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AUN-QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 

 

AUN-QA Assessment No :  Date of Assessment :  

 10  มถิุนายน  2565 

Name of Programme Assessed :  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

Name of University :  

มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

Name of Faculty/School :  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี

Name of Management Representative/Designation : 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณวีรรณ์ 

Email :  

2. อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกงั  

3. อาจารย์ ดร.วันทมาส  จันทะสนิธ์ุ  

Name of Assessors : 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑชิา พุทซาคำ            ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิม    กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร                 กรรมการ 

4. นางสาวศิรินยา  อน้แก้ว                                เลขานุการ 
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Report Summary 

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

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

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

 

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

assessment results is as follows: 

 

Criteria Score 

1. Expected Learning Outcomes 2 

2. Programme Specification 3 

3. Programme Structure and Content 3 

4. Teaching and Learning Approach 3 

5. Student Assessment 2 

6. Academic Staff Quality 3 

7. Support Staff Quality 3 

8. Student Quality and Support 3 

9. Facilities and Infrastructure 3 

10. Quality Enhancement 2 

11. Output 2 

 Overall Verdict 3 
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ตัวบ่งชี้ 1.1 :  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ผ่าน     

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร   

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร   

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน   

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์     

8 การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศกึษา   

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา   

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด   
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.1 The expected learning 

outcomes have been clearly 

formulated and aligned with 

the vision and mission of the 

university [1,2] 

มีการแสดงความเชื่อมโยงของผลลัพธ์

การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

(SAR หนา้ 13-14) 

1. ไม่พบการระบุกระบวนการกำหนดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่ชัดเจน  

2. ไม่พบการทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

ห ลั ก สู ต ร  (PLOs) บ างข้ อ ให้ เห ม าะส ม กั บ

นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา(SAR หนา้ 13-14)  

2 2 

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.2 The expected learning 

outcomes cover both subject 

specific and generic (i.e. 

transferable) learning outcomes 

[3] 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) ครอบคลุมทั้ง SLOs และ GLOs 

- 4  

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.3 The expected learning 

outcomes clearly reflect the 

requirements of the 

stakeholders [4] 

 

 

 

- 1. ไม่พบการกำหนดกระบวนการได้มาซึ่ งความ

ต้องการจำเป็นของผู้มี ส่ วนได้ส่ วนเสีย  (SHs 

needs) ที่ ชัด เจน  (ผู้ รับผิดชอบ, วิธีการ และ

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล) 

2. ไม่พบการระบุกระบวนการวิเคราะห์หรือคัดกรอง

ความต้องการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม  

3. ไม่พบการระบุกระบวนการนำ SHs needs มา

จัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่

ชัดเจน (SAR หน้า 17) 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

2. Programme 

Specification 

2.1 The information in the 

programme specification is 

comprehensive and up-to-date 

[1, 2] 

 ทบทวนรายละเอียดข้อมูลของหลักสูตร (Program 

specification) ในการเผยแพร่ให้ครอบคลุมและเป็น

ประโยชน์ต่อ SHs แต่ละกลุ่ม 

3 3 

2. Programme 

Specification 

2.2 The information in the course 

specification is comprehensive 

and up-to-date [1, 2] 

มีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลของ

บางรายวิชาที่ครอบคลุมตามประเด็นที่

กำหนด (ตามคู่มือ AUN – QA หน้า 

19) ในแต่ละภาคการศกึษา 

 

การกำหนดรายละเอียดของทุกรายวิชาให้ครอบคลุม

ตามประเด็นที่กำหนด (ตามคู่มือ AUN – QA หน้า 

19) 

3  

2. Programme 

Specification 

2.3 The programme and course 

specifications are 

communicated and made 

available to the stakeholders [1, 

2] 

 

 

 

 

มีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสาร

ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ร าย ล ะ เอี ย ด ขอ ง

หลักสูตร 

1. ไม่พบการประเมินช่องทางการสื่อสารและการ

รั บ รู้ ข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ  programme and course 

specifications ของ SHs แต่ละกลุ่ม 

2. ไม่พบกำหนดกระบวนการที่ชัดเจนในการสื่อสาร 

การประเมิน และการปรับปรุงช่องทางการ

สื่อสาร (ผู้รับผิดชอบ, วิธีการ ระยะเวลาในการ

ประเมิน-ปรับปรุง) 

 

 

 

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.1 The curriculum is designed 

based on constructive 

alignment with the expected 

learning outcomes [1] 

 

- ไม่พบการแสดงกระบวนการออกแบบหลักสูตรที่

ตอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ทั้งใน

แผน 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2 

3 3 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.2 The contribution made by 

each course to achieve the 

expected learning outcomes is 

clear [2] 

 

- 1. การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs) ให้

ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันในทุกรายวิชาของ

หลักสูตร ทั้งในแผน 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2 

2. การแสดงความเชื่อมโยง/สอดคล้องระหว่าง 

CLOs และ PLOs ที่ระบุในเล่ม SAR (:วิชาสัมมนา 

ดุษฏีนิพนธ์) 

3. ทบทวน CLOs ในบางรายวิชาให้เหมาะสมกับ

นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา 

2  

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.3 The curriculum is logically 

structured, sequenced, 

integrated and up-to-date [3, 

4, 5, 6] 

 

 

มีการจัด โครงสร้างหลักสูตรและ

แผนการศึกษาตามลำดับ (มคอ.2) 

ไม่พบการบูรณาการระหว่างรายวิชาที่กำหนดให้

เรียน เพื่อให้บรรลุ PLOs ทั้งในแผน 1.1, 1.2, 2.1 และ 

2.2 

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

4. Teaching 

and 

Learning 

Approach 

4.1 The educational philosophy 

is well articulated and 

communicated to all 

stakeholders [1] 

มีการกำหนดปรัชญาการศึกษาของ

ม ห าวิ ท ย าลั ย  (SAR ห น้ า  4) แล ะ

สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ 

ไม่พบการประเมินการรับรู้ และเข้าใจปรัชญ า

การศกึษาของมหาวิทยาลัย ใน SH แต่ละกลุ่ม  

 

 

 

3 3 

4. Teaching 

and 

Learning 

Approach 

4.2 Teaching and learning 

activities are constructively 

aligned to the achievement of 

the expected learning 

outcomes [2, 3, 4] 

 

- ไม่พบการกำกับติดตาม  ตรวจสอบการจัดทำ

แผนการสอน วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

ของแต่ละรายวิชา ในประเด็นความสอดคล้องกับ 

CLOs และการนำไปสู่การบรรลุ PLOs ของนักศึกษา

ทั้งแผน 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2 

2  

4. Teaching 

and 

Learning 

Approach 

4.3 Teaching and learning 

activities enhance life-long 

learning [5] 

 

 

 

 

 

มีการระบุ life-long learning skills ของ

หลักสูตร (SAR หนา้ 24) 

ไม่พบการกำหนดกิจกรรมและวิธีการประเมิน

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม/พัฒนาทักษะ

การเรียนรูต้ลอดชวีิตของนักศึกษาอย่างชัดเจน  

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

5. Student 

Assessment 

5.1 The student assessment is 

constructively aligned to the 

achievement of the expected 

learning outcomes [1, 2] 

1. มี ก ารป ระ เมิ น คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

นักศึกษาใหม่ที่ จะเข้าศึกษาต่อ 

(SAR หนา้ 25, สัมภาษณ์) 

2. มีการกำหนดวิธีการประเมินผล

ระหว่างการเรียนของนักศึกษาที่

หลากหลาย (มคอ. 3, สัมภาษณ์) 

1. ไม่พบการกำหนดกระบวนการกำกับ ติดตาม และ

ตรวจสอบวิธีการวัดและการประเมินผลที่ชัดเจน 

เกี่ยวกับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งระดับ

รายวิชาและหลักสูตร (แผน 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2) 

2. ไม่พบการกำหนดกระบวนการทวนสอบผลลัพธ์

การเรียนรู้ของหลักสูตรที่ ชัดเจน ในระหว่างที่

ศึกษาและก่อนจบการศึกษา เพื่อสะท้อนการ

บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ทุก

ตัวที่กำหนด (แผน 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2) 

2 2 

5. Student 

Assessment 

5.2 The student assessments 

including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, 

rubrics and grading are explicit 

and communicated to students [4, 

5] 

มีการกำหนดแผนการประเมิน วิธีการ

ป ระ เมิ น  เค รื่ อ งมื อ ก ารป ระ เมิ น 

สัดส่วนการประเมิน และเกณฑ์การ

ประเมิน ในบางรายวิชาอย่างชัดเจน

และแจ้งให้นักศึกษาทราบผ่านทาง

ระบบ (มคอ. 3, สัมภาษณ์) 

1. การกำหนดแผนการประเมิน วิธีการประเมิน 

เครื่องมือการประเมิน สัดส่วนการประเมิน และ

เกณฑ์การประเมิน  อย่างชัดเจน ให้ครบทุก

รายวิชาและแจง้ใหน้ักศึกษาทราบ (แผน 1.1, 1.2, 

2.1 และ 2.2) 

2. การออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนแบบ rubrics / 

marking scheme ใน ทุ ก กิ จ ก ร ร ม ที่ ต้ อ ง วั ด

ประเมินผลผ่านกิจกรรมหรือชิ้นงาน (เช่น การ

นำเสนอ รายงานที่ส่ง) รวมทั้งดุษฏีนิพนธ์ และ

แจ้งนักศึกษาทราบ (แผน 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2) 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

5. Student 

Assessment 

5.3 Methods including 

assessment rubrics and 

marking schemes are used to 

ensure validity, reliability and 

fairness of student assessment 

[6, 7] 

 

- ไม่พบการกำหนดกระบวนการทวนสอบวิธีการ

ประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน ในประเด็น 

ความเที่ ยง ความเชื่อถือได้  และเป็นธรรมแก่

นักศึกษา 

2  

5. Student 

Assessment 

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and helps 

to improve learning [3] 

 

มีการให้ feedback การประเมินผลแก่

นักศึกษา (SAR หนา้ 27, สัมภาษณ์) 

ไม่พบการกำหนดระยะเวลาในการให้  feedback 

เกี่ยวกับการประเมนิผลแก่นักศกึษาที่ชัดเจน  

3  

5. Student 

Assessment 

5.5 Students have ready 

access to appeal procedure [8] 

มี ช่องทางการรับ เรื่อ งร้องเรียนที่

หลากหลาย 

1. ไม่พบการกำหนดกระบวนการในการรับอุทธรณ์  

ในเรื่องการประเมินผลให้ ชัด เจนและมีการ

สื่อสารกระบวนการดังกล่าวไปยังนักศึกษาให้

รับทราบ  

2. ไม่พบการนำข้อมูลการร้องเรียนในแต่ละปี

การศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อนำมาทบทวนและ

ปรับปรุงการวัดและประเมินผล 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

6. Academic 

Staff Quality 

6.1 Academic staff planning 

(considering succession, 

promotion, redeployment, 

termination, and retirement) is 

carried out to fulfil the needs 

for education, research and 

service [1] 

หลักสูตรสามารถหาอาจารย์ทดแทน

อาจารย์ที่ เกษียณอายุได้  (จาก SAR 

หนา้ 28-29) 

ไม่พบการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์เพื่อ  

(1) สืบทอดความเช่ียวชาญ (2) การได้รับตำแหน่ง

ทางวิชาการ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการด้าน

การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ (จาก SAR 

หนา้ 28-29) 

3 3 

6. Academic 

Staff Quality 

6.2 Staff-to-student ratio and 

workload are measured and 

monitored to improve the 

quality of education, research 

and service [2] 

หลักสูตรมีการติดตามภาระงานสอน

ของอาจารย์ (จาก SAR หนา้ 30-32) 

ไม่พบการนำผลการคำนวณ FTE และ Staff-to-

Student Ratio ไปใช้ในการทำแผนบริหารอาจารย์

และทำแผนอัตรากำลังเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อรักษา

คุณภาพของการสอน การวิจัยและการบริการ

วิชาการ (จาก SAR หนา้ 30-32) 

3  

6. Academic 

Staff Quality 

6.3 Recruitment and selection 

criteria including ethics and 

academic freedom for 

appointment, deployment and 

promotion are determined and 

communicated [4, 5, 6, 7] 

 

หลักสูตรมีการกำหนดเกณ ฑ์ และ

คุณสมบัติในการรับอาจารย์ใหม่ เพื่อ

ทดแทนการเกษียณ 

ไม่พบการประเมินกระบวนการคัดเลือกอาจารย์

ผูส้อนที่เน้นไปที่สมรรถนะของอาจารย์ในการส่งมอบ 

PLOs ไปสู่ผูเ้รียน (จาก SAR หนา้ 33) 

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

6. Academic 

Staff Quality 

6.4 Competences of academic 

staff are identified and 

evaluated [3] 

มหาวิทยาลัยมีการกำหนดและประเมิน

สมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ  

ไม่พบการกำหนดสมรรถนะของอาจารย์ตามความ

เช่ียวชาญให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินสมรรถนะ

ดังกล่าว (จาก SAR หนา้ 33-34) 

 

3  

6. Academic 

Staff Quality 

6.5 Training and developmental 

needs of academic staff are 

identified and activities are 

implemented to fulfil them [8] 

 

 

 

- 1. ไม่พบการกำหนดทิศทางของการพัฒนาอาจารย์

ให้สอดคล้องกับการสร้าง PLO ในผู้เรียน เพื่อ

วางแผนการพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล (IDP) 

(จาก SAR หนา้ 34-35) 

2. ไม่พบการกำกับติดตามผลการพัฒนาตนเองใน

การนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 

2  

6. Academic 

Staff Quality 

6.6 Performance management 

including rewards and 

recognition is implemented to 

motivate and support 

education, research and service 

[9] 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ 

ที่เกี่ยวข้องกับการใหร้างวัลและการยก

ย่องเชิดชูเกียรติในระดับคณะ (จาก

การสัมภาษณ์) 

ไม่พบการประเมินและปรับปรุงระบบการให้รางวัล

และการยกย่องเชดิชูเกียรติผู้ที่มีผลงานด้านการเรียน 

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของ

หลักสูตร เพื่อใหเ้กิดการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้

อาจารย์ทำภารกิจให้สอดคล้องกับการสร้าง PLOs 

ในผู้เรยีน (จาก SAR หนา้ 35-36) 

 

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

6. Academic 

Staff Quality 

6.7 The types and quantity of 

research activities by academic 

staff are established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [10] 

หลักสูตรมีการรวบรวมข้อมูลการ

ผลงานวิจัยตามแหล่งเผยแพร่ (จาก 

SAR หนา้ 36-37) 

ไม่พบการกำกับติดตามประเภทงานวิจัยตามความ

เช่ียวชาญของอาจารย์และเทียบเคียงกิจกรรมด้าน

การวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ (จาก SAR 

หนา้ 36-37) 

2  

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] 

- ไม่พบการกำหนดอัตรากำลังของบุคลากรสาย

สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจัดหาบุคลากรให้

เพียงพอในการสนับสนุนภาระงานด้านต่าง ๆ คือ การ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการ (จาก SAR หนา้ 39-40) 

2 3 

7. Support 

Staff Quality 

7.2 Recruitment and selection 

criteria for appointment, 

deployment and promotion are 

determined and communicated 

[2] 

คณะมีการกำหนด TOR ของบุคลากร

สายสนับสนุน 

ไม่พบการมีส่วนร่วมของหลักสูตรในการเลื่อนขั้น

เงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจน โดย

เน้นไปที่สมรรถนะของบุคลากร (จาก SAR หน้า 40-

41) 

3  

7. Support 

Staff Quality 

7.3 Competences of support 

staff are identified and 

evaluated [3] 

 

คณ ะเป็ นผู้ ก ำหนดภาระงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน  (จากการ

สัมภาษณ์) 

ไม่พบการกำหนดและประเมินสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุน ที่เน้นสมรรถรนะที่เกี่ยวข้อง

กับการดำเนินการของหลักสูตร เพื่อสนับสนุนการส่ง

มอบ PLOs ไปสู่ผูเ้รียน (จาก SAR หนา้ 41) 

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

7. Support 

Staff Quality 

7.4 Training and developmental 

needs of support staff are 

identified and activities are 

implemented to fulfil them [4] 

คณะกำหนดให้บุคลากรสายสนับสนุน

มี ก ารท ำแผ น ก ารพั ฒ น าต น เอ ง

รายบุคคล (จากการสัมภาษณ์) 

ไม่พบการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ให้ตรงตามความต้องการของหลักสูตร โดยเน้นไปที่

สมรรถนะการสนับสนุนการส่งมอบ PLOs ไปสู่ผูเ้รียน 

(จาก SAR หนา้ 42) 

3  

7. Support 

Staff Quality 

7.5 Performance management 

including rewards and 

recognition is implemented to 

motivate and support education, 

research and service [5] 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ 

ที่เกี่ยวข้องกับการใหร้างวัลและการยก

ย่องเชิดชูเกียรติในระดับคณะ (จาก

การสัมภาษณ์) 

ไม่พบการประเมินและปรับปรุงระบบการให้รางวัล

และการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้บริการสนับสนุน

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการของหลักสูตร เพื่ อจู งใจบุคลากรสาย

สนับสนุนในการทำภารกิจให้สอดคล้องกับการสร้าง 

PLOs ในผู้เรยีน (จาก SAR หนา้ 43-44) 

3  

8. Student 

Quality and 

Support 

8.1 The student intake policy 

and admission criteria are 

defined, communicated, 

published, and up-to-date [1] 

มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษา

ต่ออย่างชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์

การรับสมัครด้วยวิธีที่หลากหลาย 

(จาก SAR หนา้ 43) 

ไม่พบการประเมินวิธีการรับนักศึกษา เงื่อนไขการรับ

สมัคร วิธีการสื่อสาร-เผยแพร่ และการอัพเดท

ข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน (จาก SAR หนา้ 43) 

3 3 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.2 The methods and criteria 

for the selection of students are 

determined and evaluated [2] 

หลักสูตรมีการกำหนดวิธีและเกณฑ์

การคัดเลือกผูเ้รียนที่ชัดเจน (จาก SAR 

หนา้ 44-45) 

ไม่พบการประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพ

ของวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ และ

นำผลการประเมินมาปรับปรุง (จาก SAR หน้า 44-

45) 

 

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.3 There is an adequate 

monitoring system for student 

progress, academic 

performance, and workload [3] 

หลั ก สู ต ร ใช้ วิ ช าสั ม ม น าแล ะวิ ช า

วิท ยานิพ นธ์ ในการติ ดตามความ 

ก้ า ว ห น้ า ใน ก า ร วิ จั ย  (จ า ก ก า ร

สัมภาษณ์) 

ไม่พบการประเมินการกำกับติดตามความก้าวหน้า

ของผูเ้รียนตาม PLO ศักยภาพทางวิชาการ และภาระ 

การเรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม (จาก SAR หน้า 45-

46) 

3  

8. Student 

Quality and 

Support 

8.4 Academic advice, co-

curricular activities, student 

competition, and other student 

support services are available to 

improve learning and 

employability [4] 

มี ก ารจั ด กิ จก รรม ส่ ง เส ริม ค วาม

เข้ ม แ ข็ งท างวิ ช าก ารแ ล ะทั ก ษ ะ

ภาษาอั งกฤษให้แก่ นั กศึกษา เช่น 

Journal Club (จากการสัมภาษณ์) 

ไม่พบการประเมินวิธีการใหค้ำปรึกษา กิจกรรมเสริม

หลักสูตร การประกวดแข่งขัน และบริการต่าง ๆ ที่

เน้นการพัฒนาการเรียนรู้และการได้งานทำใน

อนาคต และประเมินประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุง 

(จาก SAR หนา้ 46-47) 

3  

8. Student 

Quality and 

Support 

8.5 The physical, social and 

psychological environment is 

conducive for education and 

research as well as personal 

well-being [5] 

1. ห ลั ก สู ต ร มี ห้ อ ง  Study room 

สำหรับนักศึกษา 

2. หลักสูตรผ่านเกณ ฑ์มาตรฐาน

โครงการ Green Office (จากการ

สัมภาษณ์) 

 

 

 

 

ไม่พบการประเมินผลของการจัดให้มีบรรยากาศ 

การเรียนรู้ทางกายภาพ ทางสังคม และทางจิตใจ ที่

เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข (จาก SAR หน้า 

47-48) 

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.1 The teaching and learning 

facilities and equipment (lecture 

halls, classrooms, project 

rooms, etc.) are adequate and 

updated to support education 

and research [1] 

 

1. คณะจัดห้องเรียนสำหรับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษาเพื่อให้การจัดการเรียน

การสอนมีความยืดหยุ่นและเพียงพอ

ต่อความต้องการ (SAR หน้า 48 -49) 

2. คณะมีระบบการจัดหา การกำกับ

ติดตามถึงความพร้อมใช้ห้องเรียน

และอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งมี

แผนการตรวจเช็คปีละ 2 ครั้งและมี

แผนการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการ

สอนไว้ล่วงหน้า (จากการสัมภาษณ์

บุคลากรสายสนับสนุน) 

ไม่พบการประเมินผลถึงความเพียงพอ พร้อมใช้ และ

ความทันสมัยของอุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการเรียนการ

สอนและนำผล การป ระเมิ นม าป รับ ป รุ งก าร

ดำเนนิการจาก (SAR หนา้ 48-49) 

3 3 

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.2 The library and its 

resources are adequate and 

updated to support education 

and research [3, 4] 

 

คณะมีการจัดสรรงบประมาณการจัดหา

หนังสือและตำราเข้าหอ้งสมุดคณะ คณะ

มีการจัดหาหนังสือตามความต้องการ

ของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรด้วย

การสำรวจ นอกจากนั้นหอสมุดกลาง

ของมหาวิทยาลัยได้ให้หลักสูตรทำการ

คัดเลือกหนังสือเข้าหอสมุดผ่านงาน 

MJU book fair (SAR หน้า 49) 

ไม่พบว่าคณะมีกระบวนการในการกำกับติดตาม

ความเพียงพอ พร้อมใช้ และความทันสมัยของ

ทรัพยากรห้องสมุดของคณะ (SAR หนา้ 49) 

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.3 The laboratories and 

equipment are adequate and 

updated to support education 

and research [1, 2] 

คณะมีการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ

และอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ มี

ฟาร์มทดลอง สัตว์ทดลอง และคอก

ทดลองสำหรับการเรียนการสอนและ

การวิจัย นอกจากนั้นคณะมีความ

ร่วมมอืกับฟาร์มเอกชน (SAR หน้า 50)

คณะมีระบบและกลไกการกำกับติด

ความเพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย

ของห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการ

จัดการเรียนการสอนและการวิจัยของ

หลักสูตร (จากการสัมภาษณ์บุคลากร

สายสนับสนุน) 

ไม่พบการประเมินผลถึงความเพียงพอ พร้อมใช้ และ

ความทันสมัยของอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการและนำผล

การประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการ (SAR หน้า 

50 และจากการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน) 

3  

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.4 The IT facilities including e-

learning infrastructure are 

adequate and updated to 

support education and research 

[1, 5, 6] 

 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ให้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ

สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบ 

LMS หรือระบบการจัดการเรียนรู้ มี

ระบบข้อมูลสารสนเทศในการทำวิจัย

แล ะ โป รแก รม ส นั บ ส นุ น ก ารท ำ

วิทยานิพนธ์ (SAR หนา้ 50) 

 

ไม่พบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการกำกับ

ติดตามความเพียงพอ พร้อมใช้และทันสมัยของสิ่ง

สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการเรียน

การสอนของหลักสูตร รวมถึงปัญหาจากการใช้งาน 

เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน 

(SAR หนา้ 50) 

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.5 The standards for 

environment, health and 

safety; and access for people 

with special needs are defined 

and implemented [7] 

มหาวิทยาลัยและคณะมีการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสุขอนามัย

และมาตรฐานความปลอดภัย Green 

Office (SAR ห น้ า  51 แล ะจาก ก าร

สั ม ภ าษ ณ์ อ าจ ารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ

หลักสูตร) 

ไม่พบว่า คณะมีการการประเมินผลความพึงพอใจ

การปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและ

มาตรฐานความปลอดภัยและนำผลประเมินความพึง

พอใจมาปรับปรุง (SAR หนา้ 51) 

3  

10 Quality 

Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs and 

feedback serve as input to 

curriculum design and 

development [1] 

หลักสูตรมีการสำรวจความพึงพอใจ

และความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและ

ความเห็นของศิษย์เก่าและศษิย์ปัจจุบัน

ที่ มี ต่ อ หลั กสู ต ร เพื่ อ น ำข้ อมู ล ม า

ปรับปรุงหลักสูตร (SAR หนา้ 52) 

ไม่พบการนำผลการสำรวจและข้อมูลป้อนกลับจาก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพัฒนาและออกแบบหลักสูตร

อย่างไร (SAR หนา้ 52) 

2 2 

10 Quality 

Enhancement 

10.2 The curriculum design and 

development process is 

established and subjected to 

evaluation and enhancement 

[2] 

 

 

 

- ไม่พบการประเมินกระบวนการในการพัฒนาและ

ออกแบบหลักสูตรและนำผลการประเมินไปปรับปรุง

กระบวนการในการพัฒนาออกแบบหลักสูตร (SAR 

หนา้ 53) 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

10 Quality 

Enhancement 

10.3 The teaching and learning 

processes and student 

assessment are continuously 

reviewed and evaluated to 

ensure their relevance and 

alignment [3] 

มีการประเมินและทบทวนการจัดการ

เรียนการสอนและการวัดประเมินผล

โดยใช้ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาปรับปรุงการเรียนการ

สอนและการวัดประเมินผล (SAR หน้า 

53) 

ไม่พบการนำผลการประเมินและการทบทวนการ

จัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลไป

ปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล

อย่างไร (SAR หนา้ 53) 

3  

10 Quality 

Enhancement 

10.4 Research output is used to 

enhance teaching and learning 

[4] 

หลักสูตรมีการนำองค์ความรู้จากการ

วิจัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 

(SAR หนา้ 54) 

ไม่พบการนำผลลัพธ์จากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน

ในหลักสูตรมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนที่

ส่งผลให้การเรียนการสอนดีขึ้นอย่างไร (SAR หน้า 

54) 

2  

10 Quality 

Enhancement 

10.5 Quality of support services 

and facilities (at the library, 

laboratory, IT facility and 

student services) is subjected to 

evaluation and enhancement 

[5] 

 

 

 

มีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อคุณ ภาพของงานบริการและสิ่ ง

อำนวยความสะดวกและนำมาปรับปรุง

ห้องพักนักศึกษา ห้องปฏิบัติการและ

เครื่ อ งมื อ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพิ่ ม

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย 

(SAR หน้า 54) 

ไม่พบการนำผลการประเมินคุณภาพสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ไปปรับปรุงการให้บริการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่ส่ งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพ (SAR หนา้ 54) 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

10 Quality 

Enhancement 

10.6 The stakeholder’s 

feedback mechanisms are 

systematic and subjected to 

evaluation and enhancement 

[6] 

หลักสูตรมีระบบการรวบรวมข้อมูล

ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SAR 

หนา้ 55) 

ไม่พบการประเมินระบบและกระบวนการรวบรวม

ข้อมูลป้อนกลับจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ใน

การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

(SAR หนา้ 55) 

2  

11. Output 11.1 The pass rates and dropout 

rates are established, 

monitored and benchmarked 

for improvement [1] 

มีการรวบรวมข้อมูลจำนวนนักศึกษา

คงอยู่ และจำนวนนักศึกษาที่ ออก

ระหว่างการศึกษา และการกำกับ

ติดตามจำนวนนักศึกษาคงอยู่และ

จ ำน วน นั ก ศึ ก ษ าที่ อ อ ก ระห ว่ า ง

การศึกษาผ่านระบบทะเบียนกลางและ

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตร 

(SAR หนา้ 56) 

 

ไม่พบการเทียบเคียงกับคู่ เทียบเพื่อการพัฒนา

คุณภาพของหลักสูตร (SAR หนา้ 56) 

3 2 

11. Output 11.2 The average time to 

graduate is established, 

monitored and benchmarked 

for improvement [1] 

หลักสูตรมี ระบบติดตามการดูแล

นักศึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

(SAR หนา้ 57) 

ไม่พบการกำกับติดตามระยะเวลาการสำเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษา

และการเทียบเคียงกับคู่เทียบเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ของหลักสูตร (SAR หนา้ 57) 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

11. Output 11.3 Employability of graduates 

is established, monitored and 

benchmarked for improvement 

[1] 

หลักสุตรมีการรวบรวมข้อมูลการ 

มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา (SAR 

หนา้ 57) 

ไม่พบการกำกับติดตามอัตราการได้งานทำของ

นักศึกษาและความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การ

งานหลั งสำเร็จการศึกษา  เพื่ อนำมาใช้ในการ

วิเคราะห์ ปรับปรุง เพื่อปรับรูปแบบการจัดการเรียน

การสอน ให้สอดคล้ อ งกั บความต้อ งการของ

ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น (SAR หนา้ 57) 

2  

11. Output 11.4 The types and quantity of 

research activities by students 

are established, monitored and 

benchmarked for improvement 

[2] 

หลักสุตรมีการรวบรวมผลงานตีพิมพ์

เผยแพ ร่ ขอ งนั ก ศึ กษ าและมี ก าร

วางแผนติดตามความก้าวหน้าของ

นักศึกษาทุกเดือน (SAR หนา้ 58) 

ไม่พบการเทียบเคียงกับคู่ เทียบเพื่อการพัฒนา

คุณภาพของงานวิจัยของนักศกึษา (SAR หนา้ 58) 

3  

11. Output 11.5 The satisfaction levels of 

stakeholders are established, 

monitored and benchmarked 

for improvement [3] 

หลักสูตรมีการสำรวจข้อคิดเห็นจาก 

ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (SAR หนา้ 59) 

ไม่พบการกำกับติดตามประเมินความพึงพอใจของ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มต่อคุณภาพของ

หลักสูตรเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุง และ

หาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง การเทียบเคียงกับคู่เทียบเพื่อการพัฒนา

คุณภาพของหลักสูตร (SAR หนา้ 59) 

2  
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ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรมีกระบวนการการกำกับ ตดิตามตรวจสอบการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLOs) เพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ทุกข้อ และเพื่อให้แต่ละ

รายวิชาสามารถการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลได้อย่าง

ชัดเจน 

2. การกำหนดระบบการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ทั้ง รายภาคการศกึษา 

รายปีการศกึษา และเมื่อนักศกึษาจบการศกึษา เพื่อนำผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน และการ

วัดประเมินผล 

 

ข้อเสนอแนะการเขียนผลการดำเนินงานหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรเขียนผลการดำเนินงานในรูปแบบ PDCA 

2. หลักสูตรควรแสดงขอ้มูลย้อนหลังอย่างนอ้ย 5 ปี และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใหเ้ห็นถึงแนวโน้มและ

สามารถเทียบเคียงได้ 

 

สะท้อนข้อคดิจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. หลักสูตรได้มีการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำมาใช้เป็น

ข้อมูลในการวิเคราะห์ และออกแบบ PLOs ของหลักสูตร 

2. หลักสูตรได้มีการกำหนดวิธีการคัดเลือกนักศึกษารับเข้า โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ และสอบวัด

ความรูพ้ืน้ฐานตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด 

3. หลักสูตรได้กำหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ในรูปแบบการสอบข้อเขียน เพื่อประเมินผล 

การเรียนรูข้องนักศึกษาที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. หลักสูตรร่วมกับคณะได้มีการบริหารจัดการ และการจัดสรรเครื่องมอื อุปกรณ์ในหอ้งปฏิบัติการ

ให้มีความเพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการ

ทำงานวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร 

5. ทรัพยากรบางประเภทในห้องสมุดยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน

สัตวศาสตร์ 

6. คณะได้มีการผลักดันให้อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมอบรมการออกแบบ CLOs เพื่อให้เกิดการ 

วางแผนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลในรายวิชาใหส้ะท้อนถึงการบรรลุ 

PLOs ของหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 
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สะท้อนข้อคดิจากอาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบวิธีการสอนในรายวิชาสัมมนา โดยการให้นักศึกษาค้นคว้าบทความ /

ผลงานวิจัย และนวัตกรรมในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงให้อภิปรายงานวิจัย  

เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และประมวลผลอย่างมีประสทิธิภาพ 

2. อาจารย์ผู้สอนมีการแนะนำฐานข้อมูล และวิธีการสืบค้นวารสาร หรือบทความทางวิชาการให้แก่

นักศึกษา รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเอื้อให้

นักศึกษาสามารถสืบค้นขอ้มูลได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึน้ 

3. ด้วยสถานการณ์การเกิดโรคระบาด และจำนวนสัตว์ทดลองโดยเฉพาะสุกรที่มีจำนวนค่อนข้างน้อย 

ทำให้การทำงานวิจัยของนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

4. คณะมีการเผยแพร่ประวัติและความเช่ียวชาญของคณาจารย์ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ แต่ยัง

ไม่ได้มกีารจัดกลุ่มความเช่ียวชาญที่ชัดเจน 

5. อาจารย์ผู้สอนมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ เพื่อสร้าง

แรงจูงใจในการเข้าศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษาต่อไป 

6. อาจารย์ผู้สอนได้มีการออกแบบ rubric สำหรับเป็นเกณฑ์การให้คะแนนในบางรายวิชา  

เพื่อให้ผลประเมินการเรยีนรู้ของนักศึกษามีความเที่ยงตรง เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ 

7. ต้องการให้หลักสูตรมีการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร เพื่อเป็นฐานข้อมูล  

ในการกำหนดทิศทางการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และหลักสูตรต่อไป  

 

สะท้อนข้อคดิจากนักศกึษา 

1. อาจารย์ผู้สอนมีการชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาก่อนทำการสอน และเปิดโอกาสให้นักศึกษา

ร่วมวางแผนในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรที่ดูแลห้องปฏิบัติการให้การช่วยเหลือ แนะนำการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และ

อำนวยความสะดวกใหแ้ก่นักศกึษาได้เป็นอย่างดี  

3. อาจารย์ในคณะมีศักยภาพในการหาทุนวิจัย หรือทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ทำให้เกิดเป็น

แรงจูงใจใหน้ักศึกษาเข้าศกึษาต่อในหลักสูตร 

4. เนื่องจากฐานข้อมูลงานวิจัยบางประเภทมีข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์ จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการ

สืบค้นงานวิจัยของนักศึกษา 

5. อาจารย์ที่ปรึกษามีการกำกับติดตาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย และ  

การพัฒนาการเรียนรูใ้นด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
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6. คณะมีการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตร ปีการศกึษาละ 1 ครั้ง 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ 

ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

7. นักศึกษามีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาเกี่ยวกับการวางแผน 

การทดลองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผูส้อน แต่ยังไม่ได้มกีารจัดการกับปัญหาเท่าที่ควร 

8. ต้องการให้เสริมทักษะการสื่อสาร และการทำงานวิจัยเชิงพืน้ที่ใหแ้ก่นักศกึษา 

 

สะท้อนข้อคดิจากศิษย์เก่า 

1. อาจารย์ที่ปรึกษามีการดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย และ 

การพัฒนาการเรียนรูใ้นด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 

2. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. ต้องการให้มีการจัดสรรหอ้งสำหรับใช้เป็น working space ให้แก่นักศกึษาในแต่ละช้ันปี เพื่อเอื้อให้

การทำงาน และการเรียนรูข้องนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

4. ต้องการให้หลักสูตรมีการเสริมทักษะต่าง ๆ ใหแ้ก่นักศกึษา ดังนี้ 

• ทักษะทางดา้นภาษาอังกฤษ 

• ทักษะการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้แก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยร่วมกับ

ชุมชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

• เสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และการคิดเชิงธุรกิจ 

 

สะท้อนข้อคดิจากผู้ใช้บัณฑิต 

1. บัณฑติมคีวามรู ้และทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. ต้องการให้หลักสูตรเสริมทักษะการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้แก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

ทำงานวิจัยร่วมกับชุมชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. ต้องการให้หลักสูตรมีการปรับปรุงเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะเทคโนโลยี  

ที่เกี่ยวข้องให้มคีวามทันสมัย เป็นปัจจุบัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก  ก 

กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

………………………….. 

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 

วันท่ี 8-10 มิถุนายน 2565 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

การตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams 

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร ์

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

09.00 - 11.00 น.  ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกลา่วตอ้นรับ 

      - หลักสูตรนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2564 

      - ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กลา่วชีแ้จงวัตถปุระสงค์ของการ      

                                     ประเมินและแนะนำทีมงานตรวจประเมินฯ 

 สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

11.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 

12.00 – 13.00 น.. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.00 น. สัมภาษณ์ศิษย์เกา่ 

14.00 – 14.30 น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

14.30 – 15.30 น. สัมภาษณ์นักศึกษา 

15.30 – 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 

16.00 - 16.30 น.       รายงานผลการประเมนิ 

 

 

 

  



25 
 

ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ 

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

 

ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณวีรรณ์ 

2. อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง 

3. อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ 

 

ตัวแทนอาจารย์สอน 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง 

 

ตัวแทนนักศกึษา 

1. นางสาวพัชรี สมรักษ์ 

2. นางสาวชุตกิาญจน์ ศรทองแดง 

 

ตัวแทนศิษย์เก่า 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร ์วรรณคำ 

2. อาจารย์จารุนันท์ ไชยนาม 

 

ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง 

หัวหนา้ภาคภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 

2. อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี 

ประธานหลักสูตรเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
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ภาคผนวก  ค 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน 

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

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  

 


