผลิตภัณฑจากสัตวที่มีความ

ปลอดภัยตอผูบรโิภค และเปนมติรตอส่ิงแวดลอม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ตอบสนองตอแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยการบูรณาการพันธกิจดานการเรยีนการสอนและ

การวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพที่ทันตอการเปล่ียนแปลง 

โดยเนนทางดานสัตวศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

สาขาวิชาที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนทองถิ่น และสังคมของประเทศ สราง

องคความรูและพัฒนานวตักรรมในสาขาสัตวศาสตร โดยเฉพาะการผลิตสัตวที่ปลอดภัยตอผูบริโภค
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และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยแมโจสู 

University of Life:  Organic, Green, and Eco University เพื่ อก ารบริการทางวิ ช าการสู สั งคม 

เสรมิสรางความสมดุลระหวางการอยูรวมกันของมนุษยและธรรมชาต ิตลอดจนพัฒนามหาวทิยาลัย

ใหมคีวามเปนเลศิทางวชิาการดานการเกษตรในระดับชาติและนานาชาติ (อางองิ 2.1.1  รายละเอียด

ของหลักสูตร)      

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

date (1,2) : รายละเอยีดของวชิามคีวามครอบคลุมและทันสมัย 

สําหรับขอกําหนดของแตละรายวชิาผูมีสวนไดสวนเสยีสามารถเขาดูขอมูลไดในเลม

หลักสูตรฯ โดยในแตละรายวชิาจะมขีอกําหนดตางๆ ที่จําเปน เชน จํานวนหนวยกติ รายวชิาที่ตอง

เรยีนมากอน (Pre – requisite) และคําอธิบายรายวชิา (Course description) นอกจากนี้ผูเรยีนยัง

สามารถดูแผนการสอน วธิีการสอน การวัดและประเมินผล ไดจากรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) 

ซึ่งกําหนดใหจัดทําและสงเขาระบบกอนเปดภาคการศกึษา นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังไดมกีารกํากับ 

ตดิตาม และแจงเตอืนใหอาจารยผูสอนดําเนนิการจัดทําและสงไฟล มคอ.3 ใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด (อางอิง 2.2.1 หนังสือขออนุเคราะหจัดทํา มคอ.3) ซึ่งผลการดําเนนิการพบวา 

ทุกรายวชิาจัดทําและสงไฟล มคอ.3 ตามระยะเวลาที่กําหนด (อางองิ 2.2.2 ไฟล มคอ.3 ในระบบ)  

หลักสูตรมีความคาดหวงัของผลลัพธการเรยีนรูในแตละปการศึกษา โดยนักศึกษา

สามารถนําองคความรูทางวชิาการ ตลอดจนการวเิคราะห สังเคราะหขอมูลจากแหลงวชิาการตาง ๆ  

มาตอยอดพัฒนาโจทยวจิัยได และนักศกึษาสามารถดําเนนิงานวจิัยไดถูกตองตามหลักวชิาการ และ

อยูบนพื้นฐานจรรยาบรรณในวชิาชีพ ตลอดจนสามารถนําเสนอผลงานวจิัยผานชองทางตาง ๆ ทัง้ใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ(อางองิ 2.2.3 บทสรุปภาพรวมของหลักสูตร) 

2. 3)  The programme and course specifications are communicated and made 

available to the stakeholders (1,2) : ผูมสีวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรูขอกําหนด

ของหลักสูตรและรายละเอยีดของวชิา 

 หลักสูตรฯ ไดมีการเผยแพรหลักสูตรฯ โดยผานชองทางประชาสัมพันธทางเว็บไซต 

จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเพื่อสงไปยังกลุมเปาหมาย และจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรฯ      

ในวันปฐมนเิทศนักศกึษา เพื่อใหผูที่ตองการเขาศกึษาตอในหลักสูตรฯ นักศกึษาปจจุบัน รวมถงึกลุม

ผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ สามารถเขาถึงขอมูลหลักสูตรได (อางอิง 2.3.1 ไฟลปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม), (อางอิง 2.3.2 โปสเตอรประชาสัมพันธหลักสูตร), (อางอิง 2.3.3 ประชาสัมพันธ

หลักสูตรในเว็บไซต)  

  



21 
 

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) : การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคลองกับผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับปรับปรุง 2560 ได

ออกแบบโครงสรางใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2558 ดั งรายละเอียดโครงสรางหลักสูตร (อางอิ ง  3 .1 .1  ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558) ทั้งนี้จาก

โครงสรางของหลักสูตรที่แบงเปนแผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2 มีรายละเอียดในเลมหลักสูตร 

(มคอ.2) โดยมีรายละเอียดความสัมพันธระหวางรายวิชากับผลการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตร

ในกลุมวิชาแกน กลุมวิชาเอก  และกลุมวิชาเอกเลือก (อางอิง 3.1.2 OBE) อาจารยผูสอนสามารถ

เลือกใชกลยุทธการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบทของแตละรายวิชาตามที่กําหนดไวใน

หลักสูตร เพื่อใหผลการเรยีนรูรายวชิาตรงกับผลการเรยีนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

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

outcomes is clear (2) : มกีารกําหนดสัดสวนที่เหมาะสม ระหวางรายวชิาตาง ๆ ในหลักสูตร

เพ่ือใหบรรลุผลการเรยีนรูที่คาดหวัง    

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร ฉบับปรับปรุง 2560 ไดนํา

ผลการเรยีนรูที่คาดหวังมาเปนพื้นฐานในการออกแบบรายวิชาเพื่อใหแตละรายวิชาสะทอนผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง ยกตัวอยางเชน ELO1 ไดถูกถายทอดออกมาเปน รายวิชา สศ 501 ระเบียบและ

วิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร ที่ผูเรยีนตองสามารถอธิบายจรรยาบรรณของนักวิจัย หลักการในการ
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ดําเนนิการวิจัย การวางแผนการทดลอง และขัน้ตอนการวจัิยทางสัตวศาสตร การวเิคราะหและการ

แปรผลจากขอมูลสําหรับแผนการทดลองแบบตาง ๆ ที่ใชในงานวิจัยทางสัตว รวมถึงรูปแบบในการ

เสนอโครงการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย และ ELO 4 ที่ถูกถายทอดออกมาในกลุม

รายวชิา สศ 524 สารเสรมิในอาหารเพื่อการผลิตปศุสัตว เปนตน 

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

date (3,4,5,6) : หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอยางเปนระบบ มกีารบูรณาการและทันตอ

ยุคสมัย 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได

ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาใหมจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื่อใหมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน โดยมี

การนําผลสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการสรางผลการเรียนรูที่มุงหวัง และ

ถายทอดลงสูแตละรายวชิาโดยมแีผนการสรางผลการเรยีนรูในแตละปการศกึษาดังตอไปนี้ 

ชั้นปที่ รายละเอยีด 

1 นักศกึษาสามารถนําองคความรูทางวชิาการ ตลอดจนการวเิคราะห สังเคราะหขอมูลจาก

แหลงวชิาการตาง ๆ  มาตอยอดพัฒนาโจทยวจิัยได 

2 นักศกึษาสามารถดําเนนิงานวจิัยไดถูกตองตามหลักวชิาการ และอยูบนพื้นฐาน

จรรยาบรรณในวิชาชพี ตลอดจนสามารถนําเสนอผลงานวจิัยผานชองทางตาง ๆ ทัง้ใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ 

   จากผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละป (Year learning outcome, YLO) หลักสูตรได

นํามากําหนดรายวิชาในแตภาคการศกึษาเพื่อใหผูเรยีนมีความรูและทักษะที่จะนําไปใชในการทําการ

วิจัยใหประสบผลสําเร็จ โดยในปการศึกษาที่ 1 หลักสูตร ฯ ไดกําหนดใหศึกษาในรายวิชา สศ 501 

ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร รวมกับรายวิชาเอกบังคับ เอกเลือก สัมมนา และวิทยานิพนธ 

โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนไดศกึษาในรายวิชาพื้นฐานทางสัตวศาสตร และรายวิชาที่เกี่ยวของกับ

การวิจัย เพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะดานการวิจัย โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนใน

รายวชิาที่มีความจําเพาะตอหัวขอวิจัยที่สนใจศกึษา สําหรับในปการศกึษาที่ 2 ผูเรยีนสามารถศึกษา

รายวิชาเพิ่มเตมิ รวมถงึดําเนินงานวิจัย ตลอดจนเผยแพรผลงานวจิัยที่ไดทําการศึกษาใหสําเร็จตาม

เปาหมาย (อางองิ 3.3.1 มคอ. 2 หมวดที่ 3 แผนการศกึษา)   
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Criterion 3 – Checklist 

Programme Structure and Content 1 2 3 4 5 6 7 

3.1  The curriculum is designed based on constructive alignment 

with the expected   learning outcomes. 

       

3.2  The contribution made by each course to achieve the 

expected learning outcomes is clear. 

       

3.3  The curriculum is logically structured, sequenced, integrated 

and up-to-date. 

       

Overall opinion        

 

Criteria 4. Teaching and learning approach 

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

stakeholders (1) : ปรัชญาการศกึษามีความชัดเจนและมีการเผยแพรใหผูมีสวนไดสวนเสีย

สามารถไดรับรู 

   กลยุทธในการเรยีนและการสอนเปนไปตามปรัชญาของมหาวทิยาลัยแมโจที่วา “จัด

การศึกษาเพื่อเสริมสรางปญญาในรูปแบบการเรียนรูจากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการทํางานตาม

อมตะโอวาท งานหนักไมเคยฆาคน มุงใหผูเรยีน มทีักษะการเรยีนรูตลอดชวีิต สามารถพัฒนาทักษะ

เดิม สรางเสริมทักษะใหม มีวิธีคิดของการเปนผูประกอบการ มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการ

สื่อสาร มีความตระหนักตอสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ยึดมั่นในความสัมพันธระหวาง

มหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของมหาวิทยาลัยแมโจ ที่วา มหาวิทยาลัยแหงชีวิต” ดังนั้น 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จึงไดกําหนด learning 

outcome ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยมุงมั่นพัฒนามหาบัณฑิตที่มีองคความรู ควบคู

คุณธรรมและจรยิธรรม บูรณาการงานวิจัยดานสัตวศาสตร เพื่อผลติอาหารที่ปลอดภัยและเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอมอยางยั่งยนื ซึ่งปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตรนี้เปน

สิ่งที่คนในหลักสูตรเช่ือรวมกันและถายทอดไปยังมีสวนไดสวนเสียทุกสวน ของหลักสูตร โดยมีการ

ใหความรูและขอมูลตางๆ ผานทางเว็บไซดของคณะฯ และมหาวิทยาลัย, แผนพับประชาสัมพันธ 

และผานชองทางการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเปนประจําทุกป (อางอิง 4.1.1 เว็บคณะฯ, 

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

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

สอดคลองกับการบรรลุผลสําเร็จตามผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 

   หลักสูตรฯ มีกลยุทธในการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายตามลักษณะของ

รายวิชา ดังแผนการสอนของรายวิชาตางๆ เชน ในภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา สศ 510 สรีรวิทยา

การผลิตสัตว รายวิชา สศ 521 โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง รายวิชา สศ 524 สารเสริมในอาหาร

เพื่อการผลิตปศุสัตว รายวิชา สศ 591 สัมมนา 1 รายวิชา สศ 550 วิทยาศาสตรเนื้อสัตวขั้นสูง  

รายวิชา สศ 512 สรีรวิทยาการใหน้ํานม และรายวิชา สศ 542 โภชนศาสตรสัตวและสิ่งแวดลอม 

โดยจัดการเรียนรูแบบ outcome-based classroom เนน active learning ผานกิจกรรมหลากหลาย 

ทัง้ในและนอกหลักสูตรฯ เพื่อสราง entrepreneurial mindset ใหเกดิในตัวผูเรยีน เชน การทํางานเปน

ทีม การเปนผูนํา การเปนผูมีความรับผิดชอบ มีกระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ความอดทนตอปญหาและความไมแนนอน และรูจักการแกปญหา เชน ในภาคการศึกษาที่ 2 

รายวิชา สศ 540 การผลิตสัตวในเขตรอนอยางยั่งยนื รายวิชา สศ 545 เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร  

และรายวชิาวทิยานพินธ (อางองิ 4.2.1 ตารางกิจกรรมที่สอดคลองกับCLOรายวชิา) 

  ทั้งนี้ อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรฯ ไดรวมกันจัดทําแบบฟอรม CLO ของแตละรายวิชาให

สอดคลองกับแผนการสอน เพื่อแสดงแผนการสอนและกิจกรรมการเรยีนการสอนตาม CLO (อางอิง 

4.2.1 แบบฟอรม มคอ.3 ใหม)  
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4.3) The teaching-learning activities enhance lifelong learning (6) : กิจกรรม

การเรยีนการสอนกระตุนใหเกดิการเรียนรูตลอดชวีติ 

   หลักสูตรฯ ไดกําหนดการเรียนรูตลอดชีวิตของหลักสูตร ประกอบดวย ทักษะการ

ติดตอสื่อสาร และทักษะทางภาษาอังกฤษ และเพื่อใหสอดรับกับการเรียนรูตลอดชีวิตของหลักสูตร 

หลักสูตรไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เชน การปฏิบัติการทั้ง

ภายในและภายนอกสถานที่ ดังน้ี   

1)  ภาคการศึกษาที่  1 รายวิชา สศ 542 โภชนศาสตรสัตวและสิ่งแวดลอม  

 รายวิชา สศ 531 จุลชีววิทยาทางสัตวศาสตร รายวิชา สศ 550 วิทยาศาสตร 

 เนื้อสัตวขัน้สูง รายวชิาสัมมนา และรายวชิาวทิยานพินธ 

2)  ภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชา สศ 540 การผลิตสัตวในเขตรอนอยางยั่งยืน และ 

 รายวิชา สศ 513 สรีรวิทยาการสืบพันธุ  รายวิชาสัมมนา และรายวิชา

วทิยานพินธ 

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) : การประเมนิผูเรยีนมคีวามสอดคลองโครงสรางกับ

ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

   หลักสูตรฯ มีการประเมินตั้งแตการรับเขา โดยกําหนดใหมีการนําเสนอหัวขอ

งานวิจัยที่สนใจในวันสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณที่แตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

(อางอิง 5.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณฯ) และหลังการเปนนักศึกษาประมาณ 1 

เดือน มีการสอบวัดผลการเรียนรูพื้นฐาน (อางอิง 5.1.2 ขอสอบวัดความรู) และมีการติดตาม
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ความกาวหนาของผลการเรียนรูระหวางการศึกษาโดยมีการสอบขอเขียนและสอบประมวลผลการ

เรียนรู และมีการสอบวิทยานิพนธซึ่งประกอบดวยผลการเรียนรูทุกดาน กอนสําเร็จการศึกษา 

(อางอิง 5.1.3 รายงานความกาวหนา), (อางองิ 5.1.4 การสอบประมวลความรู-ขอเขียน), (อางอิง 

5.1.5 การสอบวทิยานพินธ) 

  ทั้งนี้ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ อยูระหวางจัดทําแบบฟอรมเพื่อประเมินผล

การเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ของผู เรียนที่สอดคลองกับ CLO ของแตละรายวิชา (อางอิง 5.1.6 

แบบฟอรม มคอ.5 ใหม) 

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

weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 

(4,5) : การประเมนิผูเรียน รวมถึงชวงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกําหนดเกณฑ

ประเมิน การกระจายนํ้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑการใหคะแนนและการตัดเกรด             

มคีวามชัดเจนและสื่อสารใหผูเรียนรับทราบ 

ในหลักสูตรฯ มีเกณฑและวิธีการประเมินผูเรียนมีความหลากหลายตามลักษณะ

วิชา ตามการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรูที่คาดหวัง ระบุเกณฑ วิธีประเมิน เชน ใน

รายวิชา สศ 591 สัมมนา 1 รายวิชา สศ 592 สัมมนา 2 รายวิชา สศ 593 สัมมนา 3 รายวิชา สศ 

510 สรีรวิทยาการผลิตสัตว รายวิชา สศ 521 โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง รายวิชา สศ 524 สาร

เสริมในอาหารเพื่อการผลิตปศุสัตว รายวิชา สศ 560 วิทยาศาสตรเน้ือสัตวขั้นสูง รายวิชา สศ 540 

การผลิตสัตวในเขตรอนอยางยั่งยืนรายวิชา และรายวิชา สศ 523 อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว

และการควบคุมคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรมีการพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑและวิธีการประเมิน

ของแตละรายวชิาและมีการกําหนดลวงหนากอนการจัดการเรยีนการสอน โดยอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรฯ ไดรวมกับคณะในการจัดอบรมประเมิน มคอ. 3 .โดยจัดทําแบบฟอรมเพื่อประเมินเกณฑ

การใหคะแนนและการตัดเกรด ของแตละรายวชิา  (อางอิง สศ 5.2.1 แบบฟอรม มคอ.3 ใหม) และ

ใหอาจารยผูสอนปรับรายวิชาใหเปนไปตามเกณฑ กําชับใหผูสอนแจงผูเรียนไดทราบหลักเกณฑใน

การประเมินแตละรายวิชา รวมถึงการอัพ มคอ.2-3 ลงms team ใหนักศึกษาไดรับทราบ (อางอิง 

5.2.2 ตัวอยางรายวชิาที่ใชแบบฟอรม มคอ.3 ใหม) 
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  5.3)  Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to 

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

คะแนนและแผนการใหคะแนนถูกใชในการประเมินเพ่ือยืนยันความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น

และความโปรงใสในการประเมนิผูเรยีน 

  หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบความนาเช่ือถือและความเที่ยงธรรมของเกณฑและ

วธิกีารประเมินโดยมีการประชุมเพื่อตรวจสอบผลการศึกษาจากเกณฑประเมนิในรายวชิาที่เปดสอน

ในภาคการศกึษาที่ 1 และ ภาคการศกึษาที่ 2 จาก มคอ.3 รายวชิาในระบบ (อางองิ 5.3.1 มคอ.3 1-

2-63) (อางอิง 5.3.2 ตารางแสดงรูปแบบการประเมินของแตละรายวิชา) และมีชองทางการ

พิจารณาจากขอรองเรียนของนักศึกษาผานชองทางสายตรงคณบดีในเว็บไซตคณะฯ, กลองรับขอ

รองเรยีนของคณะฯ และเอกสารคํารองทั่วไปในระบบของมหาวทิยาลัย (อางองิ 5.3.3 ฟอรมคํารอง

ทั่วไป, เว็บไซตคณะฯ, รปูภาพกลองรบัขอรองเรยีน)   

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

(3) : มีการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการประเมินผูเรียนที่เหมาะสมแกเวลาและชวย

พัฒนาการเรยีนรู 

มีการสะทอนผลการประเมินกลับยังผูถูกประเมินหลังการสอบกอนเรียน สอบยอย 

สอบกลางภาคเพื่อใหนักศึกษาปรับปรุงการเรียนเพื่อใชในการสอบปลายภาค และมีการสะทอนผล

การประเมินกลับอีกครั้งหลังจบภาคการศึกษา เชน ในรายวิชา สศ 540 การผลิตสัตวในเขตรอน

อยางยั่งยืน รายวิชา สศ 524 สารเสริมในอาหารเพื่อการผลิตปศุสัตว และรายวิชา สศ 545 เรื่อง

เฉพาะทางสัตวศาสตร มีการประเมินโดยใหนําเสนอผลการศึกษานอกสถานที่ และเม่ือนักศึกษา

บกพรองดานใด ไดใหขอเสนอแนะในการทํางานในหัวขอที่กําหนดตอไป 

ทั้งนี้ หลักสูตรฯ จะจัดทําแบบฟอรมติดตามผลการประเมินของอาจารยผูสอนใน 

แตละรายวิชาของ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของ

รายวชิา 

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

เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ 

หลักสูตรฯ มีการชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงกระบวนการที่เหมาะสม โดยผูเรียน

สามารถอุทธรณผลการประเมินผานแบบประเมนิที่หลักสูตรฯ จัดทําข้ึน (อางองิ 5.5.1 แบบประเมนิ) 

นอกจากน้ี ผูเรียนสามารถรองเรยีนหรือแสดงความคิดเห็นผานชองทางอื่น ๆ เชน สายตรงคณบดี 

กลองแสดงรับความคิดเห็น (ตู รับขอรองเรียน) บริ เวณชั้น 1,  3 และชั้น 4 อาคารศูนย                   
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สัตวศาสตรฯ หรอืผานอาจารยที่ปรกึษา (อางองิ 5.5.2 ภาพสายตรงคณบด ีและภาพกลองรบัความ

คดิเหน็) 

มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553 ในหมวดที่ 4 

เกี่ยวกับการอุทธรณในกรณทีี่ไมไดรับความเปนธรรม (อางองิ 5.5.3  ขอบังคับวาดวยวนิัยนักศึกษา)    

ซึ่งทางคณะฯ มีชองทางการพิจารณาขอรองเรียนของนักศึกษาผานชองทางสายตรงคณบดีใน

เว็บไซตคณะฯ, กลองรับขอรองเรยีนของคณะฯ (อางอิง 5.5.4 ฟอรมคํารองทั่วไป, เว็บไซตคณะฯ, 

รูปภาพกลองรับขอรองเรยีน) ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ไดจัดทําแบบฟอรมใหนักศึกษาแสดงความคิดเหน็ใน

วิชาที่ศึกษา ทั้งรูปแบบการสอน การประเมิน วามีความยุติธรรม นาเช่ือถืออยางไร (อางอิง 5.5.5 

แบบฟอรมแสดงความคิดเห็น และขอสรุปจากการตอบแบบสอบถามของนักศกึษา) และหลักสูตรฯ 

มีแผนการใหอาจารยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละรายวิชาอยางชัดเจนในแบบมคอ.3 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา โดยสงใหกับหลักสูตรฯ เก็บเปนหลักฐาน และกําหนดให

ผูสอนช้ีแจงเกณฑการใหคะแนนใหกับนักศึกษาทราบกอนเริ่มการเรียนการสอนตามแบบมคอ.5 

รายงานผลการดําเนินการของรายวชิาทุกครั้ง 

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) 

       

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        
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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

ทอดตําแหนง เลื่อนตําแหนง การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเขาสูตําแหนง การสิ้นสุด

ตําแหนง และแผนการเกษยีณ) ตอบสนองตอความตองการดานการศกึษา การวจิัย และการ

บรกิารวชิาการ 

   ในปการศึกษา 2563 มีคณาจารยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรฯ และทํางานเต็มเวลา

ทั้งหมด 16 คน แบงออกตามตําแหนงทางวิชาการดังตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการของ

หลักสูตรฯ ทั้งนี้มีอาจารยทั้งหมดในหลักสูตรฯ จบปริญญาเอกรอยละ 100 ซึ่งอาจารยทุกทานใน

หลักสูตรฯ มีความรูทางการวิจัย มีตําแหนงทางวิชาการรอยละ 56.25 (อางอิง 6.1.1 ตารางแสดง

บุคลากรสายวชิาการของหลักสูตร) https://erp.mju.ac.th/qaRpt1.aspx และมอีาจารยที่ไดรับกําหนด

ตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 2 คน คอื ผศ.ดร.จํารูญ มณวีรรณ และ ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก (อางอิง 

6.1.2 แบนเนอร) 

   ในระหวางปการศึกษา 2559 – 2563 ไมมีอาจารยทานใดลาออก แตมีอาจารย

เกษียณอายุจํานวน 2 คน โดยในตนปการศึกษา 2563  มีอาจารยสังกัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑติศกึษา เกษียณอายุจํานวน 1 คน คอื รองศาสตราจารย ดร. ญาณนิ  โอภาสพัฒนกจิ    ใน

การบรหิารจัดการหลักสูตรในปงบประมาณ 2563 ซึ่งรองศาสตราจารย ดร. ญาณนิ   โอภาสพัฒน

กิจ  เกษียณอายุทางหลักสูตรฯ ไดวิเคราะหอัตรากําลังและภาระงานอาจารยผูสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยเพื่อทดแทน

อาจารยเกษยีนอายุ และเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯเรยีบรอยแลว  

ทัง้น้ี ภายในอกี 5 ป จะมคีณาจารยเกษยีณอายุ จํานวน 3 คน และประธานอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ไดรวมเปนคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณากําหนดกรอบตําแหนง

ทดแทนคณาจารยที่เกษียณอายุ (อางอิง 6.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร) 

  คณาจารยไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดานบริหาร (หลักสูตร) (อางอิง 6.1.4 คําสั่ง

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ) และอาจารยแตละทานไดรับมอบหมายภาระงานสอนในรายวิชาที่

เหมาะสมกับความรูความสามารถความเช่ียวชาญ และประสบการณ (อางอิง 6.1.5 รายงานการ

ประชุมภาระงานสอน) 
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวชิาในรอบ 5 ป  

ตําแหนงวชิาการ 

2559 2560 2561 2562 2563 

คง

อยู 

ออก คงอยู ออก คง

อยู 

ออก คงอยู ออก คงอยู ออก 

อาจารย 6 - 9 - 9 - 9 1 8 - 

ผูชวยศาสตราจารย 6 1 8 - 5 - 10 - 12 - 

รองศาสตราจารย 2 1 1 1 1 - 1 - - 1 

รวม 14 2 18 1 18 - 20 1 20 1 

ตารางแสดงบุคลากรสายวชิาการของหลักสูตร (ขอมูล ณ วันสิ้นปการศกึษา 2563) 

วุฒกิารศกึษา อ. ผศ. รศ. ศ. อ.พเิศษ รวม 

ปรญิญาตร ี - - - - - - 

ปรญิญาโท - 3 - - - 3 

ปรญิญาเอก 8 8 - - - 16 

สูงกวาปรญิญาเอก - - - - - - 

รวม 8 11 - - - 19 

รอยละ 100 

อายุคนเฉลี่ย 42.11 57.89 - - - - 

อายุงานเฉลี่ย 7.57 16.7 - - - - 

 

รายชื่ออาจารยที่จะเกษยีณอายุราชการ อกี 5 ป (2564-2568) 

ลําดับ ชื่อ-สกุลผูที่จะเกษยีณอายรุาชการ 2564 2565 2566 2567 2568 

1 ผศ.น.สพ.ดร.บัญชา  พงศพศิาลธรรม      

2 ผศ.น.สพ.ไพโรจน พงศกดิาการ      

3 อ.ดร.จํารูญ  มณวีรรณ      

 

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

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

บุคลากรสายวิชาการตอจํานวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑมาตรฐาน และติดตาม

ตรวจสอบขอมูลเพ่ือพัฒนาคณุภาพดานการศกึษา การวจัิย และการบรกิารวชิาการ 

รายงานสรุปสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําหลักสูตรฯ ประจํา                       

ปการศึกษา 2563  (อางอิง 6.2.1 ตารางแสดงขอมูลสัดสวนนักศึกษาตออาจารยของหลักสูตร) 

(อางองิ 6.2.2 ตารางภาระงานสอนของอาจารยที่แสดงคา FTES) 
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รายงานสรุปสัดสวนจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาตออาจารยประจําหลักสูตรฯ ประจําป

การศกึษา 2563 ของมหาวทิยาลัยที่ลงิค https://erp.mju.ac.th/ftesRpt1.aspx (อางองิ 6.2.1 รายงาน

สรุปสัดสวนFTES) ในภาพรวมเทากับ 25.4 ซึ่งเกินคาที่กําหนดไวคือ 1:20 ทั้งน้ี หลักสูตรไดมีการ

ประชุมเพื่อพิจารณาภาระงานสอนของอาจารยในทุกรอบปและทบทวนภาระงานสอนอีกครั้งกอน

เปดทุกภาคการศกึษา (อางองิ 6.2.2 ภาระงานสอนระดับปรญิญาโท 2563) และตดิตามการทํางาน

วจิัยของอาจารยในทุกรอบปการศกึษา เพื่อใหมีคาภาระงานเปนไปตามสัดสวนที่กําหนด ซึ่งพบวาใน

ปการศึกษา 2563 มจีํานวนอาจารยเทากับ  20 คน (อางองิ 6.2.3 สรุปแผนอัตรากําลังสายวิชาการ

ประจําปการศกึษา 2562-2566)   สวนเกณฑภาระงานสอนของอาจารย (Teaching Load)  อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ไดใชขอมูลจํานวนช่ัวโมงสอนตอสัปดาหของอาจารยแตละคนมาใช

ประกอบการพจิารณา (อางองิ 6.2.4 FTE Teaching-lode ตร ีโท เอก) 

หลักสูตรฯมีการติดตามการทํางานวิจัยของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยผูสอนในทุกรอบปการศึกษา เพื่อใหมีคาภาระงานเปนไปตามสัดสวนที่กําหนด (อางอิง 

6.2.5 รายงานประชุมตดิตามความกาวหนาการทํางานวจิัย 63) 

การวจัิย 

ตารางตัวชี้วัดทางดานการวจิัย 

ตัวช้ีวัดดานการวิจัย ผล 

2559 

ผล 

2560 

ผล 

2561 

ผล 

2562 

ผล 

2563 

เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรคตอ

อาจารยประจํา 

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

รอยละของอาจารยใหมที่ไดรับทุนวจิัย ตอ

อาจารยใหมทัง้หมด 

0  

-ไมมีตัวชี้วัดดังกลาวในแผน- 
 

รอยละของอาจารยและนักวจิัยประจําที่มี

งานวจิัยตอจํานวนอาจารยและนักวจัิย

ประจํา 

22.73 27.27 71.58 20 26.32 

ระบบและกลไกในการบรหิารและพัฒนา

งานวจิัยหรอืงานสรางสรรค  

5 6 6 5 ไมมใีน

แผน 

รอยละของงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่

ไดรับการตพีมิพหรอืเผยแพรในวารสาร

ระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

95.45 

(21/22*100) 

54.55 26.32 65 29.47 

รอยละของผลงานวจิยัหรอืงานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชนแกหนวยงานภายนอกอยาง

13.63 9.09 20.00 30 20 
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ตัวช้ีวัดดานการวิจัย ผล 

2559 

ผล 

2560 

ผล 

2561 

ผล 

2562 

ผล 

2563 

เปนรูปธรรมและมกีารรับรองการใช

ประโยชน 

จํานวนผลงานวจัิยหรอืงานสรางสรรคที่

เสนอขอรับการจดทะเบยีนสทิธิบัตรหรอือนุ

สทิธิบัตร  

0 0 

 

1 0 2 

จํานวนโครงการวจิัยที่บูรณการกับหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

2 3 6 7 1 

 

ตารางตัวชี้วัดทางดานการวจิัย  ประจําปงบประมาณ ป พ.ศ. 2563  

ตัวช้ีวัดดานการวิจัย แผน 2563 ผล  2563 

เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสรรสรรคตออาจารยประจํา 175,000 81,381 

รอยละของอาจารยและนักวจิัยประจําที่มงีานวจิัยตอจํานวนอาจารยและ

นักวจิัยประจํา 

20 26.32 

ระบบและกลไกในการบรหิารและพัฒนางานวจิัยหรอืงานสรางสรรค  - - 

รอยละของงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดรับการตพีมิพหรอืเผยแพรใน

วารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

40 29.47 

รอยละของผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนแกหนวยงาน

ภายนอกอยางเปนรูปธรรมและมกีารรับรองการใชประโยชน 

20 30 

จํานวนผลงานวจัิยหรอืงานสรางสรรคที่เสนอขอรับการจดทะเบยีนสทิธิบัตร

หรอือนุสทิธบิัตร 

1 2 

จํานวนโครงการวจิัยที่บูรณการกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 4 1 

จากผลการวิเคราะหตัวชี้วัดดานการวิจัย ของป 2563 คณะกรรมการวิจัยและบริการ

วชิาการ ไดทําการวเิคราะหผลไดดังนี้  

- เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยประจํา แผนไดกําหนดไว 

175,000 ผลไปที่ 81,381 ไมบรรลุผล แสดงใหเห็นวาแหลงทุนวจิัยนอย   

- รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในวารสาร

ระดับชาติหรอืนานาชาติ ไดกําหนดไว 40 ผลไปที่ 29.47 ไมบรรลุผล แสดงใหเห็น

วา นักวจัิยยังตีพมิพหรอืเผยแพรนอยไป 
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- จํานวนโครงการวจิัยที่บูรณการกับหนวยงายภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย แผน

ไดกําหนดไว  4 ผลไปที่ 1 ไมบรรลุผล แสดงใหเห็นวาไมมีโครงการวิจัยที่บูรณการ

กับหนวยงานภายในและภายนอกเลย หรอืมีนอยมาก  

- คณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัยฯ ควรนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ 

เพื่อพจิารณาและปรับปรุงแผนหรอืพัฒนาการใหบรกิารวิชาการสังคมในครัง้ตอไป 

(อางองิ 6.2.6 ฐานขอมูลงานวจัิย ISI 59-63) 

 

ตารางผลงานวจิัยที่ไดรับการตพิีมพเผยแพรและไดรับการอางองิ 

ปงบประมาณ 

ผลงานวจิัยที่ไดรับการตพีมิพเผยแพร 

รวม 

(เรื่อง) 
ระดับชาติ 

(เรื่อง) 

ระดับนานาชาต ิ

(เรื่อง) 

ประชุมวชิาการ

ระดับชาติ  

(เรื่อง) 

ประชุมวชิาการระดับ

นานาชาต ิ

(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) : เกณฑในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่งประกอบดวย

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบตอเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากรเขาสูตําแหนง 

การเลื่อนตําแหนงบุคลากรถูกกําหนดและประกาศใหทราบทั่วกัน 

   มหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบ/หลักเกณฑการสรรหาบุคลากรสายวชิาการ อยางชัดเจน 

โดยคณะฯ ไดดําเนินการตามกําหนดข้ันตอนการรับสมัครอาจารย เพื่อกําหนดคุณสมบัติของ

อาจารย ไดแก คุณวุฒิและสาขาวิชา ใหสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร นอกจากนี้ การ

สรรหาอาจารย และบุคลากรอัตราทดแทน กรณีลาออกหรือเกษียณอายุราชการ และบุคลากร

อัตราใหม (กรณีวางแผนระยะยาว) เปนไปตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย โดยกองการเจาหนาที่ของ
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มหาวทิยาลัยเปนผูดําเนินการประกาศรับสมัคร และมคีณบดฯี รวมเปนคณะกรรมการสรรหาฯ โดย

ใชหลักเกณฑในการสรรหาเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย  (อางอิง 6.3.1 ระเบียบการรับ

อาจารย)  

มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในเรื่องการ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการของสายวิชาการอยางชัดเจน (อางอิง 6.3.2 ระเบียบกําหนดตําแหนง

วชิาการ / ระเบยีบมหาวทิยาลัยแมโจ เรื่อง ประกาศเกณฑขอตําแหนงวชิาการที่มีกําหนดระยะเวลา

การขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการที่สูงข้ึน) 

คณาจารยไดรับการพัฒนาตนเองในความรู ความสามารถทางวชิาการและวชิาชีพที่

เกี่ยวของอยางตอเนื่อง โดยคณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณใหอาจารยเขารวมพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง โดยเขารวมประชุมวชิาการ และเขารวมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะวิชาชพี

ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ในวงเงนิ 15,000 บาท (อางอิง 6.3.3 ประกาศ

สนับสนุนพัฒนาตนเอง) นอกจากนี้คณะฯ ไดสนับสนุนงบประมาณการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับ

นานาติ (สศ 6.3.4 ประกาศหลักเกณฑการขอรับการสนับนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการของ

คณะฯ)   

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

วนิิจฉัยและประเมนิความสามารถของบุคลากรสายวชิาการ 

  คณะฯใชระบบการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประเมินจากเกณฑ

ภาระงานที่กําหนดไวตามเกณฑของทางมหาวิทยาลัย  และคณะฯมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองภาระงานของสายวิชาการ โดยดําเนินการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน

เบื้องตนตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย และไดสงผลการประเมินใหคณบดีประเมินเปนลําดับ 

พรอมทั้งสงผลการประเมินและขอเสนอแนะกลับเปนรายบุคคล หากบุคลากรทานใดมีขอสงสัย 

สามารถสอบถามเพิ่มเตมิได 

ในปงบประมาณ 2563 คณะสัตวศาสตรฯ มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากรแยกตามประเภทการจางของบุคลากร  ดังนี้ 

- ขาราชการ/ลูกจางประจํา มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ครั้ง/ป คือ  

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

- พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มีการประเมินการ

ปฏบิัติงาน  จํานวน 1 ครัง้/1 คอื รอบ 1 ตุลาคมของป – 30 กันยายน ของปถัดไป 

- พนักงานราชการ มกีารประเมนิการปฏบิัตงิาน  จํานวน 1 ครัง้/1 คอื รอบ 1 ตุลาคม

ของป – 30 กันยายน ของปถัดไป 
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ทั้งนี้ ในแบบขอตกลงภาระงาน (TOR)  รายงานภาระงานตามขอตกลง  และแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ผูบริหารของคณะเปนผูพิจารณาผลการประเมิน  พรอมทั้งนําผลการประเมินในสวนไมเปนตาม

มาตรฐานตามตําแหนงงานที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว มาปรับปรุงและวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร

ตามตําแหนงงานที่รับผิดชอบ  และจากผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2563  คณะฯ ไดให

ความสําคัญดานการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกสวนงาน จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ

กล่ันกรองภาระงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวชิาการ และคณะกรรมการพิจารณาประเมินผล

การปฏิบัตงิานข้ึน (อางอิง 6.4.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ)   เพื่อดําเนินกลั่นกรองภาระงานของ

บุคลากร  พิจารณาสมรรถะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกตองของผลการ

ปฏิบัติงานตามขอกําหนด แจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินรับทราบ และพิจารณาผลการ

เลื่อนขัน้เงนิเดือน 

และสวนผลการประเมินที่จําเปนในการปฏิบัติงานผลการประเมินในสวนไมเปนตาม

มาตรฐานตามตําแหนงงานที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว มาปรับปรุงและวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร

ตามตําแหนงงานที่รับผิดชอบ  โดยคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (อางอิง 

6.4.2  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ)   ไดกําหนดใหบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(Individual Development Plan: IDP) โดยสายวิชาการใหมีการวิเคราะหความเช่ียวชาญของตนเอง 

เพื่อวางแผน/เปาหมายที่พัฒนาตนเอง และการกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น   และกําหนดใหบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการใหมีการวเิคราะหสมรรถนะประจําตําแหนงงาน  และนําหัวขอสมรรถนะที่มีการ

ประเมินไดต่ํากวาคามาตรฐานไปศึกษารายละเอียด เพื่อนําไปจัดโครงการ/สงเสริมใหบุคลากรในการ

พัฒนาสมรรถนะในดานนัน้ ๆ  

นอกจากนี้ คณะฯ มีการกําหนดเกณฑการประเมินเพิ่มเติม เชน การขอทุนวิจัย

ภายนอก การสอบผานภาษาอังกฤษ เปนตน (อางอิง 6.4.3 ประกาศกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑ

ประเมนิสายวชิาการ) และมกีารประเมินประสทิธิภาพการสอนโดยนักศกึษาเปนผูประเมนิเม่ือสิ้นสุด

ภาคการศกึษา ผานทางระบบประเมนิของมหาวทิยาลัย (อางองิ 6.4.4  ผลการประเมนิประสิทธภิาพ

การสอนโดยนักศกึษา)  

  

 

 

 

 



36 
 

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

activities are implemented to fulfil them (8) : ความตองการในการฝกอบรมและพัฒนา

ตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัยและนําไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของบุคลากร 

บุคลากรทุกคนไดจัดทําแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) เปนประจําทุกป โดยไดระบุหวั

ขอความตองการในการพัฒนาตนเองอยางชัดเจน (อางองิ 6.5.1  IDP บุคลากร) โดยคณาจารยไดรับ

การพัฒนาตนเองในความรู ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพที่เก่ียวของอยางตอเนื่อง โดย

คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณใหอาจารยเขารวมพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยเขารวมประชุม

วิชาการ และเขารวมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะวิชาชีพดานการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ ในวงเงนิ 10,000 บาท (อางอิง 6.5.2 รายละเอยีดสนับสนุนพัฒนาตนเอง) 

นอกจากน้ีคณะฯ ไดสนับสนุนงบประมาณการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาติ (อางอิง 6.5.3 

ประกาศหลักเกณฑการขอรับการสนับนุนการนําเสนอผลงานทางวชิาการของคณะฯ)   

ทั้งนี้บุคลากรของหลักสูตรฯ ไดเขารวมกจิกรรมตางๆมากมาย ดังนี้ กิจกรรมการอบรมขอ

ตําแหนงทางวิชาการ ในหัวขอการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ (อางอิง 6.5.4 ขาวกิจกรรมอบรมขอตําแหนงวิชาการ), กิจกรรมการจัดการความรู 

(KM) หัวขอ “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน” โดยใชโปรแกรม Microsoft team , 

Zoom , OBS (Open Broadcaster Software) (อางอิง 6.5.5 ขาวKMการเรียนการสอนออนไลน) การ

ประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 2 เรื่อง "เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยใหไดทุน" (อางอิง 

6.5.6 ขาวเทคนิคการเขยีนโครงการวจิัย), โครงการสัมมนาในหัวขอ "ทักษะการเขียนผลงานวจิัยเพื่อ

การตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ" (อางอิง 6.5.7 ขาวสัมมนาการเขียนผลงานวิจัย), 

กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2563 และรางแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ 2564 (อางอิง 6.5.8 ขาวกิจกรรมทบทวนแผนคณะฯ) การประชุมเพื่อหารือ

เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรยีนการสอน ทศิทางการพัฒนาหลักสูตร การสรางหลักสูตรระยะส้ัน 

และปญหาการเรียนการสอนของคณะฯ (อางอิง 6.5.9 ประชุมหารือปญหาการจัดการเรียนการ

สอน), และ กิจกรรมสัมมนา/บรรยายพเิศษใหความรูทางดานประกันคุณภาพการศกึษาดวยเกณฑ 

เกณฑ AUN QA หัวขอ “การจัดทําแผนการสอน และเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู” 

(อางองิ 6.5.11 ขาวการบรรยายพเิศษการจัดทําแผนการสอน)  

 

 

 



37 
 

6 . 6 )  Performance management including rewards and recognition is 

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

ผลการปฏิบัติงานรวมถึงการใหรางวัลและการยอมรับถูกนํามาใชเพื่อกระตุนและสนับสนุน

การเรยีนการสอน การวจัิยและการบรกิารวชิาการ 

   คณะฯ มีการยกยองเชิดชู เกียรติแกบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ผาน                     

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

1) บุคลากรคณะฯ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน 2 คน คือ ผศ.ดร.จํารูญ มณีวรรณ และ ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก 

(อางองิ 6.6.1 รูปแบนเนอร) 

2) คณะฯ ไดจัดทําระบบเสนอรายช่ือบุคลากรดเีดน โดยวันที่ 15 มีนาคม 2564 

ไดจัดการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อขาราชการ , ลูกจางประจํา, พนักงาน

มหาวิทยาลัย และพนักงานราชการดีเดน ประจําป 2563 ณ บริเวณหนา

หองสํานักงานคณบด ีอาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี(อางองิ  6.6.2

รายช่ือบคุลากรที่ไดรับการยกยอง) 

3) หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลักและอาจารยที่ปรึกษารวม ที่

สนับสนุนนักศึกษาตีพิมพผลงานวิจัย ที่สูงเกินกวาเกณฑสําเร็จการศึกษา

ของหลักสูตร และเพิ่มพูนประสบการณ ความสามารถทางวิชาการใหแก

นักศึกษา โดยทางคณะจัดทําใบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติฯ (อางองิ 

6.6.3 รายงานการประชุมหลักสูตร) 

 

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

established, monitored and benchmarked for improvement ( 10)  :  มี ก าร ต ร ว จสอ บ 

ประเมินและเปรียบเทยีบประเภทและจํานวนงานวจิัยกับเกณฑมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ

เพ่ือการพัฒนา 

   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการประชุมหารือกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรฯ มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอยปละไมต่ํากวา 1 

เรื่อง (อางอิง 6.7.1 รายงานการประชุมเรื่องการติดตามทํางวานวจิัย) โดยมีการติดตามประเมินผล

การดําเนนิงานทุกรอบการประชุม 
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Criterion 6 – Checklist 

Academic Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 

6.1  Academic staff planning (considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement) is 

carried out to fulfil the needs for education, research and 

service [1] 

       

6.2  Staff-to-student ratio and workload are measured 

and monitored to improve the quality of education, 

research and service [2] 

       

6.3  Recruitment and selection criteria including ethics and 

academic freedom for appointment, deployment and 

promotion are determined and communicated [4, 5, 6, 7] 

       

6.4  Competences of academic staff are identified and 

evaluated [3] 
       

6.5  Training and developmental needs of academic staff 

are identified and activities are implemented to fulfil them 

[8] 

       

6.6  Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 

education, research and service [9] 

       

6.7  The types and quantity of research activities by 

academic staff are established, monitored and 

benchmarked for improvement [10] 

       

Overall opinion        
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AUN  Criterion 7  Support Staff Quality 

7. 1)   Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student 

services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service (1) : มี

การดําเนินการวางแผนแตงตั้งบุคลากรสายสนับสนุน (หองสมุด หองปฏิบัติการ ส่ิงอํานวย

ความสะดวกดานเทคโนโลยสีารสนเทศและงานบรกิารนักศกึษาเพ่ือตอบสนองความตองการ

ทางการศกึษา งานวจิัย และการบรกิารวชิาการ 

   จากตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรคณะฯ 

ทางหลักสูตรไดทําแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลของความตองการของสายสนับสนุน เชน 

หองสมุด หองปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา เพื่อตอบสนองความ

ตองการทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ ของหลักสูตรใหแกคณะ ซึ่งทางคณะฯ มี

การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (อางอิง 7.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร) เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน โดยจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ป ในการจัดทําแผนบริหารและ

แผนพัฒนาบุคลากร คณะมีการวิเคราะหขอมูลซึ่งประกอบไปดวยสมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุม

งานการบริหารของบุคลากรสายสนับสนุน และมีการสํารวจขอมูล IDP ของบุคลากรของคณะ และ

นําผลจากการวิเคราะหและความตองการในการพัฒนาตนเองของแตละบุคคลมาเปนแนวทางใน

การจัดทําแผน (อางอิง 7.1.2 แผนบรหิารและพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป) และมีการแตงตั้งบุคลากร

สายสนับสนุนรับผิดชอบในหนาที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการศึกษา, หองปฏิบัติการ, งานฟารม, 

หองสมุด, กิจกรรมนักศึกษา และบุคลากรสวนกลางที่สนับสนุนทางดานเครื่องมืออุปกรณทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศไวบรกิาร (อางองิ 7.1.3 ตารางการอบรมของเจาหนาที่สายสนับสนุน) 
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 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร (ยอนหลัง 5 ป)  

 

 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุน 

ปการศกึษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

 

รวม 

(คน) 

 

รวม 

(คน) 

 

รวม 

(คน) 

 

รวม 

(คน) 

ระดับการศกึษาสงูสุดของ

บุคลากร 

ต่ํา

กวา 

ป.ตรี 

ป.

ตรี 

ป.

โท 

ป.

เอก 

รวม 

(คน) 

1. บุคลากรหองสมุด 

1.1   ฝายบรกิารสารสนเทศ 

      สํานักหอสมุด 

1.2  หองสมุดคณะฯ 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

2. บุคลากรหองปฏบิัตกิารที่ 

หลักสูตรใชในการเรยีนการสอน 

     2.1 หองปฏิบัติการคณะ 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

3. บุคลากรดานงานฟารมของ

คณะ 

3 3 3 3 - - 3 - 3 

4. บุคลากรดานธุรการ 

     4.1 ธุรการคณะ       

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

5.   บุคลากรที่ใหบรกิารแก

นักศกึษา 

    5.1 ฝายบัณฑติศกึษา (เฉพาะ

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา) 

    5.2 สํานักบรหิารและพัฒนา

วชิาการ 

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) : มกีารกําหนดและการแจงขอมูลการ

สรรหาบุคลากร และเกณฑการคัดเลือกในการแตงตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้น

บุคลากรสายสนับสนุน 

คณะฯ ดําเนินการภายใตกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีกระบวนการสรรหา

บุคลากรโดยกําหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผูสมัครตามคูมือมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามแนว 

Competency (อางอิง 7.2.1 คูมือสมรรถนะบุคลากร) และกําหนดใหบุคลากรผูสมัครตั้งแตวุฒิ

ปริญญาตรีข้ึนไป ตองมีผลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

นอกจากการดําเนินการสรรหาบุคลากรดวยวิธีปกติขางตนแลว มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการสรรหามี

การใชระบบคุณธรรม (merit system) ที่เนนความรูความสามารถในดานคุณสมบัติและประสบการณ

ในการทํางาน เชน โครงการบรหิารคนดคีนเกง ที่ใหลูกจางชั่วคราวและพนักงานราชการที่ปฏบิัติงาน

ในมหาวิทยาลัยแมโจที่มีคุณวุฒิและดํารงตําแหนงในระดับปริญญาตรี และมีอายุงาน 7 ปข้ึนไป 

ไดมาดําเนินการสอบแขงขันเพื่อมาบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  นอกจากนี้ยัง

สนับสนุนใหมีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับคาจางจากเงินรายได ที่สังกัดสวนงานตางๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยไดเขาสูกระบวนการประเมินความรูความสามารถเพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (อางอิง 7.2.2 มติที่ประชุมการประเมินพนักงานรายไดเขาสูพนักงาน

มหาวิทยาลัย) ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ เปนการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานใหกับ

มหาวทิยาลัยที่ยังไมไดรับการบรรจ ุ

การเลื่อนตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ และหลักสูตรมีการสนับสนุน

และสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนมี career path อยางเหมาะสม ตามประกาศคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแมโจ (อางอิง 7.2.3 ประกาศ กบม.) ไดเห็นชอบใหกําหนดกรอบ

ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และเห็นชอบกรอบประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ดวย

ผลงานใหกับทุกตําแหนงโดยไมจํากัดจํานวน ทั้งนี้ ยกเวนตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ

ชํานาญการ โดยตองขอประเมินคางานตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และ

ตําแหนงประเภทวชิาชีพเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยยังไมได

กําหนดให ซึ่งตองรอการพิจารณาโครงสรางหนวยงานของมหาวิทยาลัยในกํากับกอนจึงจะเสนอ

ประเมนิคางานตอมหาวทิยาลัยตอไปได 

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

วนิิจฉัยและประเมนิความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน 

  หลักสูตรทําการวิเคราะหและประเมินความตองการ/ความขาดแขลนกําลังสาย

สนับสนุนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการทําวิจัยของหลักสูตร จากนั้นแจงไปยังคณะฯ 
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เพื่อใหคณะฯ ดําเนนิการวนิจิฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนตอไป (อางอิง 

7.3.1 คําสั่งคณะกรรมการดําเนนิการกําหนดสมรรถนะฯ) 

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

activities are implemented to fulfil them (4) : มีการวินิจฉัยความตองการการฝกอบรม

และพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และดําเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความ

ตองการนั้น 

  คณะฯ มีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง และมคีวามกาวหนา

ตามเสนทางการทํางานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวในแผนความตองการพัฒนาตนเองทั้งการ

เพิ่มพูนความรู การศึกษาในระดับที่สูงขั้น และความตองการในการขอตําแหนงที่สูงขึ้น โดยมีการ

จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองตามตําแหนงหนาที่ ความตองการ และความชํานาญใน

อัตราปงบประมาณ 10,000 บาท/คน (อางอิง 7.4.1 กลยุทธทางการเงิน)  ตามนโยบายการบริหาร

งบประมาณของหนวยงาน ทั้งนี้ คณะ ฯ มีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมโครงการและ

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพของบุคลากรแตละสายงานทัง้ภายใน

และภายนอกคณะ (อางองิ 7.4.2 การเขารวมอบรมตาง ๆ ของบุคลากร)  

 7 . 5 )   Performance management including rewards and recognition is 

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

บริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณคา การยอมรับ เพื่อกระตุน

และสนับสนุนการเรยีนการสอน การวจิัย และการบรกิารวชิาการ 

  หลักสูตรทําการเสนอบุคลากรดีเดนดานการเรียนการสอน การวิจัย และการ

บรกิารวชิาการแกคณะฯ และคณะฯ มกีารยกยองบุคลากรที่มีผลการปฏิบัตงิานด ีดเีดน ในดานการ

เรยีนการสอน การวิจัย และการใหบรกิารวิชาการในทุกป ปละหนึ่งครัง้ และในป 2563 คณะฯ ได

จัดทําระบบการคัดเลือกบุคลากรดีเดนประจําป 2563 ผานการเสนอชื่อ เพื่อใหบุคลากรของคณะฯ 

รวมกันคัดเลือกขาราชการดีเดน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเดน พนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุนดีเดน ลูกจางประจําดีเดน พนักงานราชการดีเดน ลูกจางสวนงานดีเดน และลูกจาง

จางเหมาดีเดน ทั้งนี้ไดนําเสนอเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯเรียบรอยแลว 

โดยไดสรุปผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นกระบวนการแลวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 และไดนําเสนอเขา

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครัง้ที่ 6/2564 เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 

2564 เรยีบรอยแลว และคณะฯ ไดดําเนนิการประชาสัมพันธผลการคัดเลอืกบุคลากรดเีดน ประจําป

งบประมาณ 2564 ใหทราบผานทางเว็บไซตคณะฯ และกําหนดวันมอบเกียรติบัตร ใหกับบุคลากร

ดีเดน (อางอิง 7.5.1 ผลการคัดเลือกบุคลากรดเีดน)  โดยกําหนดวันมอบเกยีรติบัตร ใหกับบุคลากร
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ดีเดนในงานรดนํ้าดําหัวอาจารยอาวุโส ในวันที่ 9 เมษายน 2564  (อางอิง 7.5.2 ขาวประชาสัมพันธ

ในเว็บไซตคณะฯ) 

นอกจากน้ี คณะฯ มีการยกยองบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี ในดานการเรียน

การสอน งานวจิัย ผานชองทางการสื่อสาร : www.as.mju.ac.th, Line คณะฯ, Facebook ของคณะฯ 

ดังนี้ 

1) บุคลากรคณะฯ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 

คน คือ ผศ.ดร.จํารูญ มณีวรรณ และ ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก (อางอิง 7.5.3 รูป

แบนเนอร) 

2) บุคลากรในหลักสูตรของคณะฯ ไดรับเกียรติบัตรรางวัลบุคลากรดีเดน ดานการ

เรียนการสอน (ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ และ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ) ดานการ

วิจัย (ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง) ดานการบริการวิชาการ (ผศ.ดร.วิวัฒน พัฒนา

วงศ) และดานศิลปะและวัฒนธรรม (ผศ. ไพโรจน ศีลม่ัน)  (อางอิง 7.5.4 รูปรับ

เกยีรตบิัตร) 

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        
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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) : มีการกําหนด การสื่อสาร และการ

ประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเขาเรียนและเกณฑการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร

อยางชัดเจนและเปนปจจุบัน 

   หลักสูตรฯ มีกระบวนการการรับนักศึกษา โดยเริ่มตั้งแตกําหนดแผนการรับ

นักศึกษา คุณสมบัติผูสมัครที่ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรฯ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาในสาขา

สัตวศาสตรเทานั้น และมีผลการเรียนตามเกณฑที่หลักสูตรฯ กําหนด แจงใหกับมหาวิทยาลัยฯ 

จัดทําประกาศรับสมัครปการศกึษาละ 4 รอบ และดําเนนิการประชาสัมพันธโดยจัดทําสื่อตางๆ ผาน

ทางเว็บไซตมหาวทิยาลัย, Facebook, จอ LCD หนามหาวิทยาลัยแมโจ, ปายโฆษณาตามจุดตาง ๆ, 

แผนพับประชาสัมพันธสงไปยังหนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เปนกลุมเปาหมาย เปนตน ทั้งนี้

หลักสูตรฯ ยังเปนผูกําหนดรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อใหกระบวนการ

คัดเลือกเปนไปดวยความเรยีบรอย โปรงใส และตรวจสอบได (อางอิง 8.1.1 ระบบและกลไกการรับ

นักศกึษา)  

  หลักสูตรฯ ไดมกีารประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคลเขาศกึษาตอ ดังน้ี 

1. ประชาสัมพันธหลักสูตรฯ ผานสื่อออนไลน เชน www.as.mju.ac.th, Line และ 

Facebook ของคณะฯ (อางองิ 8.1.2 การประชาสัมพันธหลักสูตร) 

2. ประชาสัมพันธทุนการศึกษาสําหรับศิษยเกาที่จะสมัครเขาศึกษาในปการศึกษา 

2563 (อางองิ 8.1.3 ภาพสื่อประชาสัมพันธ) 

3. สรุปรายละเอียดของหลักสูตร และประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตรฯ 

เพื่อใหอาจารยประจําคณะสัตวศาสตรฯ นําไปประชาสัมพันธใหกับนักศึกษา

ระดับปรญิญาตร ีและ/หรอื บุคคลภายนอก (อางองิ 8.1.4 คาใชจายหลักสูตร) 

4. สงโปสเตอรประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน หนวยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยที่ มีการเรียนการสอนดานสัตวศาสตร วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลย ี(อางองิ 8.1.5 หนังสอืสงประชาสัมพันธ) 

5. จัดกจิกรรม Road Show ประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก โดยออกบูธนทิรรศการ

หลักสูตรฯรวมกับคณะอื่นๆ ในงานมหกรรม Wisdom V Education Expo ณ ศูนย

แสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม (อางอิง 8.1.6 กิจกรรม Road Show 

ศูนยแสดงสนิคานานาชาติ) 
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8.2)  The methods and criteria for the selection of students are determined 

and evaluated (2) : มีการกําหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑในการคัดเลือก

นักศกึษา 

  เม่ือสิ้นสุดการประกาศรับสมัครแลว บัณฑติวิทยาลัยจะสงเอกสารประกอบการ

สมัครสอบคัดเลือก เพื่อใหอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรฯ ตรวจสอบคุณสมบัตกิอน เม่ือดําเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติแลว หลักสูตรฯ จะแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์

สอบคัดเลอืก โดยคณะกรรมการสอบดําเนินการสอบคัดเลอืก ใชวธิกีารสอบสัมภาษณผูสมัคร และ

พิจารณาคุณสมบัติประกอบกับใบคะแนนผลการศึกษา หนังสือรับรอง เม่ือพิจารณาแลวเสร็จ จะ

ประเมินผลคะแนนใหกับผูสมัครเขาศึกษา โดยสรุปคะแนนในตารางผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษา

ตอ พรอมระบุรายวชิาที่นักศกึษาจะตองเตรยีมพรอมสําหรับเขาศกึษาเปนขอมูลเบือ้งตน 

   หลังจากผานกระบวนการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาแลว บัณฑิต

วิทยาลัยก็จะดําเนินการ ในสวนการรายงานตัวของผูผานการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในระดับ

บัณฑติศึกษา และการปฐมนเิทศ นักศกึษาใหมในระดับบัณฑิตศกึษา และหลักสูตรฯ ไดจัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาใหมดวยเพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตอ และทําความ

เขาใจในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับนักศึกษานับตั้งแตเขาศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษา และทํา

ความรูจักสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาในคณะฯ (อางอิง 8.2.1 รูปถายกิจกรรมปฐมนิเทศ

และการนําเสนอ) 

 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษารับเขาในแตละปการศกึษา (ยอนหลัง 5 ป) 

ปการศกึษาที่

รับเขา  

(รหัส) 

จํานวนผูสมัคร 

จํานวนผูสมัครเรียน จํานวนคนที่ประกาศ

รับ 

จํานวนนักศกึษาท่ีลงทะเบียน

จรงิ 

2563 (รหัส 63) 3 3 3 

2562 (รหสั 62) 11 10 11 

2561 (รหสั 61) 9 10 9 

2550 (รหสั 60) 8 10 7 

2559 (รหัส 59) 10 10 7 
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ตารางแสดงจํานวนนักศกึษาที่ลงทะเบยีนจริงในแตละชั้นป 

(ขอมูล ณ สิ้นสุดการลงทะเบยีนภาคเรียนที่ 2 ของแตละปการศกึษา) 

 

ปการศกึษาที่รับเขา 

(รหัส) 

จํานวนนักศกึษาท่ีลงทะเบียนจรงิในแตละชั้นป 

ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ไมสําเร็จตาม

ระยะเวลาของ

หลักสูตร 

รวม 

2563 (รหัส 63) 2 - - - - 2 

2562 (รหสั 62) - 10 - - - 10 

2561 (รหสั 61) - - 7 - - 7 

2550 (รหสั 60) - - - 3 - 3 

2559 (รหัส 59) - - - - 1 1 

 

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

performance, and workload (3) : มีระบบในการติดตามความกาวหนา ผลการศึกษาและ

ภาระการเรยีนของนักศกึษาท่ีเพยีงพอ 

 หลักสูตรฯ มแีนวทางการดูแล/ตดิตามนักศกึษาใหทั่วถงึดังนี้ 

1. มีการแจงนักศึกษาใหเตรยีมตัวกอนเขาเริ่มเรยีน เชน การศึกษาเพิ่มเตมิในสวนที่เกี่ยวของกับ

งานวจิัย  และวชิาพื้นฐานที่มคีวามจําเปน (อางองิ 8.3.1 กจิกรรมปฐมนเิทศและไฟลนําเสนอ) 

การประสานงานกับอาจารยที่ตองการใหเปนที่ปรึกษาเพื่อใหไดรับคําแนะดานอื่น ๆ จาก

อาจารยที่ปรกึษาโดยตรง 

2. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาใหความดูแลนักศึกษาตั้งแตแรกเขาในกรณีที่นักศึกษายังไมตัดสนิใจ

เลือกอาจารยที่ปรกึษา  ประธานหลักสูตรฯ จะทําหนาที่ดูแลนักศึกษาจนกวาจะมีการแตงตั้ง

อาจารยที่ปรกึษา 

3. มรีะบบการตดิตามความกาวหนาในการเรยีนหรอืผลการเรยีนของนักศกึษาโดยมีการทดสอบ

ความรูพื้นฐานหลังการเขาศึกษา 1 เดือน เพื่อประเมินความกาวหนาการเรียน (อางอิง 8.3.2 

แบบทดสอบ) และใหนักศึกษารายงานความกาวหนาของการเรียนในทุกภาคการศึกษา 

(อางอิง 8.3.3 เอกสารรายงานความกาวหนา 2563) และหลักสูตรฯ ไดนํารายงาน

ความกาวหนาของนักศึกษามาประเมินและหลักสูตรแจงไปยังอาจารยที่ปรึกษาหลักของ

นักศกึษาแตละราย (อางอิง 8.3.4 รายงานประชุมแจงความกาวหนาของนักศึกษาใหอาจารย

ที่ปรึกษา) เพื่อใหอาจารยที่ปรกึษาสามารถตดิตาม ควบคุมใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 
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ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ไดกําหนดใหบรรจุวาระติดตามความกาวหนาของนักศึกษา

ปจจุบันของหลักสูตรฯ ในทุกรอบการประชุม และจะดําเนินการแจงใหกับอาจารยที่ปรึกษาหลัก

รับทราบ เพื่อกํากับใหนักศึกษาสําเร็จตามแผนการศึกษาที่กําหนดตอไป (อางอิง 8.3.5 รายงาน

ประชุมเรื่องตดิตามความกาวหนาของนักศกึษา) 

 8. 4)  Academic advice, co- curricular activities, student competition, and 

other student support services are available to improve learning and employability 

(4) : มีการจัดใหคําแนะนําทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแขงขันของนักศึกษา 

และบริการสนับสนุนนักศึกษาดานตางๆ เพ่ือปรับปรุงการเรียนและความรู ทักษะและ

ความสามารถในการทํางาน 

หลักสูตรฯ มีระบบการใหคําแนะนําทางวิชาการผานอาจารยที่ปรึกษา และมีการ

สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมในโครงการฝกอบรมตางๆ เพื่อพัฒนาการเรียน ความรู ทักษะ และ

ความสามารถในการทํางาน ดังนี้ กจิกรรมอบรม (work shop) เรื่อง รูลกึเทคนคิการตพีมิพบทความ

วิจัย ในวารสารนานาชาติในฐานขอมูล ISI และ Scopus (อางอิง 8.4.1 ภาพขาวอบรมเทคนิคการ

ตพีมิพ) จัดการประชุมเพื่อพัฒนางานวจิัย ครัง้ที่ 2 เรื่อง "เทคนคิและวธิกีารเขยีนโครงการวิจัยใหได

ทุน" (อางอิง 8.4.2 ภาพขาวการเขียนโครงการวิจัย) เขารวมรับฟงบรรยายการใชเครื่องสกัดสาร

พันธุกรรมแบบอัตโนมัต ิ(DNA/RHA extractor) (อางองิ 8.4.3 ภาพขาวอบรมการใชเครื่อง extractor) 

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในทุกภาคเรียน 

(อางอิง 8.4.4 ภาพขาวกิจกรรม Journal Club) นอกจากน้ีหลักสูตรสงเสรมิใหนักศกึษาเขารวมงาน

ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย (อางอิง 8.4.5 ภาพขาวกิจกรรมเขารวมประชุมวิชาการ) 

สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครงการฝกอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลองเพื่องานวิจัยทาง

วิทยาศาสตร (อางอิง 8.4.6 ภาพขาวโครงการฝกอบรมจรรยาบรรณฯ) มีการพัฒนานักศกึษาอยาง

ตอเนื่องทั้งดานวิชาการและการเสริมทักษะดานภาษาตางประเทศใหนักศึกษาผานกิจกรรมสัมมนา

online ผานทางกลุมไลน (อางอิง 8.4.7 ภาพกลุมไลนภาษาอังกฤษ) กิจกรรม Journal Club การ

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อกระตุนใหนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา มี

ทักษะในการนําเสนอ ฟง โตตอบ การเขียน การทําโปรแกรมนําเสนอ และถายทอดองคความรูใน

รูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัยดานสัตวศาสตร (อางอิง 8.4.8 ภาพกิจกรรม Journal 

Club) นอกจากน้ีมีการสงนักศกึษาเขารวมประกวดการนําเสนอผลงานวิชาการเพิ่มเสริมทักษะและ

ประสบการณใหนักศกึษา (อางองิ 8.4.9 รางวัลที่นักศกึษาไดรับประจําป 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)  :  มี สภาพแวดลอมทาง

กายภาพ สังคมและจิตใจที่สรางเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะสวน

บุคคล 

1. มรีะบบที่ปรกึษากํากับดูแลใหบัณฑติมคีุณลักษณะที่พงึประสงคตามที่กําหนด  

2. หลักสูตรฯ ไดจัดทําแบบสอบถามสําหรับนักศึกษา เก่ียวกับรายวิชาที่สอน สิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน ตาง ๆ โดยไดนําเขาประชุมหารือในหลักสูตรฯ เพื่อ

พิจารณาดําเนินการในขอเสนอแนะตาง ๆ และสรุปภาพรวมเพื่อเตรียมหารือ

รวมกับคณะฯ ตอไป (อางองิ 8.5.1 สรุปแบบสอบถาม) 

3. มีรานคาและพื้นที่พักผอนสําหรับนักศึกษาเพื่อสรางเสริมสภาพแวดลอมการใช

ชีวิตในสังคมและการเรียนรูในบรรยากาศที่ผอนคลาย (อางอิง 8.5.2 ภาพ

รานคา) 

4. มีนักวิชาการสัตวบาลประจําฟารม ใหคําแนะนําในการเล้ียงสัตวในระหวาง

นักศกึษาทําการทดลองตามหัวขอวิทยานิพนธ หรอืตามที่นักศึกษามีความสนใจ 

(อางองิ 8.5.3 คําสั่งมอบหมายนักวชิาการสัตวบาล) 

5. มีการสนับสนุนการขอใชหองปฏิบัติการเพื่องานวิจัยนอกเวลา (อางอิง  8.5.4 

แบบฟอรมการขอใชหอง) 

6. มีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

สนับสนุนการเรียนการสอน การคนควาและวิจัย มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงและอินเทอรเน็ตไรสายสามารถใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยไดมี

การติดตั้ งจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN , MJU_WLAN_WebPortal และ 

Eduroam โดยมีจุดกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย 477 จุด อยางทั่วถึง 

(อางองิ 8.5.5 การตรวจเช็คสัญญาณWIFI) 

7. มรีะบบรักษาความปลอดภัยและมาตรการปองกันโรคระบาด โควดิ-19 ในคณะฯ 

ทําใหนักศึกษารวมกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางปลอดภัยและมีความสุข 

(อางองิ 8.5.6 ภาพมาตรการปองกันโควดิ-19) 

8. มีสํานักหอสมุดคณะฯ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การคนควาและวิจัย ซึ่ง

ปจจุบันหองสมุดของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีไดมกีารปรับปรุงระบบการ

ใหบรกิาร ดังนี้  (อางองิ 8.5.7 รูปภาพในการปรับปรุงหองสมุด) จัดทํา Learning 

Space สรางพื้นที่ในการเรยีนรู ใหมีความนาอยู เหมาะในการเขามาศกึษาคนควา 

คนหาขอมูล โดยจัดแบงโซนพื้นที่ เพื่อความนาอยู และสะดวกในการนั่งอาน

หนังสือ มีการจัดทําระบบ Internet คณะไดจัดทําระบบสารสนเทศสืบคนที่
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รวดเร็วและทันสมัย โดยการเพิ่มชองสัญญาณอินเตอรเนตใหมีความเร็วและแรง

มากขึน้  คณะฯ มกีารพจิารณาผลการประเมนิความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน และการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในภาพรวม ผานระบบการ

ประเมนิของมหาวทิยาลัย โดยมคีาคะแนนอยูในระดับดี ในปการศกึษา 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) : มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชในการเรียนการสอนและ

อุปกรณ (หองบรรยาย หองเรียน หองทําโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพ่ือสงเสริม

การศกึษาและการทําวจัิย   

 หลักสูตรนําผลจากการสํารวจความพึงพอใจของการใชสิ่งอํานวยความสะดวกและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ของนักศึกษาและบุคลากรมาวิเคราะห และเสนอตอ

คณะฯ จากน้ันคณะฯ ไดจัดหองเรียนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตฯ เพิ่มเติมจากหองเรียนทั่วไป

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสามารถยดืหยุนและเพียงพอตอความตองการ (อางอิง 9.1.1 ภาพ

หองเรยีนป.โท-เอก) และจัดหองพักนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหนักศึกษาใชสําหรับทํางาน 
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ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทํากิจกรรมระหวางพักการเรียนการสอน (อางอิง 9.1.2 ภาพหอง

นักศกึษาโท-เอก) 

ในภาพรวม คณะฯมีหองเรียน รวมถึงอุปกรณในหองเรียน  ภายในหองบรรยายมี

เครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ มานปองกันแสง หลอดไฟสองสวางชนิดประหยัดพลังงาน 

มีโตะเกาอี้สําหรับนักศึกษา มีไวทบอรด ปากกาเขียนไวทบอรด โตะและเกาอี้สําหรับอาจารยที่มี

อุปกรณประกอบการเรยีนการสอนเปนคอมพวิเตอรต้ังโตะ VDO Presentation ไมโครโฟนและเครื่อง

ขยายเสียง รวมถึงมีระบบ LAN ระบบเครอืขายอนิเตอรเน็ตไรสาย (wifi) เพื่อใหนักศกึษาไดคนควา

หาความรูเพิ่มเติมจากฐานขอมูลตางๆได นอกจากนี้ หลักสูตรไดมีการสํารวจความตองการของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารยทั้งหมด ในการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (อางอิง 9.1.3 สิ่งอํานวยความสะดวก) (อางอิง 9.1.4 แผนตรวจเช็ค

หองเรียน) (อางอิง 9.1.5 ภาพอุปกรณสัญญาณWifi) (อางอิง 9.1.6 ภาพชุดคอมพิวเตอรพรอม

อุปกรณ) (อางอิง 9.1.7 ภาพการใชสื่อออนไลนของคณะ) 

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

education and research (3,4) : มีทรัพยากรตางๆ ที่ใชในหองสมุดเพียงพอและทันสมัย 

เพ่ือสงเสรมิการเรียนการสอน และการวจัิย  

หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนจากหองสมุดของคณะฯ และหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งบรกิารหนังสือ ตํารา วารสาร สื่อส่ิงพมิพ ฐานขอมูลเพื่อการสบืคนแหลงเรยีนรู สื่อออนไลน ฯลฯ 

โดยสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเหลานี้จะไดรับการดูแลและรับผิดชอบจากบุคลากรสายสนับสนุนที่

เกี่ยวของ นอกจากนี้หองสมุดทัง้ในสวนของคณะฯและมหาวิทยาลัยไดมีการจัดวางคอมพวิเตอรและ

เครือขายเช่ือมโยง เพื่อการศึกษาคนควาผานระบบออนไลน ทั้งนี้หลักสูตรไดมีสวนรวมในการทํา

การสั่งซื้อหนังสือ ตํารา ใหกับหองสมุดตามงบประมาณที่จัดสรรใหในแตละป โดยในทุก ๆ ปจะมี

การจัดงาน MJU Book Fair ซึ่งจะมีสํานักพมิพตางๆ มาจัดแสดงรายการหนังสือ ตํารา และสื่อการ

เรียนการสอนอื่น ๆ  โดยบุคลากรสามารถแนะนําหนังสือที่ตองการเขาหองสมุดได (อางอิง 9.2.2 

หองสมุดและทรพัยากร) โดยในปงบประมาณ 2563 หองสมุดคณะฯไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

ในการจัดหาหนังสือตําราและพัฒนาหองสมุด จํานวน 22,000 บาท ในการจัดหาหนังสือเขา

หองสมุดของคณะฯ ไดจัดทําแบบสํารวจความตองการหนังสือของบุคลากรและนักศึกษา ความ

จําเปนในการใชหนังสือ และทําการสั่งซื้อหนังสือตามความจําเปนของคณาจารย และบุคลากรใน

การใชสอยใหเกดิประโยชนสูงสุด (อางองิ 9.2.3 โครงการพัฒนาหองสมุด) (อางองิ 9.2.4 รปูภาพใน

การปรับปรุงหองสมุด) คณะฯ มกีารพจิารณาผลการประเมนิความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรยีน

การสอนในทุกภาคการศกึษา  
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 9. 3  The laboratories and equipment are adequate and updated to support 

education and Research (1,2) : มีหองปฏิบัติการและอุปกรณเพียงพอและทันสมัย เพื่อ

สงเสรมิการเรยีนการสอน และการวจิัย 

 นักศกึษาและบุคลากรสามารถใชหองปฏิบัติการและอุปกรณจากมหาวทิยาลัย 

และจากหองปฏิบัติการของคณะฯ และมีฟารมทดลอง สัตวทดลอง และคอกทดลองสําหรับ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย (อางอิง 9.3.2 รูปภาพฟารม) มีการวางระบบการขอ

อนุญาตใชคอกทดลองอยางเปนข้ันตอนอยางชัดเจน (อางอิง 9.3.3 แบบขอใชวัสดุ อุปกรณฟารม) 

นอกจากน้ีคณะฯ มีความรวมมือกับฟารมเอกชน ในการใชสถานที่และสัตวทดลองเพื่อทําวิจัยและ

การเรยีนการสอน (อางองิ 9.3.4 ภาพนักศกึษาลงพื้นทีท่ําวจิัยและการเรยีนการสอน) 

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

updated to support education and research ( 1,5,6)  :  สิ่ ง อํ าน ว ย ควา มส ะดว ก ทา ง

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเพียงพอ

และทนัสมัย เพ่ือสงเสรมิการเรยีนการสอน และการวจัิย  

 หลักสูตรมีสิ่งสนับสิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

นักศกึษาและบุคลากรสามารถใชบรกิารจากระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวทิยาลัยฯใน

การเรยีนการสอน การคนควาและวจิัย ไดตลอด 24 โดยมกีารใหบรกิาร (อางองิ 9.4.1 จุดใหบรกิาร

ระบบเครือขายไรสาย มหาวิทยาลัยแมโจ) และมีระบบขอมูลสารสนเทศในการดําเนินงานวิจัย  

(อางอิง 9.4.2 หนาเพจ I-Thesis) และโปรแกรมสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ เชน Endnote และ

คณะฯ มีระบบอินเตอรเน็ตไรสาย (อางอิง 9.4.3 ภาพเครื่องสัญญาณไรสาย) และหองคอมพิวเตอร

สวนกลางประจําอยูที่หองสมุด (อางองิ สศ 9.4.4 ภาพคอมพวิเตอรหองสมุด) 

 9. 5  The standards for environment, health and safety; and access for people 

with special needs are defined and implemented (7) : มีการกําหนดและดําเนินการตาม

มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย และการไดรับสิทธิ์หรือโอกาสในการ

เขาถงึใหแกผูที่มคีวามจําเปนพเิศษ 

 หลักสูตรนําผลจากการสํารวจความพึงพอใจดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและ

ความปลอดภัยมาวเิคราะหและนําเสนอไปยังคณะฯ โดยคณะฯ กําหนดใหบุคลากรและนักศกึษาของ

คณะฯ ทุกคนตองสวมหมวกนิรภัยสําหรับผูข่ีจักรยานยนตภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแมโจ และ

คณะฯ (อางอิง 9.5.1 ภาพสวมหมวก) มีระบบยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  มีการ

สแกนลายนิ้วมือเขาออกตัวอาคาร มีระบบตรวจจับสัญญาณไฟไหมในอาคาร (อางอิง 9.5.2 ภาพ

ระบบตรวจจับสัญญาณ) และในหองปฏิบัตกิารมีอุปกรณพื้นฐานที่ปองกันอันตรายจากสารเคมี มีที่
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จอดจักรยานที่สามารถปองกันการสูญหายได รวมถึงไดจัดจุดจอดรถยนตสําหรับผูพิการ (อางอิง 

9.5.3 ภาพจุดจอดรถผูพิการ) มีมาตรการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 

(อางอิง 9.5.4 ภาพการปองกันโรค) โดยมีจุดบริการเจลลางมือทําความสะอาด ต้ังบริเวณทางเขา

อาคาร และหนาชัน้เรียน มบีรกิารสบูเหลว และสบูกอนลางมอืทําความสะอาดมอื ในหองนํ้าทุกหอง

ของอาคาร มีการพนน้ํายาฆาเชื้อปองกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคฯ บริเวณภายในอาคาร 

ทางเดิน หองเรียน หองพักอาจารย หองสํานักงานคณบดีฯ และหองพักนักศึกษาในทุกชั้น และ

กําหนดใหมีการเวนระยะหางในการจัดโตะ/เกาอี้สําหรับเรียนการสอน และการสอบ อยางนอย 1.5 

เมตร มีการจัดฝกอบรมเรื่อง “การบรรยายและฝกปฎิบัติดานการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” เพื่อ

เตรยีมความพรอมทางดานการดับเพลงิและอพยพหนไีฟ ในโครงการสํานักงานสเีขยีว (Green office) 

ประจําป 2564 โดยมี เจาหนาที่จากเทศบาลเมืองแมโจ จังหวัดเชียงใหมเปนวทิยากรฝกอบรมและ

ฝกปฏบิัต ิ(อางองิ 9.5.5 ซอมหนไีฟ) 

ทัง้น้ี มกีารประเมนิความพงึพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน โดยในภาพรวม ป

การศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัย โดยมีคาคะแนนอยูในระดับมาก ภาคเรียนที่ 1/2563 เทากับ 

4.40 และภาคเรียนที่ 2/2563 เทากับ 4.38 (อางอิง 9.5.6 แบบประเมินความพงึพอใจของหลักสูตร

ตอสิ่งสนับสนุน)  

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) : ใชความตองการและขอมูลปอนกลับจากผูมสีวนไดสวนเสียเปนขอมูลใน

การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรฯ ไดนําความตองการจากผูมสีวนไดสวนเสยีที่เกี่ยวของมาออกแบบหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (อางอิง 10.1.1 สรุปความตองการผูมีสวนไดสวนเสียใน 

OBE) มีการนําขอมูลสํารวจความตองการจากผูมีสวนไดสวนเสียเพิ่มเติม เพื่อนํามาวางแผนการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร (องอิง 10.1.2 รายงาน

ประชุมการสรุปผลการประเมิน) มีการประเมินการเรียนการสอนจากอาจารยและนักศึกษาโดยใช

แบบสอบถาม (อางอิง 10.1.3 แบบสอบถามขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นในการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา) และนําผลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหเพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน โดยการปรับปรุงตารางเรยีน และมกีารวางแผน CLO ที่ชัดเจน (อางองิ 10.1.4  รายงานประชุม

เกี่ยวกับ CLO) หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงทุก 5 ป ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศกึษาแหงชาต ิและการปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จและผานการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. แลว

โดยหลักสูตรถูกกําหนดจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบดวยอาจารยประจํา

หลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งภาคราชการและเอกชน มีการสอบถามความพงึพอใจและความ

คาดหวังของผูใชบัณฑติ และความเห็นของศิษยเกาและศษิยปจจุบันที่มีตอหลักสูตร เพื่อนําขอมูลมา

ใชเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหมั่นใจวาหลักสูตรสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ใหครอบคลุมมากที่สุด นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกทานสวนรวมใน

การพัฒนาการสอน ทบทวน การปรับปรุงหลักสูตรผานการประชุมสาขา ใหสอดคลองกับผลการ

เรยีนรูที่คาดหวังและผูเรยีนก็มีสวนรวมในการปรบัปรุงพัฒนาหลักสูตร ทัง้นี้หลักสูตรฯจะนําขอมูลที่

ไดจากการสํารวจ Stakeholder ในเรื่องคุณลักษณะบัณฑติระดับปรญิญาโท สาขาวชิาสัตวศาสตร ที่

พึงประสงค จากกลุมเปาหมายตางๆ มาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรที่จะครบรอบการปรับปรุงในป

การศกึษา 2565 นี้ (อางองิ 10.1.5 สรุปแบบประเมนิและขอคดิเห็นจากแบบประเมนิ) 

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

subjected to evaluation and enhancement (2) : สรางกระบวนการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร และดําเนินการประเมนิและปรับปรุงใหดขีึ้น  

หลักสูตรฯ มีกระบวนการในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในป 2560 ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาที่ สกอ. กําหนด (อางอิง 10.2.1 ข้ันตอนการเสนอหลักสูตร

ฯ) นําขอมูลสํารวจความตองการจากผูมีสวนไดสวนเสียเพิ่มเติม เพื่อนํามาวางแผนการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (อางอิง 10.2.2 รายงานประชุม
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เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร) หลักสูตรฯ มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรฯ ในป 2562 และไดดําเนินการจัดทําขอปรับปรุง พัฒนาและแกไขตามขอเสนอแนะ ของผู

ประเมินมาวิเคราะหและดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฯ ตามความเหมาะสม ในเรื่องของการ

ทําระบบที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เชน ระบบติดตามความกาวหนาของนักศึกษา, การ

ตดิตามการทําวจิัยหรอืตําแหนงทางวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร และการประเมินการ

เรยีนการสอนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนตน (อางอิง 10.2.3 ขอเสนอแนะ/แผนปรับปรุง

และพัฒนา) 

10. 3  The teaching and learning processes and student assessment are 

continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (3) : มี

การทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือยนืยันความสอดคลองและความเหมาะสมตามที่กําหนดไว 

 หลักสูตรฯ มกีารทวนสอบรายวิชา ตามการประเมินกระบวนการเรยีนการสอน การ

วัดผลและการประเมินผลนักศึกษาจาก มคอ.5 รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาภาคเรียนที่ 

1-2/2563 และแบบประเมินการเรียนการสอน และการประเมินผลคะแนนจากนักศึกษา (อางอิง 

10.3.1 บันทกึขอความใหทวนสอบรายวิชา) (อางองิ 10.3.2 รายงานการประเมินการเรียนการสอน 

และสรุปผลคะแนนประจําภาคเรียนที่ 1-2-63) หลักสูตรฯมีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาที่มตีอหลักสูตร (อางองิ 10.3.3 รายงานการประเมนิหลักสูตร) ทัง้น้ี 

หลักสูตรไดมีการประชุมพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมระดับ

บัณฑิตศึกษา (อางอิง 10.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอ

หลักสูตร) โดยหลักสูตรไดนําผลการประเมินมาพจิารณาและนําไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนใหมีประสทิธภิาพยิ่งข้ึนตอไป 

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

ที่ไดจากงานวจัิยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนใหดขีึ้น 

   อาจารยผูสอนในหลักสูตรฯ มีการประยุกตใชผลที่ไดจากการวจัิยมาปรับใชในการ

เรยีนการสอน มกีารสอดแทรกในเนื้อหารายวชิา โดยมวีัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรยีน

การสอนใหกับนักศกึษา เชน  

ภาคเรียน หัวของานวจิัย/งานตพีมิพ สัมพันธกับรายวชิาอะไร/ผูสอน/ 

ปรับปรุงดานไหน 

1/2563 บัวเรยีม มณวีรรณ กรรณกิา ฮามประคร  

ทองเลียน บัวจูม และมงคล ยะไชย. 2562. การ

ใชสาหรายสไปรูลินารวมกับสารสกัดหยาบ

สศ520 เมตาโบลซิมีของโภชนะ 

ผศ.ดร.บัวเรยีม มณวีรรณ ผศ.ดร.

จุฬากร ปานะถึก อ.ดร.มงคล ยะไชย 
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บอระเพ็ดในอาหารไกไขอนิทรยีที่มขีาวโพดระดับ

ต่ํา. แกนเกษตร 47 ฉบับพเิศษ 2 . 605-610.   

เพื่อศกึษาโภชนะอาหารสตัวท่ีมีผล

ตอไกไข 

1/2563 Cherdthong*,A.,  R. Prachumchai, M. Wanapat,  

S.  Foiklang, and P. Chanjula.  2019.  Effects of 

Supplementation with Royal Poinciana Seed 

Meal ( Delonix regia)  on Ruminal Fermentation 

Pattern, Microbial Protein Synthesis, Blood 

Metabolites and Mitigation of Methane 

Emissions in Native Thai Beef Cattle. 

สศ521 โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง 

ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง และ อ.

ดร.อานนท ปะเสระกัง 

เพื่อศกึษาโภชนะอาหารในวัวเนื้อ 

    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

ประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ (หองสมุด 

หองปฏบิัตกิาร สิ่งอํานวยความสะดวกดานสารสนเทศ และงานบรกิารนักศกึษา) 

   หลักสูตรฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของงานบริการ

และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจและความตองการของนักศึกษา

ตอหลักสูตร (อางอิง 10.5.1 รายงานการประเมินบรกิารและส่ิงสนับสนุนการเรยีนการสอน) โดยผล

การประเมินที่ไดอยูในระดับดี แตยังมีขอเสนอแนะ/ขอควรปรับปรุง ซึ่งทางหลักสูตรไดเก็บขอมูลไว

พิจารณาเพื่อเปนแนวทางปรับปรุงในรอบตอไป ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2563 คณะฯ ไดดําเนินการ

ปรบัปรุงคุณภาพงานบรกิารและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพิ่มเตมิ ดังนี้  

- ปรับปรุงหองสมุดและคอมพิวเตอรในหองสมุดเพื่อสงเสริมบรรยากาศ                       

วิชาการ จัดหนังสือเปนหมวดหมูที่ชัดเจน และมีการใชพื้นที่ในหองสมุดให

เกดิประโยชนสูงสุด (อางองิ 10.5.2 ภาพปรับปรุงหองสมุด) 

- ปรับปรุงหองพักนักศึกษาใหใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ (อางอิง 

10.5.3 ภาพหองพักนักศกึษา) 

- ปรับปรุงหองปฏิบัติการและเครื่องมือในหองปฏิบัติการ สําหรับระดับ

บัณฑติศึกษาโดยเฉพาะ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรยีนการสอนและ

งานวจิัยเพิ่มขึ้น (อางองิ 10.5.4 ภาพหองปฏบิัตกิารและเครื่องมือ) 
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10.6  The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected 

to evaluation and enhancement (6) : มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับ

ขอมูลปอนกลับเพ่ือรวบรวมขอมูลที่ไดรับและขอมูลปอนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย

เกา และผูใชบัณฑติอยางเปนระบบ 

  หลักสูตรฯ มีระบบกลไกในการรับขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 4 

กลุม โดยมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 1) นักศึกษา โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.71 อยูในระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุด (อางอิง 10.6.1 แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร) 2) อาจารย

ผูรับผดิชอบหลักสูตร มีคาอยูในระดับพึงพอใจมาก  (อางอิง 10.6.2 แบบประเมินความพงึพอใจตอ

หลักสูตรของอาจารย) 3) ศิษยเกา มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.7 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด  

(อางอิง 10.6.3 แบบประเมินความพีงพอใจตอหลักสูตรของบัณฑิตใหม) 4) ผูใชบัณฑิต มีคาอยูใน

ระดับพงึพอใจมาก (อางองิ 10.6.4 แบบประเมินผูใชบัณฑติ)  

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]  
       

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        
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AUN  Criterion 11 Output 

11. 1  The pass rates and dropout rates are established, monitored and 

benchmarked for improvement (6) : มีการกําหนด ตดิตามและเทยีบเคยีงอัตราการสําเร็จ

การศกึษาและอัตราของการออกกลางคันเพ่ือใชในการปรับปรุง 

การคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้น และการลาออกกลางคันของนักศึกษา มีแนวโนม

ลดลง ซึ่งจากการวิเคราะหผลการดําเนินงานดังกลาว อาจเกิดจากการที่หลักสูตรฯ มีการกํากับ

ติดตาม ผลักดันใหมีจํานวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคันลดลง จากการติดตามความกาวหนาในทุก

ภาคการศึกษา มีระบบที่ปรึกษาดูแลอยางใกลชิด และหลักสูตรฯ มีการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 

(อางองิ 11.1.1  เอกสารรายงานความกาวหนา)  

ตารางแสดงจํานวนนักศกึษาในแตละชั้นปและการออกระหวางการศกึษา (ยอนหลัง 5 ป) 

ขอมูล ณ วันสิ้นภาคการศกึษาที่ 2  

หนวย : คน (รอยละ) 

ปการศกึษา

ที่รับเขา 

(รหสั) 

จํานวนนักศกึษา  

 

รับเขา 

 ชั้นปที่  ลาออกระหวางการศกึษา 

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

2563 

(รหสั 63) 

 

3 3 

(100) 

- - - - 1 - - - - 

2562 

(รหสั 62) 

 

11 11 

(100) 

- - - - - - - - - 

2561 

(รหสั 61) 

9 - 9 

 

(100) 

- - - - - - - - 

2560 

(รหสั 60) 

8 - - 4 

(87.50) 

- - 1 

(12.50) 

- - - - 

2559 

(รหสั 59) 

10 - - - 3 

(40) 

- 3 

(30) 

1 

(10) 

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

for improvement : มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในเรียนจบ

การศกึษาเพ่ือใชในการปรับปรุง 

หลักสูตรฯ มีระบบติดตามการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด ทําใหนักศึกษามีการสําเร็จ

การศกึษาตามระยะเวลาของหลักสูตรเพิ่มขึ้น (อางองิ 11.2.1  เอกสารรายงานความกาวหนา) 

ตารางแสดงระยะเวลาการสําเร็จการศกึษาของนักศึกษา (ยอนหลัง 5 ป) 

หนวย : คน  

 

ปการศกึษาที่รับเขา 

(รหัส) 

               จํานวนนักศกึษา  

  

รับเขา 

ระยะเวลาที่สําเร็จการศกึษา 

2 ป 3 ป 4 ป > 4 ป 

2563 (รหสั 63) 2 - - - - 

2562 (รหสั 62) 11 - - - - 

2561 (รหัส 61) 9 3 คน - - - 

2560 (รหัส 60) 8 - 1 คน  - - 

2559 (รหสั 59) 10 1 คน 2 คน - - 

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

for improvement : การกําหนด ติดตามและเทียบเคียงการไดงานทําของบัณฑิตเพื่อใชใน

การปรับปรุง 

   งานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยแมโจ ไดสํารวจภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จ

การศึกษาของหลักสูตรฯ และไดสรุปผลการสํารวจแจงใหกับหลักสูตรฯ ทราบเพื่อนําไปบริหาร

จัดการหลักสูตรฯ ทั้งนี้ทางหลักสูตรไดนําขอมูลมาทําการวิเคราะหภาวะการณมีงานทําของบัณฑิต 

พบวาบัณฑติของคณะฯ มีภาวการณการมีงานทําเพิ่มขึ้นทุกป  

ตารางแสดงภาวะการณการมงีานทําของบัณฑติ (ยอนหลัง 5 ป) 

ปที่จบการศกึษา จํานวน 

ผูจบการศกึษา 

(คน) 

เปอรเซน็ต 

บัณฑติที่มงีานทํา 

เปอรเซน็ต 

บัณฑติที่ศกึษาตอ 

ทั้งหมด 

(%) 

2563 3 100% - 100% 

2562 4 75% 25% 100% 

2561 5 60% 40% 100% 

2560 2 50% 50% 100% 

2559  3 100% - 100% 

2558  2 50% 50% 100% 



59 
 

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

monitored and benchmarked for improvement : การกําหนด ติดตามและเทียบเคียง

ประเภทและปริมาณของการทําวจิัยของนักศกึษาเพื่อใชในการปรับปรุง 

   หลักสูตรฯ มีการรวบรวมผลงานตีพิมพเผยแพรของนักศึกษา โดยพบวา มีผลงาน

ตีพิมพของนักศึกษาในป 2563 มีจํานวน 9 ช้ินงาน โดยมีแนวโนมของการเพิ่มขึ้นของการตีพิมพ

เผยแพรผลงานวชิาการทางดานสัตวศาสตร และมคีาน้ําหนักรวมเปน 5.6 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพงานวิจัยของนักศกึษา (ยอนหลัง 5 ป) 

ระดับคุณภาพผลงานวจิัย 

แยกตามประเภทของแหลงตพิีมพเผยแพร 

ป พ.ศ. ที่ตพีมิพเผยแพร  

(จํานวนชิ้นงาน) 

2559 2560 2561 2562 2563 

ตพีมิพในลักษณะใดลักษณะหนึง่ (คาน้ําหนัก 0.10) - - - - - 

รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดับชาต ิ(คาน้ําหนัก 

0.20) 

2 4 4 14 2 

รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิหรอืใน

วารสารทางวชิาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ.  แตสถาบ้ันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 

วัน นับแตวันที่ออกประกาศ  

ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธบัิตร (คานํ้าหนัก 0.40) 

- 1 - - 1 

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (คาน้ําหนัก 

0.60) 

- - - - - 

รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาตไิมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  แตสถาบัน้นําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัตแิละจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 

ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน 

Beall’s list) วารสารวชิาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1  

(คาน้ําหนัก 0.80) 

- - - - 6 

รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาตทิี่อยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.   

ผลงานท่ีไดรับการจดสทิธบิัตร (คาน้ําหนัก 1.00) 

- - - - - 

รวมจํานวนชิ้นงาน 2 5 4 14 9 

(อางองิ 11.4.1 เอกสารสรุปผลงานตีพมิพของนักศกึษา) 
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หลักสูตรฯไดมีการกระตุนใหนักศึกษาตีพิมพหรือนําเสนอผลงานเพื่อเผยแพรของ

ตามแผนหรือปฏิทินที่กําหนดไว เพื่อใหนักศึกษาไดสรางผลงานวิจัยและสามารถสําเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลาที่กําหนด โดยหลักสูตรฯไดมีการวางแผนติดตามความกาวหนาของนักศึกษาในทุกรอบ

เดือน ทําใหนักศึกษาไดวางแผนการเรียนและงานวิจัยของตนเองใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

หลักสูตรฯคาดหวังวาเม่ือมีระบบการติดตามความกาวหนาของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น จะทําใหลดจํานวนนักศึกษาลาออก พนสภาพหรือตกคางลง รวมทัง้ เปนการกระตุนทั้งอาจารย

ที่ปรกึษาและนักศกึษาในการทํางานวจิัยอยางตอเนื่องดวย 

 11. 5  The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement : การกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจ

ของผูมสีวนไดสวนเสยีเพ่ือใชในการปรับปรุง 

   หลักสูตรฯ มีระบบกลไกในการรับขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 4 

กลุม โดยมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 1) นักศึกษา โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.71 อยูในระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุด (อางอิง 11.5.1 แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร) 2) อาจารย

ผูรับผดิชอบหลักสูตร มีคาอยูในระดับพึงพอใจมาก  (อางอิง 11.5.2 แบบประเมินความพึงพอใจตอ

หลักสูตรของอาจารย) 3) ศิษยเกา มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.7 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด  

(อางอิง 11.5.3 แบบประเมินความพีงพอใจตอหลักสูตรของบัณฑิตใหม) 4) ผูใชบัณฑิต มีคาอยูใน

ระดับพงึพอใจมาก (อางองิ 11.5.4 แบบประเมนิผูใชบัณฑติ) 

 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] 
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11.5  The satisfaction levels of stakeholders are 

established, monitored and benchmarked for improvement 

[3] 

       

Overall opinion        
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สวนที่ 3  

การวเิคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาของหลักสูตร 
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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) 

จุดเดน ELO มคีวามสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวทิยาลัย 

จุดที่ควร

พัฒนา 

ความสอดคลองของ ELO  กับวิสัยทัศนของคณะและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ยังไมชัดเจน 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ทบทวนความสอดคลองของ ELO  กับวสิัยทัศนของคณะและพันธกจิของ

มหาวทิยาลัย 

 

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

transferable) learning outcomes 

จุดเดน ELOs ครอบคลุมทัง้ specific และ generic 

จุดที่ควร

พัฒนา 

ความเชื่อมโยงระหวาง PLOs กับ Level of learningไมชัดเจน  และการสะทอน

กลับผลลัพธการเรยีนรูยังไมครอบคลุมทุกลักษณะที่พงึประสงค 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ทบทวนการวิเคราะหความเช่ือมโยงระหวาง PLOs กับ Level of learning และ

สะทอนกลับผลลัพธการเรยีนรูแกนักศกึษาอยางรวดเร็วทันตอการพัฒนา 

 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders 

จุดเดน ELOs สอดคลองตามความตองการของผูใชบัณฑติ อาจารยผูสอน นักศกึษา 

และศษิยเกา 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

Criterion 2 Programme Specification 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
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จุดเดน 1) หลักสูตรฯ นําผลการประเมินตนเองจากการประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายในมาปรับเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

2) หลักสูตรฯ มีความทันสมัย 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

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

จุดเดน 1) หลักสูตรฯ นําผลการประเมินตนเองจากการประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายในมาปรับเพื่อปรับปรุงรายวชิา 

2) รายวชิามคีวามทันสมัย 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 
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2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 

to the stakeholders 

จุดเดน หลักสูตรฯ ไดเผยแพรขอมูลหลักสูตรใหแกผูมีสวนไดสวนเสยีหลากหลาย

ชองทาง 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ควรมีการประเมนิผูมสีวนไดสวนเสียผานทุกชองทางใหครอบคลุมทุกกลุม 

 

Criterion 3  Programme Structure and Content 

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

learning outcomes 

จุดเดน โครงสรางหลักสูตรออกแบบสอดคลองตาม ELO 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ควรมีการทบทวนในการออกแบบหลักสูตรใหเปนแบบ OBE โดยใชวธิีการ 

Backward Curriculum  Design ที่มกีารสงมอบ PLOs ของหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา ไปสูรายวชิา (CLOs) ใหมีความชัดเจน (รายเทอม/รายป) 

 

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

is clear. 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

-   

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ควรดําเนนิการประมวลชุดความรูและทักษะตามผลการเรยีนรูของหลักสูตร

ระดับบัณฑติศกึษาจําแนกตามแผน ก1 และแผน ก2 เพื่อใหบรรลุผลลัพธการ

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

จุดเดน โครงสรางหลักสูตรฯ มีความทันสมัย ผูเรยีนสามารถเลือกเรยีนในสาขาสนใจ

ได 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

-  

 

Criteria 4 Teaching and learning approach 

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

stakeholders (1) 

จุดเดน มปีรัชญาการศึกษาของหลักสูตรที่ชัดเจน 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ควรอธบิายการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนที่ชวยใหบรรลุถึง CLO 

 

 

4.2  The teaching and learning activities are constructively aligned to achievement 

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

จุดเดน มกีลยุทธการเรยีนการสอนที่หลากหลายตามลักษณะของรายวิชา 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

ควรรวบรวมขอมูลจาก มคอ. 3 และ มคอ. 5 เพื่อตรวจสอบวิธีการสอนและ

กจิกรรมการเรยีนรูของรายวิชาทุกรายวชิาวามีความสอดคลองกับผลลัพธการ

เรยีนรูของรายวชิา (CLOs) และผลลัพธการเรยีนรูระดับหลักสูตร (PLOs) 

 

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

จุดเดน หลักสูตรฯ มีกจิกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชวีติ 

จุดที่ควร

พัฒนา 

การออกแบบรายวิชาที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมการเรยีนการสอนที่สงเสริมการ

เรยีนรูตลอดชวีิตใหสอดคลองกับ PLOs 
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ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ควรอธบิายกจิกรรมการเรยีนการสอน/วธิีการเรียนการสอนอะไรในหลักสูตรที่

ทําใหเกิดการเรยีนรูตลอดชวีติ 
 

Criteria 5 Student assessment 

5. 1 The student assessments are constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes (1, 2) 

จุดเดน มกีารประเมินผูเรยีนสอดคลองกับ ELO ตลอดระยะเวลาที่ศกึษาในหลักสูตร 

จุดที่ควร

พัฒนา 

วธิกีารที่หลักสูตรไดมาซึ่งผูเรยีนที่มคีุณภาพ และการเช่ือมโยงที่สอดคลอง

ระหวาง PLOs กับ CLOs 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ควรแสดงใหเห็นถึงวิธีการที่หลักสูตรไดมาซึ่งผูเรียนที่มีคุณภาพ และการ

เชื่อมโยงที่สอดคลองระหวาง 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) 

จุดเดน หลักสูตรฯ มีเกณฑและวิธีการประเมินผูเรยีนมีความหลากหลายตามลักษณะ

วชิา ตามการจัดการเรยีนการสอน และผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 

จุดที่ควร

พัฒนา 

เกณฑและวิธีการประเมินเพื่อยนืยันถึงความถูกตองและนาเช่ือถือของผลการ

ประเมนิในแตละกลุมวชิาที่ครอบคลุมและสอดคลองกับ PLOs และCLOs 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หลักสูตรควรกําหนดเกณฑและวิธีการประเมินรวมกับผูสอนทั้งชวงเวลาที่

ประเมนิ สัดสวนการใหคะแนน และชวงเวลาที่ตองมีการส่ือสารกับผูเรยีน 

5. 3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

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

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

วิธีการประเมินที่ระบุเกณฑการประเมิน และนํามาใชในการประเมินผลอยาง

ถูกตอง เที่ยงตรง และยุติธรรม เชน การประเมินแบบ Rubrics เพื่อให

ตอบสนอง ELOs 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ควรใหความรูความเขาใจแกอาจารยถึงวิธีการประเมินที่ระบุเกณฑการ

ประเมิน และนํามาใชในการประเมินผลอยางถูกตอง เที่ยงตรง และยุติธรรม 

เชน การประเมินแบบ Rubrics เพื่อใหตอบสนอง ELOs 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning (3) 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

กระบวนการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนหลังสอบเพื่อใหเกิดการพัฒนาการ

เรยีนรูของผูเรยีนอยางทันเวลา 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

ควรกําหนดระยะเวลาใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนหลังสอบเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาการเรยีนรูของผูเรยีนอยางทันเวลา 

5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

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 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

-   

ขอเสนอแนะ

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 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

การคํานวณ FTEs และ Staff-to-student ratio และการนําขอมูลไปใชในการ

พัฒนาคุณภาพดานการสอน การวจัิย และการบรกิารวชิาการ 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

 

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

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

คณะฯ ควรสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพผลงานในระดับ

นานาชาต ิเพิ่มมากขึ้น 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

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

are implemented to fulfil them 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

การกําหนดทิศทางในการพัฒนาอาจารยใหสอดคลองกับการสราง ELOs ใน

ผูเรยีน เพื่อวางแผนพัฒนาอาจารยเปนรายบุคคล 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

ควรมีการวางแผนกับคณะฯ ในการพัฒนาอาจารยผูสอนใหสอดคลองกับ 

ELOs 
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6. 6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

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

monitored and benchmarked for improvement 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

การสํารวจงานวิจัย และกิจกรรมดานงานวิจัยที่สนับสนุนหรือสอดคลองกับ 

ตาม ELOs ที่หลักสูตรตองการ 

ขอเสนอแนะ

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 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

หารือรวมกับคณะฯ ในดานอัตรากําลังของบุคลาการสายสนับสนุนเพื่อให

หลักสูตรดําเนนิงานบรรลุเปาหมาย 

 

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

determined and communicated 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 
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ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

วิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) สมรรถนะที่จําเปนตอการสนับสนุนหลักสูตร

ระดับบัณฑติศกึษา 

 

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

implemented to fulfil them 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

7. 5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

-  

ขอเสนอแนะ

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 

จุดเดน มวีธิกีารประชาสัมพันธการรับเขาที่หลากหลาย และเจาะจงกลุมเปาหมาย 

ที่ชัดเจน 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

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

evaluated 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

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

performance, and workload 

จุดเดน หลักสูตร ฯ มกีารดูแลนักศึกษาอยางทั่วถงึตลอดระยะเวลาการศกึษา 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

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 

จุดเดน มกีจิกรรมสนับสนุนทัง้ดานการเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการ และการทํา

วจิัยที่หลากหลาย 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

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

research as well as personal well-being [5] 

จุดเดน มฟีารมปศุสัตว และอุปกรณ/เครื่องมือในหองปฏบิัตกิารที่รองรับการเรยีนการ

สอน 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

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 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

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

research 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

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

and Research 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

- 

 

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

support education and research 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

9. 5  The standards for environment, health and safety; and access for people with 

special needs are defined and implemented 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 
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ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 - 

 

Criterion 10 Quality Enhancement 

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

development 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

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

evaluation and enhancement 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

ระบบและกลไกในการประเมินกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่

ชัดเจนและครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อจะไดหลักสูตรที่มีรายวิชา

และการจัดการเรยีนการสอนที่สัมพันธกับ PLOs ของหลักสูตร 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

 

ควรสรางระบบและกลไกในการประเมินกระบวนการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร 

 

10. 3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 

จุดเดน มกีารประเมินผลการศกึษาของแตละรายวิชาในที่ประชุมฯ ทุกภาคการศกึษา 

จุดที่ควร

พัฒนา 

การประเมนิผลการเรยีนรูแตละรายวิชาโดยอาจารยผูสอน โดยใชแบบประเมิน

ที่สรางบนพื้นฐานของ CLOs แตละรายวิชา เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง

รายวิชา กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ใหสอดคลองกับผลการ

เรยีนรูที่คาดหวัง 
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ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

จุดเดน มกีารนํางานวจิัยและงานตีพมิพมาประยุกตใชในการเรียนการสอน 

จุดที่ควร

พัฒนา 

การประเมนิผลการจัดการเรยีนการสอนที่นําผลงานวิจัยมาใช เพื่อนําขอมูลไป

พัฒนาการสอนและการประเมนิผลการเรยีนรู 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

 

 

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

student services) is subjected to evaluation and enhancement 

จุดเดน มแีบบสํารวจความพงึพอใจเพื่อประเมนิคุณภาพของงานบรกิารและสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

 

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

evaluation and enhancement 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

การวิเคราะหขอมูลปอนกลับที่ไดมาจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เพื่อนําไป

ปรับปรุงหลักสูตรและแจงใหผูเกี่ยวของทราบถงึผลการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 
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Criterion 11 Output 

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

for improvement 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

การวเิคราะหปจจัยที่มีผลตอการลาออกและการไมสําเร็จการศกึษาตามแผน

ของนักศกึษา เพื่อนําขอมูลในภาพรวมไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

 

11. 2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 

improvement 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพื่อ

กําหนดแนวทางในการชวยเหลอืใหนักศกึษาจบตามระยะเวลาที่กําหนด 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

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

improvement 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

การเปรียบเทียบขอมูลที่ไดมากับขอมูลของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเด็น

เดยีวกัน เพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

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

monitored and benchmarked for improvement 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

การเทียบเคียงคุณภาพและปริมาณงานวิจัยที่นักศึกษาทํากับขอมูลของ

มหาวิทยาลัยอื่นที่เปดการเรยีนการสอนในสาขาเดยีวกัน รวมถึงอาจมีการจัด

กิจกรรมเสริมในประเด็นที่เกี่ยวของกับการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

งานวจิัยของนักศกึษา 

ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนา  

- 

 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement 

จุดเดน - 

จุดที่ควร

พัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ

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      
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3.3  แผนการพัฒนาของหลักสูตร 

หลักสูตรฯ ควรมีการทบทวน ELO ใหมีความจําเพาะมากขึ้นและสื่อสารใหกับคณาจารยและ

นักศึกษาไดรับทราบใหทั่วถึง และวางแผนกระบวนการในการทบทวน Specific และ Generic 

learning outcome และแสดงใหเหน็ถึงความเชื่อมโยงไปสูแตละรายวชิาใหชัดเจนมากข้ึน ทัง้นี้ตองนํา

ผลสํารวจความตองการจากผูมสีวนไดสวนเสียที่เปนปจจุบันมาปรับปรุง ELO 

หลักสูตรฯ พัฒนาชองทางการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียผานหนาเว็ปไซด เพื่อใหผูมีสวน

ไดสวนเสียสามารถเขาถงึขอมูลไดสะดวก 

หลักสูตรฯ ควรดําเนินการรวมกับอาจารยผูสอนในการจัดทํา CLO ใหสอดคลองกับ ELO 

และแจงแกนักศกึษากอนการจัดการเรยีนการสอน 

หลักสูตรฯ ควรพัฒนาปรัชญาของหลักสูตรและเผยแพรไปยังผูมีสวนไดสวนเสียอยางทั่วถึง

ดวยชองทางที่หลากหลาย หลักสูตรฯ และคณาจารยควรรวมกําหนดกลยุทธการเรียนการสอนที่

ชัดเจน ทันสมัย และมุงเนนใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพอยูเสมอ อีกทั้งควรเนนกิจกรรมการ

เรียนการสอนทางดานปฏิบัติการและสรางบรรยากาศการเรียนการสอนที่ยืดหยุนการรวมมือกัน 

โดยอาจมีการฝกงานหรอืทําโครงการรวมกับชุมชน ภาครฐัและเอกชน เพื่อฝกความเปนผูใฝรูตลอด

ชวีติ 

หลักสูตรฯ ติดตามความกาวหนาผลการเรยีนรูผานเครือขายออนไลน เพื่อใหผูเรียนเขาถึง

ขอมูลสะดวกข้ึนและหลักสูตรฯ สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูที่คาดหวังไดอยางมี

ประสทิธภิาพมากขึ้น 

หลักสูตรฯ ชี้แจงใหอาจารยผูสอนอาจตองมีทบทวนการประเมิน โดยใหแตละรายวิชาระบุ

น้ําหนักของการประเมนิใหชัดเจน และแจงใหนักศกึษาทราบกอนเริ่มการจัดการเรยีนการสอน 

หลักสูตรฯ เสนอใหคณะแตงต้ังกรรมการเพื่อตรวจสอบเกณฑการประเมินการเรียนการ

สอนรายวชิาในทุกภาคการศกึษา 

ควรมีการสะทอนผลการประเมินกลับยังผูเรียนในการประเมินยอย กอนการประเมินกลาง

ภาคและปลายภาค โดยเนนใหเห็นการสรุปผลเพื่อใหเกิดการแกไขและพัฒนากอนสิ้นสุดการเรียน

การสอนในแตละภาคการศกึษา และควรใหมีการสะทอนกลับผลการประเมินผานสื่อออนไลนเพื่อให

นักศกึษาไดเขาถงึขอมูลสะดวกขึ้น 

หลักสูตรฯ มีการจัดทําเอกสารแสดงความคิดเห็นและเอกสารคํารอง ใหชัดเจนในเว็บไซต

ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหนักศกึษาสามารถดาวนโหลด และแสดงความคิดเห็นได

อยางสะดวกมากขึ้น 
 

 

 

 

 


