
Appendix D 

 
AUN-QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 

AUN-QA Assessment No :  Date of Assessment :  

 8 มถิุนายน 2565 

Name of Programme Assessed :  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

Name of University :  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

Name of Faculty/School :  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

Name of Management Representative/Designation : Email :  

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

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

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

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น  

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

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

Name of Assessors : 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ            ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม    กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร                 กรรมการ 

4. นางสาวศิรนิยา  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 2 

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 2 
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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] 

หล ักส ูตรม ีการนำว ิส ัยท ัศน ์และ 

พันธกิจของทั้งมหาวิทยาลัยและคณะ 

มากำหนด PLOs  

1. ไม่พบการระบุกระบวนการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้

ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่ชัดเจน (SAR หน้า 12) 

2. ไม ่พบการทบทวนความเช ื ่อมโยงของ PLOs กับ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย (SAR หน้า 13) 

3. ไม่พบการกำหนดกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มให้

ชัดเจน (SAR หน้า 12) 

2 2 

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.2 The expected learning 

outcomes cover both subject 

specific and generic (i.e. 

transferable) learning 

outcomes [3] 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ครอบคลุม

ทั้ง SLOs และ GLOs 

- 4  

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.3 The expected learning 

outcomes clearly reflect the 

requirements of the 

stakeholders [4] 

 

 

 

 

หลักสูตรมีการกำหนด stakeholders 1. ไม่พบการกำหนดกระบวนการได้มาซึ่งความต้องการ

จำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SHs needs) ที่ชัดเจน 

(ผูร้ับผดิชอบ, วิธีการ และระยะเวลาในการเก็บข้อมูล) 

2. ไม่พบการระบุกระบวนการวิเคราะห์หรือคัดกรอง

ความต้องการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม  

3. ไม่พบการระบุกระบวนการนำ SHs needs มาจัดทำ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่ชัดเจน 

(SAR หน้า 16-20) 

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] 

มีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลของ

หลักสูตรที่จะเผยแพร่ตรงตาม มคอ.2 

การกำหนดรายละเอียดข้อมูลของหลักสูตร (Program 

specification) ในการเผยแพร่ให้ครอบคลุมและตรงตาม

ประเด็นที่กำหนด (ตามคู่มือ AUN – QA หน้า 19) และ

เป็นประโยชน์ต่อ SH แต่ละกลุ่ม 

3 3 

2. Programme 

Specification 

2.2 The information in the 

course specification is 

comprehensive and up-to-

date [1, 2] 

มีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลของ

บางรายวิชาที่ครอบคลุมตามประเด็น

ที่กำหนด (ตามคู่มือ AUN – QA หน้า 

19) ในแต่ละภาคการศกึษา 

การกำหนดรายละเอียดของทุกรายวิชาให้ครอบคลุม

ตามประเด็นที่กำหนด (ตามคู่มอื AUN – QA หนา้ 19) 

3  

2. Programme 

Specification 

2.3 The programme and 

course specifications are 

communicated and made 

available to the stakeholders 

[1, 2] 

 

 

 

 

 

มีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร

และรายวิชา (SAR หน้า 22, จากการ

สัมภาษณ์) 

1. ไม่พบการประเมินช่องทางการสื่อสารและการรับรู้

ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา 

( programme and course specifications)  ข อ ง  SHs  

แต่ละกลุ่ม 

2. ไม ่พบกระบวนการท ี ่ ช ั ด เ จน ในการส ื ่ อ ส าร  

การประเมิน และการปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร 

(ผ ู ้ร ับผ ิดชอบ, ว ิธ ีการ และระยะเวลาในการ

ประเมิน-ปรับปรุง) (SAR หนา้ 22-23) 

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] 

หลักสูตรมีการนำ PLOs มาพิจารณา 

ออกแบบโครงสรา้งหลักสูตร 

ไม่พบกระบวนการที่ชัดเจนในการออกแบบหลักสูตรที่

ตอบผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs)  

(SAR หนา้ 23-25) 

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. ไม่พบการกำกับและติดตามการจัดทำผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) ให้ครอบคลุมทุกรายวิชา 

และการแสดงการเชื่อมโยงในการผลักดันให้เกิดผล

ลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs)  

2. ไม่พบกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่ระบุใน

แต่ละรายวิชา (มคอ. 3) 

2  

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.3 The curriculum is 

logically structured, 

sequenced, integrated and 

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

 

มีการจัดโครงสร ้างหลักส ูตรและ

แผนการศึกษาตามลำดับ (มคอ. 2) 

ไม่พบการทบทวนการจัดโครงสร้างหลักสูตร เพื่อนำมา

ปรับแผนการศึกษา เช่น การปรับให้นักศึกษาได้ฝึก 

สหกิจศึกษาหรือฝึกงานหลังจากเรียนรู้ในรายวิชาของ

หลักสูตรครบถ้วนตามแผนการศึกษาแล้ว เพื ่อให้

นักศึกษาสามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึก

ปฏิบัติในสถานประกอบการจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(จากการสัมภาษณ์นักศึกษาและศษิย์เก่า) 

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] 

 

มีการกำหนดและสื ่อสารปร ัชญา

การศ ึกษาของมหาว ิทยาล ัยผ ่าน

ช่องทางต่าง ๆ (SAR หนา้ 28) 

 

ไม่พบการประเมินการรับรู้และเข้าใจปรัชญาการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย ใน SHs แต่ละกลุ่ม 

3 2 

4. Teaching and 

Learning 

Approach 

4.2 Teaching and learning 

activities are constructively 

aligned to the achievement 

of the expected learning 

outcomes [2, 3, 4] 

 

- ไม่พบการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผน 

การสอน วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละ

รายวิชา ว่ามีความสอดคล้องกับ CLOs และนำไปสู่ 

การบรรลุ PLOs ของนักศึกษา (SAR หนา้ 29) 

2  

4. Teaching and 

Learning 

Approach 

4.3 Teaching and learning 

activities enhance life-long 

learning [5] 

 

 

 

 

 

ม ี ก า ร ร ะบ ุ  life-long learning skills  

ในบางรายวิชา (มคอ. 3) 

1. ไม่พบการระบุทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long 

learning skills) ของหลักสูตรที่ชัดเจน 

2. ไม่พบการกำหนดการกระจายความรับผิดชอบ 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลงสู่รายวิชาที่ชัดเจน  

รวมทั้งการระบุกิจกรรมและวิธีการประเมินกิจกรรม

การเรียนการสอนที่ส่งเสริม/พัฒนาทักษะการเรียนรู้

ตลอดชวีิตของนักศึกษา (SAR หนา้ 33-37) 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

5. Student 

Assessment 

5.1 The student assessment 

is constructively aligned to 

the achievement of the 

expected learning outcomes 

[1, 2] 

1. ม ีการประเม ินค ุณสมบ ัต ิของ

นักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อทั้ง

หลักสูตร 4 ปี และ 4 ปีเทียบเรียน 

ตั้งแต่การสมัครเรียน (SAR หน้า 

37-38) 

2. มีการกำหนดวิธีการประเมินผล

ระหว่างการเรียนของนักศึกษาที่

หลากหลาย (มคอ. 3, สัมภาษณ์) 

1. ไม่พบกระบวนการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ

วิธีการวัดและการประเมินผลที่ชัดเจน เกี่ยวกับการ

บรรลุผลลัพธ ์การเร ียนรู ้ท ั ้งระดับรายวิชาและ

หลักสูตร   

2. ไม่พบกระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

หลักสูตรที่ชัดเจน ในระหว่างที่ศึกษาและก่อนจบ

การศ ึ กษา  เพ ื ่ อสะท ้ อนการบรรล ุ ผลล ัพธ์  

การเรียนรูข้องหลักสูตร (PLOs) ทุกตัวที่กำหนด 

 

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

ประเม ิน เคร ื ่องม ือการประเม ิน 

สัดส่วนการประเมิน และเกณฑ์การ

ประเมิน ในบางรายวิชาอย่างชัดเจน

และแจ้งให้นักศึกษาทราบผ่านทาง

ระบบ (มคอ. 3, website) 

1. การกำหนดแผนการประเม ิน  ว ิธ ีการประเม ิน 

เครื่องมือการประเมิน สัดส่วนการประเมิน และ

เกณฑ์การประเมิน อย่างชัดเจน ให้ครบทุกรายวิชา

และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

2. ไม่พบการออกแบบเกณฑ์การใหค้ะแนนแบบ rubrics 

/ marking scheme ใ น ท ุ ก ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่ ต ้ อ ง วั ด

ประเมินผลผ่านกิจกรรมหรือชิ ้นงาน เช ่น การ

นำเสนอ รายงานที่ส่ง และแจ้งนักศึกษาทราบ  

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] 

- ไม่พบกระบวนการทวนสอบวิธ ีการประเมินผลและ

เกณฑ์การให ้คะแนน ในประเด ็นความเท ี ่ยงตรง  

ความเช่ือถอืได้ และเป็นธรรมแก่นักศกึษา 

2  

5. Student 

Assessment 

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and 

helps to improve learning [3] 

มีการให้ feedback การประเมินผลแก่

นักศึกษา (สัมภาษณ์) 

ไม่พบการกำหนดระยะเวลาในการให้ feedback เกี่ยวกับ

การประเมินผลแก่นักศึกษาที่ชัดเจนในแต่ละรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนของ

ตนเองให้ดขีึน้ได้ทันเวลา 

 

3  

5. Student 

Assessment 

5.5 Students have ready 

access to appeal procedure 

[8] 

 

มีช่องทางการรับเร ื ่องร ้องเรียนท ี่

หลากหลาย (SAR หนา้ 44, สัมภาษณ์) 

1. ไม่พบระบบการรับเรื ่องร ้องเรียนเกี ่ยวกับการ

ประเมินผลและมีการสื่อสารให้นักศึกษาทราบ  

2. ไม่พบการนำข้อมูลการร้องเรียนในแต่ละปีการศึกษา

มาวิเคราะห์ เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงการวัด

และประเมินผล 

 

3  
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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

อาจารย์ที่เกษียณอายุได้ (จาก SAR 

หนา้ 44-46) 

ไม่พบการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์เพื่อ  

(1) สืบทอดความเชี่ยวชาญ (2) การได้รับตำแหน่งทาง

วิชาการ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการด้านการสอน 

การวิจัย และบริการวิชาการ (จาก SAR หนา้ 44-46) 

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 46) 

ไม่พบการนำผลการคำนวณ FTE และ Staff-to-Student 

Ratio ไปใช้ในการทำแผนบริหารอาจารย์และทำแผน

อัตรากำลังเสนอต่อผูบ้ริหาร เพื่อรักษาคุณภาพของการ

สอน การวิจัยและการบริการวิชาการ (จาก SAR หน้า 

46-47) 

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] 

หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ์และ

คุณสมบัติในการรับอาจารย์ใหม่ เพื่อ

ทดแทนการเกษียณ 

ไม่พบการประเมินกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน 

ที่เน้นไปที่สมรรถนะของอาจารย์ในการส่งมอบ PLOs 

ไปสู่ผูเ้รียน (จาก SAR หนา้ 48) 

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] 

มหาว ิทยาล ัยม ีการกำหนดและ

ประเม ินสมรรถนะของบ ุคลากร 

สายวิชาการ  

ไม่พบการกำหนดสมรรถนะของอาจารย์ตามความ

เชี ่ยวชาญให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินสมรรถนะ

ดังกล่าว (จาก SAR หนา้ 49) 

 

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. ไม่พบการกำหนดทิศทางของการพัฒนาอาจารย์ให้

สอดคล้องกับการสร้าง PLO ในผู ้เรียน เพื ่อวาง

แผนการพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล (IDP) (จาก 

SAR หนา้ 50-51) 

2. ไม่พบการกำกับติดตามผลการพัฒนาตนเองในการ

นำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

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 

ที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลและการ

ยกย่องเช ิดชูเก ียรติในระดับคณะ 

(จากการสัมภาษณ์) 

ไม่พบการประเมินและปรับปรุงระบบการให้รางวัลและ

การยกย่องเชิดชูเก ียรติผู ้ท ี ่ม ีผลงานด้านการเรียน 

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของหลักสูตร 

เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์  

ทำภารกิจให้สอดคล้องกับการสร้าง PLOs ในผู ้เรียน 

(จาก SAR หนา้ 51) 

 

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 51-53) 

ไม่พบการกำกับติดตามประเภทงานวิจัยตามความ

เชี่ยวชาญของอาจารย์และเทียบเคียงกิจกรรมด้านการ

วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ (จาก SAR หน้า 

51-53) 

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] 

 

- ไม่พบการกำหนดอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุน

อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการ

สนับสนุนภาระงานด้านต่าง ๆ คือ การจัดการเรียนการ

สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (จาก SAR หน้า 

53-55) 

2 3 

7. Support 

Staff Quality 

7.2 Recruitment and 

selection criteria for 

appointment, deployment 

and promotion are 

determined and 

communicated [2] 

คณะมกีารกำหนด TOR ของบุคลากร

สายสนับสนุน 

ไม่พบการมีส ่วนร่วมของหลักสูตรในการเลื ่อนข ั ้น

เงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจน โดยเน้น

ไปที่สมรรถนะของบุคลากร (จาก SAR หนา้ 55-56) 

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

7. Support 

Staff Quality 

7.3 Competences of support 

staff are identified and 

evaluated [3] 

 

คณะเป ็นผ ู ้กำหนดภาระงานของ

บ ุคลากรสายสนับสนุน (จากการ

สัมภาษณ์) 

ไม่พบการกำหนดและประเมินสมรรถนะของบุคลากร

สายสนับสนุน ที ่เน้นสมรรถรนะที ่เกี ่ยวข้องกับการ

ดำเนนิการของหลักสูตร เพื่อสนับสนุนการส่งมอบ PLOs 

ไปสู่ผูเ้รียน (จาก SAR หนา้ 56-58) 

3  

7. Support 

Staff Quality 

7.4 Training and 

developmental needs of 

support staff are identified 

and activities are 

implemented to fulfil them 

[4] 

คณะกำหนดให้บุคลากรสายสนับสนุน

ม ีการทำแผนการพ ัฒนาตน เอง

รายบุคคล (จากการสัมภาษณ์) 

ไม่พบการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ให้ตรงตามความต้องการของหลักสูตร โดยเน้นไปที่

สมรรถนะการสนับสนุนการส่งมอบ PLOs ไปสู่ผู ้เรียน 

(จาก SAR หนา้ 58-59) 

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 

ที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลและการ

ยกย่องเช ิดชูเก ียรติในระดับคณะ 

(จากการสัมภาษณ์) 

ไม่พบการประเมินและปรับปรุงระบบการให้รางวัลและ

การยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้ท ี ่ให้บริการสนับสนุนด้าน 

การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของ

หลักสูตร เพื ่อจ ูงใจบุคลากรสายสนับสนุนในการ 

ทำภารกิจให้สอดคล้องกับการสร้าง PLOs ในผู ้เรียน 

(จาก SAR หนา้ 60) 

 

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.1 The student intake policy 

and admission criteria are 

defined, communicated, 

published, and up-to-date 

[1] 

มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครด้วย

วิธีที่หลากหลาย และมีผู้สนใจสมัคร

เรียนจำนวนมาก (จาก SAR หนา้ 60-

62) 

 

ไม่พบการประเมินวิธีการรับนักศึกษา เงื่อนไขการรับ

สมัคร วิธีการสื่อสาร-เผยแพร่ และการอัพเดทข้อมูล 

ให้เป็นปัจจุบัน (จาก SAR หนา้ 60-62) 

3 3 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.2 The methods and 

criteria for the selection of 

students are determined 

and evaluated [2] 

หลักสูตรมีการกำหนดวิธีและเกณฑ์

การคัดเลือกผู ้เรียนที ่ชัดเจน (จาก 

SAR หนา้ 63-65) 

ไม่พบการประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของ

วิธีและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อนำผลการ

ประเมินมาปรับปรุง (จาก SAR หนา้ 63-65) 

3  

8. Student 

Quality and 

Support 

8.3 There is an adequate 

monitoring system for student 

progress, academic 

performance, and workload [3] 

มหาวิทยาลัยมีระบบ REG ให้ใช้ติดตาม

ความก้าวหน้าในการเรียน (จากการ

สัมภาษณ)์ 

ไม ่พบการประเม ินระบบการกำก ับต ิดตามความ 

ก้าวหน้าของผู้เรียนตาม PLOs ศักยภาพทางวิชาการ 

และภาระการเรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม (จาก SAR 

หนา้ 65-68) 

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] 

มีการจัดกกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น 

ก ารอบรมมาตรฐานฟาร ์ มของ 

กรมปศุสัตว์แก่นักศึกษา (จากการ

สัมภาษณ)์ 

ไม ่พบการประเม ินว ิธ ีการให ้คำปร ึกษา ก ิจกรรม 

เสริมหลักสูตร การประกวดแข่งขัน และบริการต่าง ๆ  

ที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้และการได้งานทำในอนาคต 

เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง (จาก SAR หนา้ 69-70) 

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

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. ม ีการวางแผนสร ้าง  Learning 

Space สำหรับนักศกึษา 

2. หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

โครงการ Green Office (จากการ

สัมภาษณ์) 

ไม ่พบการประเม ินผลของการจ ัดให ้ม ีบรรยากาศ 

การเรียนรู้ทางกายภาพ ทางสังคม และทางจิตใจ ที่เอื้อ

ต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความสุข (จาก SAR หนา้ 71) 

3  

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] 

คณะมีระบบการจัดหา การกำกับ

ติดตามถึงความพร้อมใช้ห้องเรียน

และอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งมี

แผนการตรวจเช็คปีละ 2 ครั้งและมี

แผนการจ ัดหาอ ุปกรณ์การเร ียน 

การสอนไว้ล่วงหน้า (SAR หน้า 72 

และจากการสัมภาษณ์บุคลากรสาย

สนับสนุน) 

 

 

 

 

ไม่พบการประเมินผลถึงความเพียงพอ พร้อมใช้ และ

ความทันสมัยของอุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการเรียนการ

สอนและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการ 

(SAR หน้า 72 และจากการสัมภาษณ์บ ุคลากรสาย

สนับสนุน) 

3 3 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.2 The library and its 

resources are adequate and 

updated to support 

education and research [3, 

4] 

 

คณะมีการจัดสรรงบประมาณการ

จัดหาหนังสือและตำราเข้าห้องสมุด

คณะ คณะมีการจัดหาหนังสือตาม

ความต้องการของอาจารย์ นักศึกษา

แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ด ้ ว ย ก า ร ส ำ ร ว จ 

นอกจากน ั ้ นหอสม ุ ดกลางของ

มหาวิทยาลัยได้ให้หลักสูตรทำการ

คัดเลือกหนังสือเข้าหอสมุดผ่านงาน 

MJU book fair (จาก SAR หนา้ 74) 

ไม่พบกระบวนการในการกำกับติดตามความเพียงพอ 

พร้อมใช้ และความทันสมัยของทรัพยากรห้องสมุดของ

คณะและหลักสูตร (SAR หนา้ 74 -75) 

3  

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.3 The laboratories and 

equipment are adequate 

and updated to support 

education and research [1, 

2] 

คณะมีระบบและกลไกการกำกับ

ติดตามความเพียงพอ พร้อมใช้ และ

ทันสมัยของหอ้งปฏิบัติการเพื่อรองรับ

การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

ของหลักสูตร (จากการสัมภาษณ์

บุคลากรสายสนับสนุน) 

 

 

 

ไม่พบการประเมินผลถึงความเพียงพอ พร้อมใช้ และ

ความท ันสม ัยของอ ุปกรณ์ ห ้องปฏ ิบ ัต ิการและ 

นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการ (SAR หน้า 

72 และ จากการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน) 

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

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 หาว ิ ท ย าล ั ย ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ร ะบบ

สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบ 

LMS หรือระบบการจัดการเร ียนรู ้  

(SAR หนา้ 76) 

ไม่พบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการกำกับ

ต ิดตามความเพ ียงพอ พร ้อมใช ้และท ันสม ัยของ 

สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการเรียน

การสอนของหลักสูตร รวมถึงปัญหาจากการใช้งาน 

เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (SAR 

หนา้ 76) 

3  

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 หน ้า 78 -79 และจาก

การสัมภาษณ์อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ

หลักสูตร) 

ไม่พบว่า คณะมีการประเมินผลความพึงพอใจการ

ปฏิบ ัต ิตามมาตรฐานสิ ่งแวดล้อมสุขอนามัยและ

มาตรฐานความปลอดภัยและนำผลประเม ินความ 

พึงพอใจมาปรับปรุง (SAR หนา้ 78 – 79) 

3  

10 Quality 

Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs 

and feedback serve as input 

to curriculum design and 

development [1] 

หลักสูตรมีการสำรวจความคิดเห็น

จากผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียในประเด็น 

คุณลักษณ์บัณฑติสาขาวิชาสัตวศาสตร์

ที่พึงประสงค์ (SAR หนา้ 80) 

 

 

ไม่พบการนำผลการสำรวจและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียมาพัฒนาและออกแบบหลักสูตร (SAR 

หนา้ 80) 

2 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

10 Quality 

Enhancement 

10.2 The curriculum design 

and development process is 

established and subjected to 

evaluation and 

enhancement [2] 

ม ี ก า ร ว า ง แ ผ น ท ี ่ จ ะ ป ร ั บ ป รุ ง

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร (จาก

การสัมภาษณ์อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ

หลักสูตร) 

ไม่พบการนำผลการประเมินกระบวนการในการพัฒนา

และออกแบบหล ักส ูตรและนำผลการประ เม ิ น 

ไปปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาออกแบบหลักสูตร 

(SAR หน ้ า  81 และจากการส ั มภาษณ ์ อ าจ ารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร) 

 

2  

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] 

มีการประเม ินและทบทวนการจัด 

ก าร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น แล ะก า ร วั ด

ประเมินผลโดยใช้ผลการประเม ิน 

การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

และการทวนสอบรายวิชา (SAR หน้า 

81 ) 

 

ไม่พบการนำผลการประเมินและการทบทวนการจัด 

การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลไปปรับปรุง 

การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลอย่างไร (SAR 

หน้า 81 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน) 

2  

10 Quality 

Enhancement 

10.4 Research output is 

used to enhance teaching 

and learning [4] 

หลักสูตรมีการนำองค์ความรู้จากการ

วิจัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 

(SAR หนา้ 82) 

ไม่พบการนำผลลัพธ์จากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนใน

หลักสูตรมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งผลให้

การเรียนการสอนดขีึน้อย่างไร (SAR หนา้ 82) 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

10 Quality 

Enhancement 

10.5 Quality of support 

services and facilities (at the 

library, laboratory, IT facility 

and student services) is 

subjected to evaluation and 

enhancement [5] 

มีการประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ผ่านระบบบริการการศึกษา 

(SAR หนา้ 84) 

ไม่พบการนำผลการประเมินคุณภาพสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ไปปรับปรุงการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ (SAR 

หนา้ 84) 

2  

10 Quality 

Enhancement 

10.6 The stakeholder’s 

feedback mechanisms are 

systematic and subjected to 

evaluation and 

enhancement [6] 

หลักสูตรมีระบบการรวบรวมข้อมูล

ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SAR 

หนา้ 85) 

ไม่พบการประเมินระบบและกระบวนการรวบรวมข้อมูล

ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึน้ (SAR หน้า 

85) 

2  

11. Output 11.1 The pass rates and 

dropout rates are 

established, monitored and 

benchmarked for 

improvement [1] 

 

 

มีการรวบรวมข้อมูลจำนวนนักศึกษา

คงอยู ่และจำนวนนักศึกษาที ่ออก

ระหว่างการศึกษา และการกำกับ

ติดตามจำนวนนักศึกษาคงอยู ่และ

จำนวนน ักศ ึกษาท ี ่ ออกระหว ่ าง

การศกึษา (SAR หนา้ 86 – 90) 

ไม่พบแนวทางการแก้ไขปัญหานักศึกษาออกระหว่าง

การศึกษา และการเทียบเคียงกับคู่เทียบเพื่อการพัฒนา

คุณภาพของหลักสูตร (SAR หนา้ 86 – 90) 

2 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

11. Output 11.2 The average time to 

graduate is established, 

monitored and benchmarked 

for improvement [1] 

หลักสูตรตรวจสอบจำนวนและความ

ถูกต้องนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

(SAR หนา้ 91 – 92) 

ไม่พบการกำกับติดตามระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา

ของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาและการ

เทียบเคียงกับคู ่เท ียบเพื ่อการพัฒนาคุณภาพของ

หลักสูตร (SAR หนา้ 91 – 92) 

2  

11. Output 11.3 Employability of 

graduates is established, 

monitored and benchmarked 

for improvement [1] 

มีการแสดงจำนวนและร้อยละของ

บัณฑติที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (SAR หน้า 

92 และ เอกสารอ้างองิ 11.3.1 ร้อยละ

ของบัณฑิตที่ได้งานทำ) 

ไม ่พบการกำก ับต ิดตามอ ัตราการได ้งานทำของ

นักศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุง เพื่อหา

แนวทางให้นักศึกษาได้งานทำเพิ ่มมากขึ ้น เช่น การ

เตรียมความพรอ้มการทำงาน (SAR หนา้ 92) 

2  

11. Output 11.4 The types and quantity 

of research activities by 

students are established, 

monitored and benchmarked 

for improvement [2] 

นักศ ึกษาของหลักส ูตรได ้ทำว ิจัย 

ผ่านรายวิชาการเรียนรู ้อิสระ (SAR 

หนา้ 92) 

ไม่พบการกำกับติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุง และหาแนวทาง

ให้นักศึกษามีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง (SAR หนา้ 92) 

2  

11. Output 11.5 The satisfaction levels 

of stakeholders are 

established, monitored and 

benchmarked for 

improvement [3] 

หลักสูตรมีการสำรวจข้อคิดเห็นจาก 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SAR หน้า 93- 

94) 

ไม่พบการกำกับติดตามประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มต่อคุณภาพของหลักสูตร

เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุง และหาแนวทาง

ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (SAR 

หนา้ 93- 94) 

2  



21 
 

ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรมีกระบวนการกำกับ ติดตามตรวจสอบการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLOs) เพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ทุกข้อ และเพื่อให้ 

แต่ละรายวิชาสามารถการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 

ได้อย่างชัดเจน 

2. การกำหนดระบบการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ทั้ง รายภาคการศึกษา 

รายปีการศึกษา และเมื่อนักศึกษาจบการศึกษา เพื่อนำผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน และ

การวัดประเมินผล 

 

ข้อเสนอแนะการเขียนผลการดำเนินงานหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรเขียนผลการดำเนนิงานในรูปแบบ PDCA  

2. หลักสูตรควรแสดงข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้ม

และสามารถเทียบเคียงได้ 

 

สะท้อนข้อคดิจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. หลักสูตรได้นำความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก  

มาออกแบบ PLOs และกำหนดรายวิชาของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ และทักษะ 

ทีส่อดคล้องกับความตอ้งการของกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วยเสียและตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

2. หลักสูตรมีการบริหารจัดการด้านเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาทั้งกลุ่ม 2 ปีเทียบ

เรียน และกลุ่ม 4 ปี ให้มีความรู้ และทักษะเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. อาจารย์ผูส้อนในแต่ละรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาการ

และวิชาชีพที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) แต่หลักสูตรยังไม่ได้มีการ

กำกับติดตาม ทวนสอบกระบวนการจัดการเรยีนการสอน รวมถึงเนือ้หารายวิชาที่ชัดเจน 

4. หลักสูตรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร และรายวิชาให้มีความทันสมัย และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางดา้นสัตวศาสตร์มากยิ่งขึน้ 

5. หลักสูตรยังไม่ได้มกีารกำหนดทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต (Lifelong Learning) ที่ชัดเจน 

6. หลักสูตรร่วมกับคณะ ได้มกีารวางแผนอัตรากำลังตามความเช่ียวชาญของอาจารย์ในหลักสูตร 

สำหรับทดแทนอาจารย์ที ่ใกล้จะเกษียณอายุราชการ เพื ่อให้หลักสูตรมีจำนวนอาจารย์  

ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 



22 
 

7. หลักสูตรยังไม่ได้มีการกำหนดกระบวนการประเมินนักศึกษาที่สะท้อนการบรรลุผลลัพธ์  

การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ที่ชัดเจน แต่หลักสูตรได้เริ่มมีการหารือเพื่อวางแผนในการ

กำหนดรูปแบบและวิธีการประเมนินักศึกษาในเบือ้งตน้แลว้ 

 

สะท้อนข้อคดิจากอาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มรายวิชาเอกได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษามีทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) 

2. อาจารย์ผู้สอนได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมนิผลการเรียนรู้  

3. อาจารย์ผูส้อนได้มกีารออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมนิผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในรายวิชาที ่หลากหลาย เพื ่อให้นักศึกษามีความรู ้ และทักษะที ่สอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ PLOs ของ

หลักสูตรอย่างมปีระสิทธิภาพ  

4. อาจารย์ผู้สอนยังไม่ได้การกำหนดกระบวนการแจ้งข้อมูลป้อนกลับให้แก่นักศึกษาอย่างเป็น

ระบบ 

5. อาจารย์ผู้สอนได้มีการออกแบบ rubric สำหรับเป็นเกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชาสัมมนา  

เพื่อให้ผลประเมินการเรยีนรู้ของนักศึกษามีความเที่ยงตรง เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ 

6. อาจารย์ผู ้สอนได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาร้องเรียนทั ้งในเรื่ องการเรียน และเรื ่องต่าง ๆ  

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

7. อาจารย์ผู้สอนได้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21  

ในรายวิชาต่าง ๆ 

8. อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

ไม่สอดคล้องกับภาระงาน หรอืผลการปฏิบัติงานจรงิของแต่ละคน 

9. หลักสูตรยังไม่ได้มีการกำหนดทิศทางในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้สอน ที่สอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร 

10. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้บางประเภทมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่

นักศึกษาที่มจีำนวนมาก 

11. ต้องการให้มกีารหาแนวทางในการจัดสรรภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรอย่างเหมาะสม 

 

 

 



23 
 

สะท้อนข้อคดิจากนักศกึษา 

1. อาจารย์ผู้สอนมีการชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา ทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงวิธีการ 

เกณฑ์ และระยะเวลาในการวัดและประเมินผลให้แก่นักศึกษาทราบก่อนเริ่มจัดการเรียนการสอน 

2. อาจารย์ผู ้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาขอดูรายละเอียดของผลการวัดและประเมินผลได้  

เป็นรายบุคคล 

3. การจัดเรียงรายวิชาของหลักสูตร ยังไม่สอดคล้องกับลำดับการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่จะ

ส่งเสริมใหน้ักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ หรอืเสริมทักษะในชั้นปีที่สูงขึ้นได้ 

4. เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการบางประเภทมีความเพียงพอ พร้อมใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 

5. เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยไม่เอื้อต่อการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน์ 

6. คณะมกีารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

7. อาจารย์ผูส้อนได้มกีารสอดแทรกทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ 

ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

สะท้อนข้อคิดจากศิษย์เก่า 

1. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ทำให้นักศึกษาได้รับ

ความรู้ และทักษะที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานบางประเภท 

ได้เป็นอย่างดี 

2. ต้องการให้มกีารปรับเปลี่ยนโครงสรา้งหลักสูตร โดยการปรับใหน้ักศึกษาได้ฝึกสหกิจศึกษาหรือ

ฝกึงานหลังจากเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตรครบถ้วนตามแผนการศกึษาแล้ว เพื่อให้นักศึกษา

สามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช ้ในการฝึกปฏิบัต ิในสถานประกอบการจริงได้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. เครือ่งมอื อุปกรณ์ที่ใชใ้นบทปฏิบัติการมีความเพียงพอต่อการจัดการเรยีนการสอน แต่ต้องการ

ให้หลักสูตรมีการวางแผนในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับรองรับนักศึกษาที่มีจำนวน 

เพิ่มมากขึ้นให้มีความเพียงพอต่อการจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. ต้องการให้มกีารปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเนื้อหาในรายวิชา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งรายวิชาที่เกี่ยวกับยา โรค และมาตรฐานการผลิตสัตว์ให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

5. ต้องการให้มกีารเสริมทักษะการนำเสนอใหแ้ก่นักศกึษามากขึ้น 
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สะท้อนข้อคดิจากผู้ใช้บัณฑิต 

1. นักศึกษามีความอดทน สู้งาน 

2. ต้องการให้มีการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย 

เป็นปัจจุบัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

3. ต้องการให้มกีารเสริมทักษะในด้านการคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจให้แก่นักศกึษา 

4. ต้องการให้มีการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้มีความเพียงพอ พร้อมใช้ 

และทันสมัยมากขึน้ 

5. ต้องการให้มีการปลูกฝังแนวความคิด และทัศนคติในการเปิดรับการเรียนรู้สิ ่งใหม่ ๆ ให้แก่

นักศึกษาเพิ่มขึน้ 

6. ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู ้วิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์  

ครบทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 

สะท้อนข้อคดิจากบุคลากรสายสนับสนุน 

1. บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานฟาร์ม ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ได้มีการตรวจสอบ และ

ซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานตามพันธกิจ 

อื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ  

2. บุคลากรมีการทำแผนพัฒนาตนเอง (IDP) ตามความสนใจรายบุคคล 

3. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในบทปฏิบัติการบางประเภทมีจำนวนไม่เพียงพอ 

ต่อการเรียนรูข้องนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดสรรช่วงเวลาในการเรียนการสอนบทปฏิบัติการมีการทับซ้อนกัน ทำให้ไม่สามารถ

บริหารจัดการในการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. ต้องการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ

ดำเนนิงานของหลักสูตรมากขึ้น 

6. ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณ สำหรับใช้ในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน

การสอนบทปฏิบัติการเพิ่มขึน้ 

7. ต้องการให้หลักสูตรมีการสื่อสารแผนการจัดการเรียนการสอนให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน  

ที่ทำหน้าที่ช่วยสอนในบทปฏิบัติการทราบก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษา เพื่อบุคลากรจะได้มีการ

วางแผนการดำเนินงานสำหรับรองรับการจัดการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

8. ต้องการให้หลักสูตรมีการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนการสอน  

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางสัตวบาล 
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ภาคผนวก  ก 

กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

………………………….. 

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 

วันท่ี 8-10 มิถุนายน 2565 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

การตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 

08.30 – 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 

09.00 - 10.30 น.  ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกลา่วตอ้นรับ 

      - หลักสูตรนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2564 

      - ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กลา่วชีแ้จงวัตถปุระสงค์ของการ      

                                     ประเมินและแนะนำทีมงานตรวจประเมินฯ 

 สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

10.30 – 11.15 น. สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 

11.15 – 12.00 น.  สัมภาษณ์นักศึกษา 

12.00 – 13.00 น.. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 13.30 น. สัมภาษณ์ศิษย์เกา่ 

13.30 – 14.00 น. สัมภาษณ์สายสนับสนุน 

14.00 – 14.30 น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

14.30 – 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 

16.00 - 16.30 น.       รายงานผลการประเมนิ 
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ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ 

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

 

ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย ประธานอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

2. อาจารย์ ดร.ภาคภูม ิเสาวภาคย์ รองประธานอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณวีรรณ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศริิ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

10. อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร   อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

11. อาจารย์ยุทธนา สุนันตา    อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

12. อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ   เลขานุการอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

 

ตัวแทนอาจารย์สอน 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก 

3. อาจารย์ยุทธนา สุนันตา 

 

ตัวแทนนักศกึษา 

1. นายอภิวิชญ์ ยอดกิจอุดมยิ่ง  ช้ันปีที่ 1 

2. นางสาวสุธิดา งำเมืองตงึ   ช้ันปีที่ 2 

3. นายวนราช ดารา     ช้ันปีที่ 3 

4. นายปวริศ ญาณจรูญ    ช้ันปีที่ 4 
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ศิษย์เก่า 

1. นางสาวกมลชนก กินดุก   รุ่น 75 

2. นายอดิพงษ์ ราชมา    รุ่น 78 

 

ผู้ใช้บัณฑิต 

1. คุณรุ่งนริันดร์ ทองเผอืก   รุ่งทองคำฟาร์ม 

2. คุณจักรี มีแก้ว    บจก.รวมมติร โภคภัณฑ์ 

 

บุคลากรสายสนับสนุน 

1. นางสาวศิวรนิ จักรอิศราพงศ์  นักวิชาการศกึษา 

2. นายโยธิน นันตา   นักวิทยาศาสตร์ 

3. นายอภิชาต หมั่นวิชา   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 

4. นายครรชิต ชมภูพันธ์   นักวิชาการสัตวบาล 

5. นายกิตตพิงษ์ ทิพยะ   นักวิชาการสัตวบาล 
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ภาคผนวก  ค 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน 

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

   

   

 

   

 

   

 

   


