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รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะ

สัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ สําหรับผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 2564 

(ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565) จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

แสดงผลการประเมินตนเองในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรปรัชญาดุษฏี

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีตามเกณฑการประเมินของ สป.อว. 

ตาม องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน และเกณฑคณุภาพ ASEAN University Network-Quality 

Assurance และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยแม

โจแตงตั้ง นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของมหาวทิยาลัยแมโจ อีก

ทัง้เปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนนิงานการประกันคุณภาพสูสาธารณชน  

สาระสําคัญของรายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2564 ฉบับนี้ แบงออกเปน 4 สวน 

ไดแก สวนที่ 1 โครงรางหลักสูตร (Program Profile) สวนที่ 2 ผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ี สวนที่ 3 

สรุปผลการประเมนิตนเอง และสวนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี           

มีความคาดหวังวา รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2564 ฉบับนี้            

จะเปนเอกสารสําคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการ

สรางความเชื่อม่ัน และความม่ันใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตของคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยแมโจ รวมทัง้เปนประโยชนตอผูที่สนใจ 
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1.1  บทสรุปผูบริหาร 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสัตว

ศาสตร คณะ/วิทยาลัยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ เปนหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 

2561 จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินของ สป.อว.ใน

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน และเกณฑคุณภาพ ASEAN University Network – Quality 

Assurance at Programme Leval Version 3.0  ในรอบปการศึกษา 2564 มีนักศึกษาในหลักสูตร

จํานวน 7 คน  ทัง้นี้ อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน มคีุณวุฒิปรญิญาเอกจํานวน 3 คน และ

มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน  ไดรับงบประมาณในการบริหาร

จัดการหลักสูตรจากเงินรายได รวมทั้งสิ้น 12,265 บาท โดยมีผลการประเมินจํานวน 11 Criteria 

พบวาในภาพรวมอยูในระดับ 3 เม่ือพจิารณาเปนราย Criteria แสดงผลดังน้ี 

ตารางการประเมนิตนเองของหลักสูตร 

ตัวบงช้ี / Criteria ประเมนิ

ตนเอง 

ตัวบงช้ี 1.1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ที่กําหนดโดย สป.อว. 

ผาน 

Criterion 1 Expected Learning Outcome 3 

Criterion 2 Programme Specification 3 

Criterion 3 Programme Structure and Content 3 

Criterion 4 Teaching and Learning Approach 3 

Criterion 5 Student Approach 3 

Criterion 6 Academic Staff Quality 3 

Criterion 7 Support Staff Quality 2 

Criterion 8 Student Quality and Support 3 

Criterion 9 Facilities and Infrastructure 3 

Criterion 10 Quality Enhancement 3 

Criterion 11 Output 3 
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1.2  วธิกีารจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ฉบับน้ีเปนการรายงานผล 

การดําเนินงานของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 2560 

ประจําปการศึกษา 2564 ตามเกณฑการประเมินของ สป.อว.ในองคประกอบที่ 1 การกํากับ

มาตรฐาน ละผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑ ASEAN University 

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

ดําเนนิงานของหลักสูตร ประกอบดวยขอมูลดบิ ตลอดจนวเิคราะห จุดออน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง และแนวปฏบิัตทิี่ดี เพื่อรับการตรวจประเมนิคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งจะเปนตัวบงชี้ระดับคุณภาพของการบริหาร

หลักสูตร อันจะเปนหลักประกัน ความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดสวนเสยีตอไป 

 

1.3  ขอมูลพื้นฐาน 

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 ต้ังอยูเลขที่ 

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 10,682 คน มี

บุคลากรทั้งหมด 2,274 คน โดยในจํานวนนี้เปนบุคลากรสายวิชาการจํานวน 878 คน ซึ่งผลการ

ประเมินประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2563 เทากับ 2 (เกณฑ CUPT QMS) จัดอยูในระดับ 2 

Inadequate and Improvement is Necessary (ขอมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565)    

  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 713 คน มีบุคลากรจํานวน 48 คน ในจํานวน

นี้เปนสายวิชาการ 21 คน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะป 2564 จัดอยูในระดับ 3 

(Inadequate and Improvement is Necessary) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีมุงม่ันพัฒนาระบบ

การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู ความสามารถในวิชาการ

และวิชาชีพทางดานสัตวศาสตรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงพัฒนาทางดานการผลิตสัตว 

บูรณาการวิจัยอยางมีทิศทาง เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอน และบริการวิชาการและพัฒนา

ความรวมมือดานการผลิตสัตวแกชุมชน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
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บนพื้นฐานของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน ตลอดจนสรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และ

ตรวจสอบได พัฒนางานฟารมสัตว และวิสาหกิจใหไดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

การวจิัย  บรกิารวชิาการ  และเพื่อกอเกดิรายได  

ปรัชญาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยแมโจ 

“พัฒนาองคความรู เพื่อผลตินักสัตวศาสตร ที่มีทักษะการเรยีนรูตลอดชวีติ 

มคีุณธรรมและจรยิธรรม” 

วสิัยทัศน 

“เปนคณะที่มคีวามเปนเลิศทางดานสัตวศาสตรในระดับชาต”ิ 

1.3.3  ภาพรวมของหลักสูตร 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาสัตวศาสตร ไดดําเนนิการเปดการเรียนการสอนเปน

หลักสูตรใหมในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแมโจเม่ือป พ.ศ. 2553 โดยผานการ

รับรองจากสํานักคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ในป 2560 ได

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย เทา

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของการผลิตสัตวในปจจุบัน นักศึกษาที่สําเร็จในหลักสูตรนี้ตองมีความรู 

ความสามารถ และทักษะการวจิัยทางสัตวศาสตร พรอมทัง้สามารถผลติผลงานวจิัยใหม ๆ ทางสัตว

ศาสตรใหสอดคลองกับความตองการดานการผลิตปศุสัตว เพื่อพัฒนาการผลิตปศุสัตวอยางยั่งยืน 

สมกับปรัชญาของหลักสูตร “ผลติบุคลากรและสรางองคความรูใหมที่เหมาะสมทางสัตวศาสตรเพื่อ

การพัฒนาปศุสัตวอยางยั่งยนื” 

 ปจจุบันมีนักศึกษาในหลักสูตรจํานวน 7 คน ซึ่งนักศึกษาแตละคนตองไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะทางสัตวศาสตรเพื่อใหสามารถดําเนนิงานวิจัยไดสําเร็จตามเปาหมายของหลักสูตร 

นอกจากน้ีนักศึกษาตองไดรับการพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับใชประกอบอาชีพหลังจาก

สําเร็จการศึกษา เชน ทักษะทางการส่ือสาร ความสามารถทางภาษา และการทํางานเปนทมี เปนตน 

สําหรับผลการประกันคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2564 ตามเกณฑ ASEAN University 

Network - Quality Assurance (AUN-QA) จํานวน 11 ตัวบงชี้ หลักสูตรฯ มีผลประเมินคุณภาพ

การศกึษาจัดอยูในระดับ 3 (Inadequate and Improvement is Necessary) 

ในปการศึกษา 2564 ไมมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 7 คน 

(แผน ก แบบ ก 1 จํานวน 3 คน และแผน ก แบบ ก 2 จํานวน 20 คน) โดยมนีักศกึษาจํานวน 20 คน

จาก 23 คน ผานการสอบโครงรางวทิยานพินธแลว 
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1.3.3.1 รางวัลที่อาจารยประจําหลักสูตรไดรับ 

1) ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง ไดรับรางวัลระดับดีมาก จากการนําเสนอผลงานวิจัย 

ประเภทการนําเสนอดวยโปสเตอร ในการประชุมวชิาการสัตวศาสตรแหงชาต ิครัง้ที่ 9 

(อางองิ 1.3.3.1-1 ประกาศนยีบัตร) 

1.3.3.2 รางวัลที่นักศกึษาไดรับ 

1) นางสาวกรรณิกา ฮามประคร (โดยมี ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก เปนอาจารยที่ปรกึษา) 

ไดรับรางวัลระดับดีมาก จากการนําเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนําเสนอดวย

โปสเตอร ในการประชุมวิชาการ สัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 9 (อางอิง 1.3.3.2-1 

ประกาศนยีบัตร) 

1.3.3.3 อาจารยและนักศกึษาที่เขารวมงานระดับ International 

1) อาจารย ดร.วันทมาส จันทะสินธุ ไดรับเชิญเปน Chairman ใน International Webinar 

on Animal Science 2021 จัดโดย UNTA (University Network for Tropical Agriculture) 

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 วันที่ 28 กันยายน 2564 และวันที่ 

24 พฤศจกิายน 2564 (อางองิ 1.3.3.3-1 ประกาศนยีบัตร) 

2) ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก เขารวมบรรยาย ใน Summer Course 2021: “Sustainable 

Agroindustry: Adding Values to Local Commodities in Rural Areas of ChoCoTea”,  

แบบออนไลน จัดโดย IPB University, Bogor ประเทศอินโดนีเซีย ระหวาง 6-31 

กรกฎาคม 2564 (อางองิ 1.3.3.3-2 ประกาศนยีบัตร) 

3) นางสาวกรรณกิา ฮามประคร (โดยมี ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก เปนอาจารยที่ปรกึษา) 

เขารวมนําเสนอ ใน International Webinar on Animal Science 2021 จัดโดย UNTA 

(University Network for Tropical Agriculture) ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 (อางองิ 

1.3.3.3-3ประกาศนยีบัตร) 

1.3.4  รายละเอยีดของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร :  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร 

  Doctor of Philosophy Program in Animal Science 

 

ชื่อปรญิญา  : ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (สัตวศาสตร) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :   ปร.ด. (สัตวศาสตร) 

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

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

 



7 
 

หลักสูตรไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย : ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560  

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 

ความเปนมาของหลักสูตร  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ดําเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม โดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนา

บุคลากรที่มีความรู และทักษะในการวิจัยทางสัตวศาสตรเพื่อพัฒนาการผลิตสัตวใหมีประสทิธภิาพ 

สามารถชวยเกษตรกรลดตนทุนการผลิต เพิ่มมูลคาของสินคาปศุสัตว โดยอยูบนพื้นฐานของความ

ปลอดภัยทางอาหาร รวมถงึผลกระทบตอสวัสดิภาพของสัตว สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อมุงสูการผลิตปศุสัตวอยางยั่งยืน โดยมีการเริ่มดําเนินงานของหลักสูตรฯ ดังนี้ พ.ศ. 2553 เปด

หลักสูตรใหม ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร พ.ศ. 2560 

ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ แบงเปน 2 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 เนนการทําวิจัยและทําดุษฎี

นิพนธ และแบบที่ 2 เนนการทําวิจัยและทําดุษฎีนิพนธ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งนักศึกษา

สามารถเลือกศึกษาวิจัยในดานที่ตนเองมีความสนใจ อาทิเชน โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง โภชน-

ศาสตรสัตวไมเคี้ยวเอื้อง การปรับปรุงพันธุสัตว สรีรวิทยาและเทคโนโลยชีีวภาพทางการสืบพันธุใน

สัตวเลี้ยง การผลิตปศุสัตว การจัดการและสุขาภิบาลในสัตวเลี้ยง เปนตน  

 

ปรัชญาของหลักสูตร  

 “ผลติบุคลากรและสรางองคความรูใหมที่เหมาะสมทางสัตวศาสตรเพื่อการพัฒนาปศุสัตว

อยางยั่งยนื” 

วัตถปุระสงคของหลักสูตร  

1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และทักษะการวิจัยทางสัตวศาสตรใหสอดคลอง

ตอความตองการดานการผลิตปศุสัตวระดับประเทศและนานาชาติ 

2. สรางผลงานวจิัยใหมทางสัตวศาสตรที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการผลิตปศุสัตวอยางยั่งยนื  

รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร 

     หลักสูตรระดับปรญิญา : ปรญิญาเอก 

     การจัดการเรยีนการสอน :  

 การจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรฯ มแีผนการศกึษา ดังน้ี 
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แบบ 1.1   เปนแผนการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เนนการวิจัย โดย

มกีารทําเฉพาะดุษฎนีพินธ 

แบบ 1.2   เปนแผนการศกึษาสําหรบัผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรทีี่เนนการวจิัย โดย

มกีารทําเฉพาะดุษฎนีพินธ 

แบบ 2.1   เปนแผนการศกึษาสําหรับผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโทที่มุงสรางนักวิจัยให

มคีวามพรอมทัง้เนื้อหาวชิา วธิกีาร และทักษะในการวจิัยในสาขาวชิาเฉพาะ 

แบบ 2.2   เปนแผนการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ีที่มุงสรางนักวิจัย

ใหมคีวามพรอมทัง้เนื้อหาวชิา วธิีการ และทักษะในการวจิัยในสาขาวชิาเฉพาะ 

     ระยะเวลาที่ตองใชในการศกึษาตามหลักสูตร :  

แบบ 1.1 และ 2.1    มรีะยะเวลาของการศกึษาตลอดหลักสูตร 3 ป และใหศกึษาไดไมเกนิ 6 

ปการศึกษา  

แบบ 1.2 และ 2.2    มีระยะเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ป และใหศึกษาไดไมเกิน 

8 ปการศกึษา 

     ภาษาที่ใชในการเรยีนการสอน :  

 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (กําหนดใหเขยีนเลมดุษฎีนิพนธเปนภาษาอังกฤษ) 

     การรับนักศกึษา : รับทัง้นักศกึษาไทยและนักศกึษาตางชาต ิ

     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 
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จํานวนหนวยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 หลักสูตรแบบ  1.1  ผูเขาศกึษาที่สําเร็จปรญิญาโท  ไมนอยกวา 48 หนวยกติ 

 หลักสูตรแบบ  1.2  ผูเขาศกึษาที่สําเร็จปรญิญาตร ี ไมนอยกวา 72 หนวยกติ  

 หลักสูตรแบบ  2.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปรญิญาโท  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

 หลักสูตรแบบ  2.2  ผูเขาศกึษาที่สําเร็จปรญิญาตร ีไมนอยกวา 72 หนวยกติ 

 

โครงสรางหลักสูตรและจํานวนหนวยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ( ) หมายถงึ รายวชิาทีก่ําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกิต 
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PLO ของหลักสูตร  

1) สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการผลติปศุสัตวที่ปลอดภัย และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

2) สามารถประยุกตใชความรูเพื่อแกไขปญหาการผลิตปศุสัตวใหปลอดภัยและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

3) สามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมสําหรับปศุสัตวยั่งยนื 

4) สามารถสื่อสารอยางเหมาะสมในการถายทอดองคความรูสูชุมชนทัง้ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

5) มจีรรยาบรรณของนักวจิัยและตระหนักถงึสวัสดภิาพของสัตว 

6) สามารถปรับตัวไดเปนอยางดแีละมคีวามรับผดิชอบตอตนเองและสังคม 

อาชีพหลังสําเร็จการศกึษา  

 1.  ผูประกอบการหนาใหมทางดานสัตวศาสตร  

2.  อาจารยทางดานสัตวศาสตรในสถาบันการศึกษา 

 3.  นักวจิัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานสัตวศาสตรในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 4.  นักวชิาการทางดานสัตวศาสตรในหนวยงานภาครฐัและเอกชน 

5.  ผูเชี่ยวชาญทางดานสัตวศาสตรในหนวยงานภาครฐัและเอกชน 
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สวนที่ 2 

การประเมนิตนเอง 
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รายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร วจัิย และนวัตกรรม (สป.อว.) 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2558 

---------- 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมนิองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตร : ปรัชญาดุษฏบีัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน  

ขอ เกณฑการประเมนิ 
ผานเกณฑ/ไมผานเกณฑ 

1 จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบประจําหลักสูตร √ 

2 คุณสมบัตขิองอาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร √ 

3 คุณสมบัตขิองอาจารยประจําหลักสูตร √ 

4 คุณสมบัตขิองอาจารยผูสอน √ 

5 คุณสมบัตขิองอาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธหลักและ 

อาจารยท่ีปรกึษาการคนควาอสิระ 

√ 

6 คุณสมบัตขิองอาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธรวม (ถาม)ี √ 

7 คุณสมบัตอิาจารยผูสอบวทิยานพินธ √ 

8 การตพีมิพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศกึษา √ 

9 ภาระงานอาจารยที่ปรกึษาวทิยานิพนธและ 

การคนควาอสิระในระดับบัณฑติศึกษา 

√ 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด √ 

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 1  

   เปนไปตามเกณฑ   

   ไมผานเกณฑในขอที.่........... 

 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร ของหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แลว พบวา มีผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร 

 

 

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

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภากร ธาราฉาย)  

คณบดคีณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี
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Criterion 1 Expected Learning Outcomes 

1.1)  The expected learning outcome have been clearly formulated and aligned 

with the vision and mission of the university (1,2) : การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง

มคีวามชัดเจนและสอดคลองกับวสิัยทัศนและพันธกจิของมหาวทิยาลัย 

   หลักสูตรไดกําหนดการศึกษาที่มุงผลลัพธ (Outcomes-based education, OBE) ไว

วา “ผลิตบุคลากรที่สามารถสรางองคความรูใหมที่เหมาะสมทางสัตวศาสตรเพื่อการพัฒนาปศุสัตว

อยางยั่งยืน” และถูกถายทอดใหเปนผลลัพธการเรยีนรูของหลักสูตร (Program learning outcomes, 

PLO) ออกมาเปน 6 ขอ ทัง้นี้หลักสูตรมกีระบวนการในการกําหนด OBE  และ PLO โดยเริ่มจากคณะ

สัตวศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําเนื้อหาหลักสูตรตาม Outcome 

based Education (อางอิง 1.1.1  คําสั่งคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ที่  106/2559 วันที่  10 

สิงหาคม พ.ศ.2559) โดยมีหนาที่จัดทําหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร โดย

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร พ.ศ. 2560 ทางหลักสูตรได

จัดทําแบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ อาทิ ผูใช

บัณฑติทั้งสวนราชการ และเอกชน คณาจารย และศิษยเกา เปนตน เพื่อนําขอมูลจากผลสํารวจมา

ใชเปนขอมูลประกอบในการจัดทํา OBE และ PLO (อางองิ 1.1.2 แบบสรุปผลการสํารวจคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค) นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังไดนําวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่

ตองการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพโดยเฉพาะการเปน

ผูประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันตอกระแสการเปล่ียนแปลงโดยเนนทางดานการเกษตร 

วิทยาศาสตรประยุกตภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนทองถิ่น และสังคมของประเทศ (อางอิง 1.1.3  ปรัชญา วิสัยทัศน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยแมโจ) รวมถึงวิสัยทัศนของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีที่ตองการผลิต

บัณฑติที่มีทักษะ ความรู ความ สามารถในวชิาการและวชิาชพีทางดานสัตวศาสตรให สอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางดานการผลติสัตวมาเปนแกนหลักในการจัดทําเนื้อหาหลักสูตร ฯ เพื่อให

นักศึกษาที่สําเร็จในหลักสูตรฯ เปน “นักสัตวศาสตรระดับแนวหนาของประเทศ” (อางอิง 1.1.4  

ปรัชญา วสิัยทัศน ของคณะฯ) 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงของระหวาง PLO ของหลักสูตร วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะ

และมหาวทิยาลัย 

 

PLOs ของหลักสูตร 

ระดับคณะ/มหาวทิยาลัย 

Vision Mission 

PLO1: สามารถอธิบาย

แนวคิ ดและทฤษฎี ที่

เกี่ยวของกับการผลิต

ปศุสัตวที่ปลอดภัย และ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยนื 

 

ผูเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ 

สาขา สัตวศาสตร  จะ เปน นักสัตว

ศาสตรระดับแนวหนาของประเทศ 

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

การเกษตรในระดับนานาชาติไดนั้น 

ตองมีความรูทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ 

เพื่อการผลิตปศุสัตว ท่ีปลอดภัยตอ

ผูบรโิภค และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

PLO1 มีความเ ช่ือมโยงสอดคล อง กับ 

mission ของคณะข อ ท่ี  1 ใ นการผลิ ต

บัณฑิตท่ีมีทักษะ ความรู ความ สามารถ

ในวชิาการและวชิาชพีทางดานสัตวศาสตร 

ขอท่ี 2 ในการบูรณาการการวิจัยอยางมี

ทิศทาง พัฒนาให เปนที่ ยอมรับ ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และขอท่ี 4 ใน

การมีสวนชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน สําหรับความ

เชื่ อม โยงสอดคล องกับ  mission ของ

มหาวิทยาลัย PLO1 เชื่อมโยงสอดคลอง

กับ mission มหาวทิยาลัยขอ 1 ในการผลิต

บัณฑิต ท่ี มี คว ามรู ค ว ามสามารถใน

วชิาการและวชิาชีพ 

PLO2:  ส า ม า ร ถ

ประยุกตใชความรู เพ่ือ

แกไขปญหาการผลิตปศุ

สัตว ใหปลอดภัยและ

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ผูเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ 

สาขา สัตวศาสตร  จะ เปน นักสัตว

ศาสตรระดับแนวหนาของประเทศ 

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

การเกษตรในระดับนานาชาติไดนั้น 

ตองสามารถอธิบายและประยุกตใช

องคความรูตาง ๆ ที่ไดศึกษานํามาใช

ในการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมการ

ผลิตปศุสัตวที่ปลอดภัยตอผูบริโภค 

และเปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

PLO2 มีความเ ช่ือมโยงสอดคลองกับ 

mission ของคณะข อ ท่ี  1 ใ นการผลิ ต

บัณฑิตท่ีมีทักษะ ความรู ความ สามารถ

ในวชิาการและวชิาชพีทางดานสัตวศาสตร 

ขอท่ี 2 ในการบูรณาการการวิจัยอยางมี

ทิศทาง  พัฒนาให เปนที่ ยอมรับ ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และขอท่ี 4 ใน

การมีสวนชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน สําหรับความ

เชื่ อม โยงสอดคล องกับ  mission ของ

มหาวิทยาลัย PLO1 เชื่อมโยงสอดคลอง

กับ mission มหาวทิยาลัยขอ 1 ในการผลิต

บัณฑิต ท่ี มี คว ามรู ค ว ามสามารถใน

วชิาการและวชิาชีพ 

PLO3:  สามารถสราง

อ ง ค ค ว า ม รู แ ล ะ

นวัตกรรมใหมสําหรับ

ปศุสัตวยั่งยนื 

ผูเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขา สัตวศาสตร  จะ เปน นักสัตว

ศาสตรระดับแนวหนาของประเทศ 

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

PLO3 มีความเ ช่ือมโยงสอดคลองกับ 

mission ของคณะขอท่ี 2 ในการบูรณาการ

วิจัยอยางมีทิศทาง เพ่ือประโยชนตอการ

เรยีนการสอน และบรกิารวิชาการ พัฒนา
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การเกษตรในระดับนานาชาติไดนั้น 

จะตองสามารถวิเคราะหปญหาการ

ผลิตปศุสัตวทั้งจากขอมูลในอดตีจนถงึ

ปจจุบัน แลวนํามาสรางสมมุตฐิานและ

วัตถุประสงคของการวิจัย ตลอดจน

วางแผนงานการวิจัยไดอยางเหมาะสม  

ใ ห เ ป น ท่ี ยอม รั บ ใ นร ะ ดั บช า ติ  แ ล ะ

น า น า ช า ติ  สํ า ห รั บ ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง

สอดคลองกับ mission ของมหาวิทยาลัย 

PLO1 เชื่ อมโยงสอดคลอง กับ mission 

มหาวทิยาลัยขอ 2 ในการสรางผลงานวจิัย

และนวัตกรรม และขอ 4 ในการรักษา

ระบบนเิวศของทรัพยากรธรรมชาต ิ

PLO4:  สามารถสื่อสาร

อยางเหมาะสมในการ

ถายทอดองคความรูสู

ชุมชนท้ังระดับชาติและ

นานาชาต ิ

ผูเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ 

สาขา สัตวศาสตร  จะ เปน นักสัตว

ศาสตรระดับแนวหนาของประเทศ 

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

การเกษตรในระดับนานาชาติไดนั้น 

ตองสามารถใชสื่อ ตาง ๆ เผยแพร

ผลงานวิจัยของตนเอง ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

PLO4 มคีวามเช่ือมโยงสอดคลองกับ 

mission ของคณะขอท่ี 2 ในการบูรณาการ

วจิัย และพัฒนาใหเปนท่ียอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิและสอดคลอง

กับ mission ของมหาวทิยาลัยขอที่ 2 ใน

การสรางผลงานวจิัยและนวัตกรรม 

PLO5: มีจรรยาบรรณ

ข อ ง นั ก วิ จั ย  แ ล ะ

ตระหนักถึงสวัสดิภาพ

ของสัตว 

 

การกาวสู นักสัตวศาสตรระดับแนว

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

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

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

สรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ยังตอง

เปนผูที่มีจรรยาบรรณในการวิจัย มี

ความตระหนักถึงสวัสดภิาพของสัตว  

PLO5 มคีวามเชื่อมโยงสอดคลองกับ 

mission ของคณะขอท่ี 2 ในการบูรณาการ

วจิัย และพัฒนาใหเปนท่ียอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิและสอดคลอง

กับ mission ของมหาวทิยาลัยขอที่ 2 ใน

การสรางผลงานวจิัยและนวัตกรรม 

PLO6: สามารถปรับตัว

ไดเปนอยางดแีละมี

ความรับผดิชอบตอ

ตนเองและสังคม 

นักสัตวศาสตรระดับแนวหนาที่มคีวาม

เปนเลศิในระดับนานาชาต ิจะตองเปน

ผูท่ีมคีวามรับผดิชอบตอตนเอง ชุมชน 

และสังคม รวมถึงสามารถปรับตัวเขา

กับสิ่งแวดลอมใหม ๆ ได 

PLO6 มคีวามเช่ือมโยงสอดคลองกับ 

mission ของคณะขอท่ี 4 ในการรักษาขนบ

ธรรมเนยีนประเพณอีันดงีาม และอนุรักษ

ศลิปวัฒนธรรม และสอดคลองกับ 

mission ของ มหาวทิยาลัยขอที่ 4  

 

 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 PLO คลอบ
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คลุมทั้ง GLO และ SLOโดยการนําขอมูลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (อางอิง 1.2.1  

รายงานการไดมาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงคของผูประกอบการและผูมีสวนไดสวนเสีย) 

ซึ่งคุณลักษณะทั่วไป (Generic) ที่ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตรพึงมีมากที่สุดคือ ตองเปนผูมี

ความซื่อสัตยสุจริต มีทัศนคติที่ดีตองาน เพื่อนรวมงาน และองคกร มีความขยัน อดทน สูงาน และ

กระตือรอืรน (PLO 5, 6) สวนคุณลักษณะเฉพาะทางวชิาชีพ (Specific) ที่ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสัตว

ศาสตร พึงมีมากที่สุดคือ ตองมีความรูพื้นฐานทางสัตวศาสตรเปนอยางดี ทั้งในดานกายวิภาคและ

สรรีวทิยาของสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว และโภชนศาสตรสัตว มีความสามารถวเิคราะหสังเคราะห 

และแกไขงานอยางเปนระบบ มีความสามารถในการจัดการขอมูล และวิเคราะหขอมูล สามารถนํา

ขอมูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานได (PLO 3, 4) นอกจากน้ีเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญา

หลักสูตรผูเรียนตองสามารถประยุกตใชองคความรูในการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตปศุสัตวใหมี

ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (PLO 1, 2) โดยสัดสวน GLO และ SLO 

มสีัดสวนเทากับ 3:3 

ตารางแสดงความสอดคลองของ PLOs กับ GLO และ SLO 

PLO Outcome Statement Specific Generic Level 

1 สามารถอธบิายแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

การผลิตปศุสัตวที่ปลอดภัย และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

  Understanding 

2 สามารถประยุกตใชความรูเพื่อแกไขปญหาการ

ผลติปศุสัตวใหปลอดภัยและเปนมติรตอ

สิ่งแวดลอม 

  Applying 

3 สามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม

สําหรับปศุสัตวยั่งยืน 

  Creating 

4 สามารถสื่อสารอยางเหมาะสมในการถายทอด

องคความรูสูชุมชนทัง้ระดับชาติและนานาชาติ 

  Applying 

5 มีจรรยาบรรณของนักวิจัย  และตระหนัก

ถงึสวัสดภิาพของสัตว 

  Evaluating 

6 สามารถปรับตัวได เปนอยางดีและมีความ

รับผดิชอบตอตนเองและสังคม 

  Applying 

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

stakeholders (4) : ผลการเรียนรูที่คาดหวังสะทอนถึงความตองการของผูมสีวนไดสวนเสีย

อยางชัดเจน 

  จากรายงานการไดมาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของผูประกอบการ

และผูมีสวนไดสวนเสียภายในมหาวิทยาลัย จะเห็นไดวาผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรฯ 

ตอบสนองตอความตองการของผูใชบัณฑติในแตละกลุมตามรายละเอยีดดังตอไปนี้ 

ความสัมพันธระหวางผลการเรยีนรูของหลักสูตรและความตองการของผูมสีวนไดสวนเสยี 

PLOs รายละเอยีด สกอ. 
ผูใชงาน 

บัณฑติ 
วชิาชีพ 

ภาค

สังคม 
อื่นๆ 

1 สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการ

ผลิตปศุสัตวท่ีปลอดภัย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยนื 

F F F M M 

2 สามารถประยุกตใชความรูเพื่อแกไขปญหาการผลิต

ปศุสัตวใหปลอดภัยและเปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

F F F M M 

3 สามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมสําหรับ

ปศุสัตวยั่งยนื 

F F F F M 

4 สามารถส่ือสารอยางเหมาะสมในการถายทอดองค

ความรูสูชุมชนท้ังระดับชาตแิละนานาชาติ 

F F F F F 

5 มจีรรยาบรรณของนักวจิัย และตระหนักถึงสวัสดภิาพ

ของสัตว 

M F F M M 

6 สามารถปรับตัวไดเปนอยางดีและมีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม 

F F F F F 

F - Fully fulfilled    M - Moderately fulfilled    

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 

Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 

1.1  The expected learning outcome have been clearly formulated and 

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

       

1.2  The expected learning outcomes cover both subject specific and 

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

       

1.3  The expected learning outcomes clearly reflect the requirements 

of the stakeholders (4) 

       

Overall opinion        
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Criteria 2 :  Programme Specification 

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

to-date (1,2) : ขอกําหนดของหลักสูตรมคีวามครอบคลุมและทนัสมัย 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได

ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื่อใหมี

ความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน โดยในเลมหลักสูตรฯ จะมี

รายละเอียดตางๆ  ที่จําเปนตอผูเรียน ผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ทั้งในสวนขอมูล

หลักสูตรฯ โครงสรางหลักสูตร คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คณาจารยประจําหลักสูตร 

คณาจารยผูสอน กลยุทธในการสอน หลักเกณฑและขอกําหนดตาง เชน คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เกณฑการสําเร็จการศกึษา รวมถึงรายงานการออกแบบที่มุงผลลัพธ ซึ่งขอมูลตาง ๆ สามารถดาวน

โหลด ไดที่ (http://www.as.mju.ac.th/ ) (อางองิ 2.1.1 รายละเอยีดของหลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑติ 

สาขาสัตวศาสตร จากเว็บไซด)      

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

date (1,2) : รายละเอยีดของวชิามคีวามครอบคลุมและทันสมัย 

สําหรับขอกําหนดของแตละรายวิชาในเลมหลักสูตรฯ มีขอกําหนดตางๆ ที่จําเปน เชน 

จํานวนหนวยกิต รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre – requisite) และคําอธิบายรายวิชา (Course 

description) นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถดูแผนการสอน วธิีการสอน การวัดและประเมินผล ไดจาก

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งกําหนดใหจัดทําและสงเขาระบบกอนเปดภาคการศึกษา 

นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังไดมีการกํากับ ตดิตาม และแจงเตอืนใหอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทําและ

สงไฟล มคอ.3 ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด (อางอิง 2.2.1 ปฏิทินจัดสง มคอ.) ซึ่งผลการ

ดําเนินการพบวา รายวิชาที่เปดสอนในภาคเรียน 1-2/2564 ไดจัดทําและสงไฟล มคอ.3 ตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไว (อางอิง 2.2.2 ไฟล มคอ.3 ในระบบ) หลักสูตรไดตรวจสอบและเช็คความ

ครอบคลุมและทันสมัยของรายวิชา พบวายังมีบางรายวิชาบางวิชาที่ผูสอนใชแบบฟอรมเกา ทีไ่ม

สอดคลองกับเกณฑ AUN QA 3.0 

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

available to the stakeholders (1,2) : ผูมสีวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรูขอกําหนด

ของหลักสูตรและรายละเอยีดของวชิา 

 หลักสูตรฯ ไดมกีารเผยแพรหลักสูตรฯ โดยผานชองทางตางๆดังนี้ 

 - ประชาสัมพันธทางเว็บไซตและเพจคณะสัตวศาสตรฯ  
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 - จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเพื่อสงไปยังกลุมเปาหมาย ไดแก วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยตีางๆ  

- หลักสูตรไดนําเสนอใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 ไดรับทราบเกี่ยวกับ

รายละเอยีดและคาใชจายในวันที่นักศกึษานําเสนอสหกิจศกึษา  

- ในวันปฐมนเิทศนักศกึษา หลักสูตรไดเผยแพรขอมูลใหแกนักศกึษาใหม 

    (อางอิง 2.3.1 ชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรฯ เชน โปสเตอรประชาสัมพันธ

หลักสูตรฯ, ประชาสัมพันธหลักสูตรในวันนําเสนอสหกจิศกึษา, กจิกรรมปฐมนเิทศนักศกึษาใหม) 

 

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 

   หลักสูตรฯ ไดดําเนินการออกแบบหลักสูตรใหตอบสนองตามผลการเรียนรูที่

คาดหวังของผูเรียน โดยแผนการเรียนแบบ 1.1 และ 1.2 เปนแผนการเรียนที่เนนการทําวิจัย ซึ่ง

ผูเรียนตองมีความรูภาคทฤษฏีและทักษะในการวิจัยเปนอยางสูง เพื่อที่จะพัฒนางานวิจัยและ

สรางสรรคนวัตกรรมในการผลิตปศุสัตว ผานรายวิชาดุษฎีนิพนธ (PLO1, PLO2, และ PLO3) 

นอกจากนี้ผูเรียนยังไดรับการพัฒนาทักษะดานการวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องของจรรยาบรรณการวิจัย 

ขอกําหนดตาง ๆ ดานการวิจัย และเทคนิคใหม ๆ ในการวจิัย ผานรายวิชา สศ 751 เทคนิคการวจิัย

ทางสัตวศาสตรข้ันสูง (PLO5) ทั้งยังไดรับการพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร การปรับตัวเขาสังคม 
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และความรับผิดชอบ ผานรายวิชาสัมมนา (PLO4 และ PLO 6) สําหรับแผนการเรียนแบบ 2.1 และ 

2.2 เปนแผนการเรยีนเปนแผนการเรยีนที่เนนการทําวจิัย ซึ่งนอกจากผูเรยีนสามารถพัฒนางานวจิัย

และสรางสรรคนวัตกรรมในการผลิตปศุสัตว ผานรายวิชาดุษฎีนิพนธ (PLO2, และ PLO3) รวมถึง

ไดรับการพัฒนาทักษะดานการวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องของจรรยาบรรณการวจิัย ขอกําหนดตาง ๆ ดาน

การวิจัย และเทคนิคใหม ๆ ในการวจิัย ผานรายวิชา สศ 751 เทคนิคการวจิัยทางสัตวศาสตรข้ันสูง 

(PLO5) ตลอดจนไดรับการพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร การปรับตัวเขาสังคม และความรับผิดชอบ 

ผานรายวิชาสัมมนา (PLO4 และ PLO 6) ผูเรียนยังไดรับการพัฒนาความรูในภาคทฤษฎีเพิ่มเติม

เพื่อใหเกิดแนวคิดในการนําไปสูการทําวจิัยที่มีคุณภาพสูง (PLO1) (อางอิง 3.1.1 มคอ. 2 หลักสูตร

และอาจารยผูสอน หนาที่ 13) 

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

outcomes is clear (2) : มกีารกําหนดสัดสวนที่เหมาะสม ระหวางรายวชิาตาง ๆ ในหลักสูตร

เพ่ือใหบรรลุผลการเรยีนรูที่คาดหวัง    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับปรับปรุง 2560 ไดนําผล

การเรียนรูที่คาดหวังมาเปนพื้นฐานในการออกแบบรายวิชาเพื่อใหแตละรายวิชาสะทอนผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง ยกตัวอยางเชน PLO3 ที่ผูเรียนตองสามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม

สําหรับปศุสัตวยั่งยืน ไดถูกถายทอดออกมาในกลุมรายวิชาดุษฎีนพินธ และ PLO4 ที่ผูเรยีนสามารถ

สื่อสารอยางเหมาะสมในการถายทอดองคความรูสูชุมชนทัง้ระดับชาติและนานาชาต ิไดถูกถายทอด

ออกมาในกลุมรายวชิาสัมมนา เปนตน (อางองิ 3.2.1 ตารางความสัมพันธระหวาง ELOs กับรายวิชา 

และผลการเรยีนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒขิองหลักสูตร) 

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

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

ยุคสมัย 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได

ปรับปรุง/พัฒนาขึ้นมาใหมจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2553 เพื่อใหมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน โดยมีการนําผล

สํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการสรางผลการเรยีนรูที่มุงหวัง และถายทอดลง

สูแตละรายวชิาโดยมแีผนการสรางผลการเรยีนรูในแตละปการศึกษาดังตอไปนี้ 
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หลักสูตรแบบ 1.1 

ชั้นปที่ รายละเอยีด 

1 นักศึกษาสามารถนําองคความรูทางวิชาการดานสัตวศาสตรมาพัฒนาโจทยวิจัยที่

เสริมสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อการผลิตสัตวที่ปลอดภัยและเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื  

2 นักศกึษาสามารถดําเนินการวจิัย วเิคราะห สังเคราะห และนําเสนอผลงานวจิัยได

อยางถูกตองตามหลักวชิาการ ตลอดจนมีจรรยาบรรณการวจิัย คุณธรรม และ

จรยิธรรม  

3 นักศกึษาสามารถเผยแพรผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางดานสัตวศาสตรไดทัง้ใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ  

 

หลักสูตรแบบ 1.2 

ชั้นปที่ รายละเอยีด 

1 นักศกึษาสามารถอธบิายทฤษฏพีื้นฐานทางดานสัตวศาสตรไดอยางถูกตอง ตลอดจน

เขาใจกระบวนการในการดําเนนิการวจิัย ตลอดจนระเบยีบขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการทําวจิัย  

2 นักศกึษาสามารถนําองคความรูทางวชิาการมาพัฒนาโจทยวจิัยที่เสรมิสรางองค

ความรูและนวัตกรรม ใหม ๆ เพื่อการผลติสัตวที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยนื  

3 นักศกึษาสามารถดําเนินการวจิัยไดอยางถูกตองตามหลักวชิาการ มจีรรยาบรรณการ

วจิัย คุณธรรม และจรยิธรรม  

4 นักศกึษาสามารถวเิคราะห และสังเคราะหผลการวจิัยไดอยางลกึซึ้ง รวมถงึนําเสนอ

ผลงานวจิัยไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  

5 นักศกึษาสามารถเผยแพรผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางดานสัตวศาสตรไดทัง้ใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ  

 

 

 

 

 



22 
 

 

หลักสูตรแบบ 2.1 

ชั้นปที่ รายละเอยีด 

1 นักศกึษาสามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐานทางดานสัตวศาสตรไดอยางถูกตอง ตลอดจน

นําองคความรูทางวชิาการดานสัตวศาสตรมาพัฒนาโจทยวจิัยที่เสริมสรางองคความรู

และนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อการผลิตสัตวที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยนื  

2 นักศกึษาสามารถดําเนินการวจิัย วเิคราะห สังเคราะห และนําเสนอผลงานวจิัยได

อยางถูกตองตามหลักวชิาการ ตลอดจนมีจรรยาบรรณการวจิัย คุณธรรม และ

จรยิธรรม  

3 นักศกึษาสามารถเผยแพรผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางดานสัตวศาสตรไดทัง้ใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ 

 

หลักสูตรแบบ 2.2 

ชั้นปที่ รายละเอยีด 

1 นักศกึษาสามารถอธบิายทฤษฏพีื้นฐานทางดานสัตวศาสตรไดอยางถูกตอง ตลอดจน

เขาใจกระบวนการในการดําเนนิการวจิัย ตลอดจนระเบยีบขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการทําวจิัย  

2 นักศกึษาสามารถนําองคความรูทางวชิาการมาพัฒนาโจทยวจิัยที่เสรมิสรางองค

ความรูและนวัตกรรม ใหม ๆ เพื่อการผลติสัตวที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยนื  

3 นักศกึษาสามารถดําเนินการวจิัยไดอยางถูกตองตามหลักวชิาการ มจีรรยาบรรณการ

วจิัย คุณธรรม และจรยิธรรม  

4 นักศกึษาสามารถวเิคราะห และสังเคราะหผลการวจิัยไดอยางลกึซึ้ง รวมถงึนําเสนอ

ผลงานวจิัยไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  

5 นักศกึษาสามารถเผยแพรผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางดานสัตวศาสตรไดทัง้ใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ  
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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 

หลักสูตรฯ จึงไดกําหนด learning outcome ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยมุงม่ันพัฒนา

ดุษฎีบัณฑติที่มีองคความรู ควบคูคุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการงานวิจัยดานสัตวศาสตร เพื่อ

ผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งปรัชญาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ สาขาสัตวศาสตร คอื  “ผลิตบุคลากรและสรางองคความรูใหมที่เหมาะสมทางสัตวศาสตร

เพื่อการพัฒนาปศุสัตวอยางยั่งยนื” 

วัตถุประสงคของหลักสูตร  

1) ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และทักษะการวิจัยทางสัตวศาสตร

ใหสอดคลองตอความตองการดานการผลิตปศุสัตวระดับประเทศและนานาชาติ 

2) สรางผลงานวิจัยใหมทางสัตวศาสตรที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการผลิตปศุสัตว

อยางยั่งยนื 
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ปรัชญาการศึกษาไดถูกถายทอดไปยังมีสวนไดสวนเสยีทุกสวนของหลักสูตร โดยมี

การใหความรูและขอมูลตางๆ ผานทางชองทางตางๆ ดังที่กลาวไปแลวใน Criteria 2.3  

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

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

สอดคลองกับการบรรลุผลสําเร็จตามผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 

   กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับการบรรลุผลสําเร็จ

ตามผลการเรยีนรูที่คาดหวัง เชน การบรรลุตาม PLO 6 โดยมีกิจกรรมเพิ่มทักษะการใชสถิติและการ

ปฏิบัติจริงใหนักศึกษา เชน การอบรมการใชโปรแกรม SPSS ใหนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ 

(อางองิ 4.2.1 กิจกรรมอบรมการใชโปรแกรม  SPSS ใหนักศกึษา) 

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

การเรยีนการสอนกระตุนใหเกดิการเรียนรูตลอดชวีติ 

   หลักสูตรฯ ไดกําหนดการเรียนรูตลอดชีวิตของหลักสูตร ประกอบดวย ทักษะการ

ติดตอสื่อสาร และทักษะทางภาษาอังกฤษ และเพื่อใหสอดรับกับการเรียนรูตลอดชีวิตของหลักสูตร 

หลักสูตรไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เชน การปฏิบัติการทั้ง

ภายในและภายนอกสถานที่ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรวมกับสถานประกอบการ และ

การทําวจิัยในชัน้เรยีน ดังนี้ 

  มีการใชทักษะทางการวิจัยทางสัตวศาสตร เชน วิชา สศ751 เทคนิคการวิจัยทาง

สัตวศาสตรข้ันสูง 

นอกจากนี้หลักสูตรฯมีกิจกรรมเสริม เชน การอบรม เรื่อง หลักการทํางานข้ัน

พื้นฐานของเทคนิคโครมาโทกราฟและแมสสเปกโทเมตรีของเครื่อง HPLC และ LC-MS / MS ณ 

อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหองปฏิบัติการชั้น 2 อาคาร

เฉลมิพระเกียรติ 50 ปคณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม (อางอิง 4.3.1 กิจกรรมทักษะวิจัย 

การอบรมเครื่อง HPLC และ LC-MS / MS) 

ทักษะการติดตอสื่อสาร และทักษะทางภาษาอังกฤษ เชน ในรายวิชา สศ721 

เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูงในการผลิตสัตว และมีกิจกรรมการนําเสนอขอมูลและสืบคนการนําเสนอ

ทางวิชาการของตางประเทศที่ทันสมัย ในวิชา สศ753 หัวขอพิเศษในทางสัตวศาสตรข้ันสูง 1 และ

วชิาดุษฏีนพินธ (อางองิ 4.3.2 กจิกรรมทักษะตดิตอสื่อสาร การสัมมนาออนไลน) 

นอกจากนี้มกีจิกรรมอบรม“การประยุกตใชแสงซนิโครตรอนกับงานวจิัยดานอาหาร

และการเกษตร” โดย คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับ สถาบันวิจัยแสง

ซนิโครตรอน (องคการมหาชน) ในวันอังคารที่ 18 เดอืนมกราคม พ.ศ. 2565 และมกีารสัมมนา เรื่อง

ปญหาไขและเปลือกไข จากโรคในไก มีอะไรไดบาง"  และ"ไข เปลือกไข จะเปลี่ยนไปถาใสใจ 
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nutrition" โดยบริษัทโซเอทิส (ประเทศไทย) จํากัด ในวันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 13:30-15:30 น. 

ผาน zoom webinar  (อางองิ 4.3.3 กิจกรรมอบรมแสงซนิโครตรอน และสัมมนา เรื่องปญหาไขและ

เปลือกไข) 

 

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 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณนักศึกษาใหม) และหลังการเปนนักศึกษา

ประมาณ 1 เดือน มีการสอบวัดผลการเรียนรูพื้นฐาน และมีการติดตามความกาวหนาของผลการ

เรยีนรูระหวางการศึกษาโดยมีการสอบขอเขียนและสอบประมวลผลการเรียนรู และมีการสอบดุษฎี

นพินธซึ่งประกอบดวยผลการเรยีนรูทุกดาน กอนสําเร็จการศึกษา (อางองิ 5.1.2 แบบฟอรมรายงาน

ความกาวหนา), (อางองิ 5.1.3 การสอบประมวลความรู)  
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5. 2)   The student assessments including timelines, methods, regulations, 

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

(4,5) : การประเมนิผูเรียน รวมถึงชวงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกําหนดเกณฑ

ประเมิน การกระจายนํ้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑการใหคะแนนและการตัดเกรด             

มคีวามชัดเจนและสื่อสารใหผูเรียนรับทราบ 

ในหลักสูตรฯ มีเกณฑและวิธีการประเมินผูเรียนมีความหลากหลายตามลักษณะ

วิชา ตามการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรูที่คาดหวัง ระบุเกณฑ วิธีประเมิน เชน ใน

รายวิชา สศ 721 เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูงในการผลิตสัตว สศ 751  เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร

ขั้นสูง สศ 753 หัวขอพิเศษในทางสัตวศาสตรขั้นสูง 1, สัมมนา และดุษฏีนิพนธ ซึ่งหลักสูตรฯ มีการ

พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑและวิธีการประเมินของแตละรายวิชาและมีการกําหนดลวงหนา

กอนการจัดการเรียนการสอน (อางอิง 5.2.1 มคอ.3  รายวิชา สศ 721 เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูงใน

การผลิตสัตว สศ 751  เทคนคิการวจิัยทางสัตวศาสตรขัน้สูง สศ 753 หัวขอพเิศษในทางสัตวศาสตร

ขั้นสูง 1, สศ 791 สัมมนา1 และ สศ 891 ดุษฏีนิพนธ 1) ซึ่งหลักสูตรมีการพิจารณาความเหมาะสม

ของเกณฑและวิธีการประเมนิของแตละรายวิชาและมีการกําหนดลวงหนากอนการจัดการเรยีนการ

สอน โดยอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรฯ ไดรวมกับคณะในการจัดอบรมประเมิน มคอ. 3 โดยจัดทํา

แบบฟอรมเพื่อประเมินเกณฑการใหคะแนนและการตัดเกรด ของแตละรายวิชา  และใหอาจารย

ผูสอนปรับรายวชิาใหเปนไปตามเกณฑ กําชับใหผูสอนแจงผูเรยีนไดทราบหลักเกณฑในการประเมิน

แตละรายวชิา    

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

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

แผนการใหคะแนนถูกใชในการประเมินเพ่ือยืนยันความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความ

โปรงใสในการประเมนิผูเรียน 

  หลักสูตรฯ มีระบบตรวจสอบความนาเชื่อถือและความเที่ยงธรรมของเกณฑและ

วิธีการประเมิน โดยมีการประชุมเพื่อตรวจสอบผลการศกึษาจากเกณฑการใหคะแนนและแผนการ

ใหคะแนน ดวยความเที่ยงตรงและความโปรงใสของทุกรายวชิาที่เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 

ภาคการศกึษาที่ 2 จาก มคอ.3 และ 5 ใหมีความสอดคลองกัน (อางองิ 5.3.1 ผลสรุปเกรด1-2-64)  
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5.4)  Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

(3) : มีการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการประเมินผูเรียนที่เหมาะสมแกเวลาและชวย

พัฒนาการเรยีนรู 

มีการสะทอนผลการประเมินกลับยังผูถูกประเมินระหวางที่กําลังศึกษา เพื่อให

ผูเรียนนําไปปรับปรุงแกไข เชน รายวิชาสัมมนาที่มีการนําเสนอมากกวา 1 ครั้ง ทําใหนักศึกษา

สามารถนําขอบกพรองของงานที่นําเสนอไปปรับปรุงในการนําเสนอครั้งตอไป และมีการประเมิน

ผูเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ทั้งน้ี หลักสูตรฯ จะจัดทําแบบฟอรมติดตามผลการประเมินของ

อาจารยผูสอนใน แตละรายวชิาของ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.5 รายงานผลการ

ดําเนนิการของรายวชิา 

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

เกี่ยวกับกระบวนการอทุธรณ 

หลักสูตรฯ มีการชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงกระบวนการที่เหมาะสม โดยผูเรียน

สามารถอุทธรณตามระบบประเมินหลักสูตรฯและคณะฯ จัดทําข้ึน นอกจากนี้ผูเรียนสามารถ

รองเรียนหรอืแสดงความคิดเห็นผานชองทางอื่น ๆ เชน สายตรงคณบดี กลองแสดงรับความคดิเห็น 

(ตูรับขอรองเรยีน) บริเวณช้ัน 1, 3 และช้ัน 4 อาคารศูนยสัตวศาสตรฯ (อางอิง 5.5.1 การรองเรียน

ผานอาจารยที่ปรกึษา สายตรงคณบด ีและกลองรับความคดิเห็นคณะฯ)   

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 2564 มีคณาจารยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรฯ และทํางานเต็มเวลา

ทั้งหมด 14 คน แบงออกตามตําแหนงทางวิชาการดังตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการของ

หลักสูตรฯ ทั้งนี้มีอาจารยทั้งหมดในหลักสูตรฯ จบปริญญาเอกรอยละ 100 ซึ่งอาจารยทุกทานใน

ห ลั ก สู ต ร ฯ  มี ค ว า ม รู ท า ง ก า ร วิ จั ย  มี ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร  ร อ ย ล ะ  7 1 .4 2  จ า ก 

https://erp.mju.ac.th/teacherInProgram.aspx?year=2564&fac=22 (อางองิ 6.1.1 เว็บไซด  erp-mju 

ขอมูลอาจารยในหลักสูตร) และมีอาจารยที่ไดรับกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 1 คน คือ ผศ.

สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาด ี(อางองิ 6.1.2 แบนเนอรแสดงความยนิด)ี 

   ในระหวางปการศึกษา 2560 – 2564 คณะฯไม5.5มีอาจารยทานใดลาออก แตมี

อาจารยเกษยีณอายุจํานวน 1 คน และเขาใหมจํานวน 2 คน โดยในตนปการศึกษา 2564 มีอาจารย

สังกัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เกษียณอายุจํานวน 1 คน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. บัญชา พงศ

พิศาลธรรม และเขาใหมเพื่อทดแทน จํานวน 1 คน คอื ผูชวยศาสตราจารย ดร.เถลงิศักดิ์ อังกุรเศรณี โดย

ในการบรหิารจัดการหลักสูตรในปงบประมาณ 2564 ซึ่งผูชวยศาสตราจารย ดร. บัญชา พงศพิศาล

ธรรม เกษียณอายุทางหลักสูตรฯ ไดวิเคราะหอัตรากําลังและภาระงานอาจารยผูสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยเพื่อทดแทน

อาจารยเกษยีนอายุ คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี และเสนอตอคณะกรรมการ

ประจําคณะฯเรยีบรอยแลว  

ทัง้น้ี ภายในอกี 5 ป จะมคีณาจารยเกษยีณอายุ จํานวน 1 คน และประธานอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ไดรวมเปนคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณากําหนดกรอบตําแหนง

ทดแทนคณาจารยที่เกษยีณอายุ (อางองิ 6.1.3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล) 
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวชิาการของหลักสูตร ในรอบ 5 ป  

ตําแหนงวชิาการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คง

อยู 

ออก คงอยู ออก คง

อยู 

ออก คงอยู ออก คงอยู ออก 

อาจารย 8 - 8 - 6 - 5 - 4 - 

ผูชวยศาสตราจารย 4 - 4 - 6 - 8 - 10 - 

รองศาสตราจารย 1 1 1 - 1 - - 1 - - 

รวม 13 1 13 - 13 - 13 1 14 - 

 

ตารางแสดงบุคลากรสายวชิาการของหลักสูตร (ขอมูล ณ วันสิ้นปการศกึษา 2564) 

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

ปรญิญาตร ี - - - - - - 

ปรญิญาโท - - - - - - 

ปรญิญาเอก 4 10 - - - 14 

สูงกวาปรญิญาเอก - - - - - - 

รวม 4 10 - - - 14 

รอยละ 100 

อายุคนเฉลี่ย 42.00 45.60 - - - - 

อายุงานเฉลี่ย 6.75 14.5 - - - - 

 

รายชื่ออาจารยที่จะเกษยีณอายุราชการ อกี 6 ป (2565-2569) 

ลําดับ ชื่อ-สกุลผูที่จะเกษยีณอายุ

ราชการ 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ผศ.ดร.จํารูญ มณวีรรณ  √     

2 ผศ.ดร. ประภากร ธาราฉาย      √ 
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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 (2) : มกีารเปรยีบเทยีบอัตราสวน

บุคลากรสายวิชาการตอจํานวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑมาตรฐาน และติดตาม

ตรวจสอบขอมูลเพ่ือพัฒนาคณุภาพดานการศกึษา การวจัิย และการบรกิารวชิาการ 

รายงานสรุปสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําหลักสูตรฯ ประจําปการศึกษา 

2564 ของมหาวิทยาลัยที่ลงิค https://erp.mju.ac.th/ftesRpt1.aspx (อางอิง 6.2.1 ตารางแสดงขอมูล

สัดสวนนักศึกษาตออาจารยของหลักสูตร) ทั้งนี้ หลักสูตรไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาภาระงาน

สอนของอาจารยในทุกรอบปและทบทวนภาระงานสอนอีกครั้งกอนเปดทุกภาคการศึกษา (อางอิง 

6.2.2 ภาระงานสอนระดับปริญญาเอก 2564) และติดตามการทํางานวิจัยของอาจารยในทุกรอบป

การศึกษา เพื่อใหมีคาภาระงานเปนไปตามสัดสวนที่กําหนด ซึ่งพบวาในปการศึกษา 2564 มีจํานวน

อาจารยเทากับ 14 คน (อางอิง 6.2.3 สรุปแผนอัตรากําลังสายวิชาการประจําปการศึกษา 2564-

2568) สวนเกณฑภาระงานสอนของอาจารย (Teaching Load)  อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรฯ ได

ใชขอมูลจํานวนช่ัวโมงสอนตอสัปดาหของอาจารยแตละคนมาใชประกอบการพจิารณา  

 รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ปการศกึษา2564 
FTE_teaching load 

ปรญิญาเอก Total class 

ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย 0.00 0.00 

ผศ.ดร.ทองเลยีน บัวจูม 0.00 0.00 

ผศ.ดร. บัวเรยีม มณวีรรณ 0.50 0.13 

ผศ.ดร. ววิัฒน พัฒนาวงศ 3.55 0.89 

ผศ.สพ.ญ.ดร. กฤดา ชูเกยีรติศริ ิ 0.40 0.10 

ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง 0.50 0.13 

อ.ดร.มงคล ยะไชย 0.00 0.00 

ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถกึ 1.00 0.25 

อ.ดร.ภาคภูม ิเสาวภาคย 0.00 0.00 

ผศ.ดร. จํารูญ มณวีรรณ 0.00 0.00 

อ.ดร.วันทมาส จันทสนิธุ 0.00 0.00 

ผศ.สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาด ี 0.00 0.00 

อ.ดร.อานนท ปะเสระกัง 0.55 0.14 
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ปการศกึษา 
FTEs จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา 

สัดสวนอาจารยตอ FTEs 
(รายวชิาที่อยูในหลักสูตร) 

2564 11.52 0.886 

2563 12.3 0.946 

2562 9.02 0.693 

2561 3.42 0.263 

2560 2.56 0.196 

 

ตารางตัวชี้วัดทางดานการวจิัย   

ตัวชี้วัดดานการวจิัย 
ผล 

2560 

ผล 

2561 

ผล 

2562 

ผล 

2563 

ผล 

2564 

1.เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค

ตออาจารยประจํา 

116,490.91 235,804 192,784 785,371 5,940,775 

2.รอยละของอาจารยและนักวจิัยประจําที่มี

งานวจิัยตอจํานวนอาจารยและนักวจัิย

ประจํา 

22.73 27.27 21.58 20 26.32 

3.ระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา

งานวจิัยหรอืงานสรางสรรค  

5 6 6 5 ไมมใีนแผน 

4.รอยละของงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่

ไดรับการตพีมิพหรอืเผยแพรในวารสาร

ระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

95.45 

(21/22*100) 

54.55 26.32 65 29.47 

5.รอยละของผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนแกหนวยงาน

ภายนอกอยางเปนรูปธรรมและมกีารรับรอง

การใชประโยชน 

13.63 9.09 20.00 30 23.52 

6.จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่

เสนอขอรับการจดทะเบยีนสทิธิบัตรหรอือนุ

สทิธิบัตร  

0 0 

 

1 0 2 
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ตัวชี้วัดดานการวจิัย 
ผล 

2560 

ผล 

2561 

ผล 

2562 

ผล 

2563 

ผล 

2564 

7.จํานวนโครงการวจิัยที่บูรณการกับ

หนวยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

2 3 6 7 ไมมใีนแผน  

8.รอยละของบทความวจิัยที่ไดรับการ

อางองิ (Citation) 

-    - - - 170 

ตารางตัวชี้วัดทางดานการวจิัย  ประจําปงบประมาณ ป พ.ศ. 2564  

ตัวช้ีวัดดานการวิจัย แผน 2564 ผล  2564 

1.จํานวนเงนิวจิัยดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 10,000,000 5,940,775 

2.รอยละของอาจารยและนักวจิัยประจําที่มีผลงานวจิัย 40 44.4 

3.รอยละผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 20 23.52 

4.จํานวนงานวจิัยที่นําไปใชในเชงิพาณชิย 1 2 

5.รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพมิพเผยแพรตามเกณฑการเผยแพร

ผลงานวชิาการของ กพอ. 

40 47.36 

6.รอยละของบทความวจิัยที่ไดรับการอางองิ (Citation) 100 170 

จากผลการวเิคราะหตัวชี้วัดดานการวิจัย ของป 2564 คณะกรรมการวจิัยและบรกิารวชิาการ ไดทํา

การวเิคราะหผลไดดังนี้  

- เงินวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แผนไดกําหนดไว 10,000,000 ผลไปที่ 

5,940,775  ไมบรรลุผล แสดงใหเห็นวาแหลงทุนวจิัยนอยกวาแผนที่กําหนดไว 

- รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่มีผลงานวิจัย ไดกําหนดไว 40 ผลไปที่ 

44.00 บรรลุผล แสดงใหเห็นวา นักวจัิยยังตีพมิพหรอืเผยแพรมากขึ้น หรอืลงขอมูล

ในระบบมากขึ้น ครบถวนกวาเดิม 

- รอยละผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน แผนไดกําหนดไว 20 ผล

ไปที่  23.52 บรรลุผล แสดงใหเห็นวาผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคนําไปใช

ประโยชน มากขึ้น  

คณะกรรมการบริการวชิาการและวิจัยฯ ควรนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ

พจิารณาและปรับปรุงแผนหรอืพัฒนาการใหบรกิารวิชาการสังคมในครัง้ตอไป 
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 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

มหาวทิยาลัยเปนผูดําเนินการประกาศรับสมัคร และมคีณบดฯี รวมเปนคณะกรรมการสรรหาฯ โดย

ใชหลักเกณฑในการสรรหาเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย  (อางอิง 6.3.1 ระเบียบการรับ

อาจารย)  

มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในเรื่องการกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการของสายวชิาการอยางชัดเจน (อางองิ 6.3.2 ระเบียบกําหนดตําแหนงวชิาการที่

สูงข้ึน) ทางผูรับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรไดเขารวมการอบรมการขอตําแหนง

ทางวิชาการ (อางอิง 6.3.4 การอบรมการขอตําแหนงทางวิชาการ) และผูรับผิดชอบหลักสูตรได

ติดตามความกาวหนาในการขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการที่สูงขึ้นในการประชุมหลักสูตร (อางองิ 

6.3.5 วาระการประชุมตดิตามการขอตําแหนงทางวิชาการ) 

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

วนิิจฉัยและประเมนิความสามารถของบุคลากรสายวชิาการ 

  ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรไดเขารวมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงาน

ของบุคลากรสายวิชาการของคณะ (อางอิง 6.4.1 อางอิง 6.4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองภาระงานสายวิชาการ) โดยคณะฯใชระบบการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ

ประเมินจากเกณฑภาระงานที่กําหนดไวตามเกณฑของทางมหาวิทยาลัย  และคณะฯมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานของสายวชิาการ โดยดําเนนิการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานตาม

ภาระงานเบื้องตนตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย และไดสงผลการประเมินใหคณบดีประเมินเปน

ลําดับ พรอมทั้งสงผลการประเมินและขอเสนอแนะกลับเปนรายบุคคล หากบุคลากรทานใดมีขอ

สงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเตมิได 

 

 



34 
 

ในปงบประมาณ 2564 คณะสัตวศาสตรฯ มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสาย

วชิาการ  ดังนี้ 

1) ขาราชการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ครั้ง/ป คือ  รอบ 1 

ตุลาคม-31 มนีาคม  และรอบ 1 เมษายน -30 กันยายน 

2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีการประเมินการปฏิบัติงาน  จํานวน 1 

ครัง้/1 คอื รอบ 1 ตุลาคมของป – 30 กันยายน ของปถัดไป 

ทัง้น้ี ในแบบขอตกลงภาระงาน (TOR)  รายงานภาระงานตามขอตกลง  และแบบประเมินผล

การปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ผูบริหารของคณะเปนผูพิจารณาผลการประเมิน  

พรอมทัง้นําผลการประเมินในสวนไมเปนตามมาตรฐานตามตําแหนงงานที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว 

มาปรับปรุงและวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรตามตําแหนงงานที่รับผิดชอบ  และจากผลการ

ดําเนินงานของปงบประมาณ 2564  คณะฯ ไดใหความสําคัญดานการประเมินสมรรถนะของ

บุคลากรทุกสวนงาน จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานสายวชิาการและสายสนับสนุน

วิชาการ และคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัตงิานข้ึน  เพื่อดําเนินกลั่นกรองภาระงาน

ของบุคลากร  พิจารณาสมรรถนะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกตองของผล

การปฏบิัตงิานตามขอกําหนด แจงผลการประเมินใหผูรับการประเมนิรับทราบ และพจิารณาผลการ

เลื่อนขั้นเงนิเดือน  นอกจากนี ้คณะฯ มีการกําหนดเกณฑการประเมินเพิ่มเติม เชน การขอทุนวิจัย

ภายนอก การสอบผานภาษาอังกฤษ เปนตน (อางอิง 6.4.2 ประกาศกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑ

ประเมนิสายวชิาการ)   

 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 โดยพิจารณาความสอดคลองกับภาระงาน  (อางอิง 6.5.2 รายละเอียด

สนับสนุนพัฒนาตนเองและตัวอยางภาระงาน) นอกจากนี้คณะฯ ไดสนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ

ผลงานวจิัยในระดับนานาต ิ(อางองิ 6.5.3 หลักเกณฑการขอรับการสนับสนุนการนําเสนอผลงาน)   
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หลักสูตรไดสอบถาม รวบรวมและวเิคราะหความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรสายวิชาการ และเสนอแผนการจัดกิจกรรมใหแกคณะฯ โดยในป 2564 บุคลากรของ

หลักสูตรฯ ไดเขารวมกิจกรรมตางๆมากมาย ดังนี้ การศึกษาเกณฑ เกณฑ AUN QA หัวขอ “การ

จัดทําแผนการสอน และเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู” (อางอิง 6.5.4 การบรรยาย

พิเศษ การจัดทําแผนการสอน) กิจกรรมการอบรมขอตําแหนงทางวิชาการ ในหัวขอการผลิต

ผลงานวิจัยและผลงานทางวชิาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ (อางอิง 6.5.5 การอบรมขอ

ตําแหนงวิชาการ), กิจกรรมการจัดการความรู (KM) หัวขอ “รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบ

ออนไลน” โดยใชโปรแกรม Microsoft team , Zoom , OBS (Open Broadcaster Software) (อางอิง 

6.5.6 KM การเรยีนการสอนออนไลน) นักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องคการมหาชน) สวก.จัด

อบรมใหความรู ในเรื่อง เริ่มคดิ เริ่มเขียน โครงการวจิัยอยางไร...ไมใหโดนตกีลับ (อางองิ 6.5.7 การ

อบรมเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย), กิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการ

นําเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022 ซึ่งเปน

หลักสูตรการอบรมสําหรับผูที่สนใจนําเสนอบทความผลงานวิจัยในกิจกรรม Thailand Research 

Expo & Symposium 2022 (อางอิง 6.5.8 การอบรมเทคนคิการเขียนและนําเสนอผลงานวจิัย), การ

อบรม “การเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน” (อางอิง 6.5.9 การอบรมเสริมสรางศักยภาพ

บุคลากร)  

6.6) Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service (9) : การบรหิารผลการปฏบิัตงิาน

รวมถงึการใหรางวัลและการยอมรับถูกนํามาใชเพื่อกระตุนและสนับสนุนการเรียนการสอน 

การวจัิยและการบรกิารวชิาการ 

   หลักสูตรฯและคณะฯรวมแสดงความยินดีและยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลากรสาย

วิชาการของคณะฯ ผานส่ือออนไลน ต่างๆ เช่น เว็บไซดคณะฯ, กลุมไลนบุคลากร และเพจเฟสบุค

สัตวศาสตรฯ แมโจ ดังนี้ 

1) บุคลากรคณะฯ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน 1 คน คอื ผศ.สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาด ี (อางองิ 6.6.1 รูปแบนเนอร) 

2) คณะฯ ไดจัดทําระบบเสนอรายช่ือบุคลากรดเีดน ประกอบดวย สายวชิาการ 

ดานการเรียนการสอน (อาจารย ดร.วันทมาส จันทะสินธุ), สายวิชาการ 

ดานการวิจัยและนวัฒกรรม (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง), 

สายวิชาการ ดานบริการวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน พัฒนา

วงศ), สายวิชาการ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ผูชวยศาสตราจารย

ไพโรจน ศิลม่ัน) (อางอิง  6.6.2 เอกสารประกอบบุคลากรที่ไดรับการยก

ยอง ) 
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3) ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัย ประเภท

การนําเสนอดวยโปสเตอร ในระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการ สัตว

ศาสตรแหงชาติ ครัง้ที่ 9 (อางอิง 6.6.3 ภาพประกาศลําดับรางวัลนําเสนอ

ผลงานวจิัย) 

 

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  

อาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสูตรฯ มกีารประชุมหารอืกําหนดใหอาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตรฯ 

มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอยปละไมต่ํากวา 1 เรื่อง  โดย

หลักสูตรมีการสนับสนุนใหคณาจารยขอทุนวิจัยจากแหลงทุนวิจัย โดยการแจงขาวสารทุนวิจัยจาก

แหลงทุนวจิัยทัง้ภายในและภายนอก รวมถึงชองทางการเผยแพรผลงานทางวิชาการตาง ๆ ผานทาง

หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกสและระบบสารสนเทศ (E-manage) ใหแกคณาจารย ในปการศึกษา 

2564 หลักสูตรไดมีการวางแผนและตั้งเปาหมาย โดยการมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษา

วทิยานพินธไดกํากับและติดตามการทํางานวิจัย การตีพมิพ และการเผยแพรผลงานของนักศกึษาให

อยูในเกณฑระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพของผลงานใหสูงข้ึน และไดมีการทวน

สอบการประเมินและเปรียบเทียบประเภท และจํานวนงานวิจัยกับเกณฑมาตรฐานที่ไดรับการ

ยอมรับ โดยอางองิเกณฑกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการจากคูมอื สกอ.  

ขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยของ คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยี ระหวางป พ.ศ. 2560-2564 
รายการ น้ําหนัก 2560 2561 2562 2563 2564 

จํานวน ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ถวง

น้ําหนัก 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณที่ ตีพิมพ ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

0.2 15 3 8 1.6 27 5.4 7 1.4 8 1.6 

บทความวิจัยหรอืบทความวชิาการที่

ตพีมิพในวารสารวชิาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.6     1 0.6 1 0.6   
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี

ตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ  ก .พ .อ .  หรือ ระ เ บี ย บ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา

เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 

30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่ง

ไ ม อ ยู ใ น  Beall’s list) ที่ ตี พิ ม พ ใ น

ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ที่ ป ร า ก ฏ ใ น

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.8 2 1.6 2 1.6 4 3.2 2 1.6 2 1.6 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี

ตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาตท่ีิปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอื

ร ะ เ บี ย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร

อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบั

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

2556 

1 3 3 5 5 2 2 3 3 5 5 

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกร

ระดับชาตวิาจางใหดําเนินการ 

1 1 1 23 23 5 5 7 7 5 5 

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่

คนพบใหม และไดรบัการจดทะเบียน 

1           

ตําราหรอืหนังสือหรอืงานแปลที่ไดรับ

กา รประ เ มิ น ผ า น เกณ ฑ ก ารขอ

ตําแหนงทางวชิาการแลว 

1           

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผาน

การพิจารณาตามหลักเกณฑการ

ประเมินตําแหนงทางวชิาการ แตไมได

นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง

วชิาการ 

1           

รวมทัง้หมด  22 9 40 32 39 16.2 20 13.6 21 13.6 
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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) 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร (ยอนหลัง 5 ป)  

 

 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุน 

ปการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

 

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 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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1.2  หองสมุดคณะฯ 1 1 1 1 - 1 - - 1 

2. บุคลากรหองปฏบิัตกิารที่ 

หลักสูตรใชในการเรยีนการสอน 

     2.1 หองปฏิบัติการคณะ 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

3. บุคลากรดานงานฟารมของ

คณะ 

3 3 3 3 - - 3 - 3 

4. บุคลากรดานธุรการ พัสดุ 

และการเงนิ 

     4.1 ธุรการคณะ     

     4.1 พัสดุคณะ   

     4.1 การเงนิคณะ       

 

 

1 

2 

2 

 

 

1 

2 

2 

 

 

1 

2 

2 

 

 

1 

2 

2 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

1 

2 

2 

 

 

- 

- 

- 

 

 

1 

2 

2 

5.   บุคลากรที่ใหบรกิารแก

นักศกึษา 

    5.1 หลักสูตรปรญิญาตรแีละ

ฝายบัณฑติศกึษา  

    5.2 สํานักบรหิารและพัฒนา

วชิาการ 

5.3 คณะฯ 

 

 

2 

 

- 

 

1 

 

 

2 

 

- 

 

1 

 

 

2 

 

- 

 

1 

 

 

1 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

- 

รวม 17 17 15 13 1 3 9 - 12 

อยางไรก็ตาม หลักสูตรฯมีความตองการบุคลากรสายสนับสนุน และหลักสูตรไดสํารวจ

ความตองการจากผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา มีความตองการบุคลากรสายสนับสนุน (บุคลากรที่

ใหบริการแกนักศึกษา) เพิ่มเติมเพื่อตอบสนองการบริการดานการศึกษา งานวิจัย และบริการ

วชิาการแกนักศกึษาระดับบัณฑติศึกษา 

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
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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 

เพื่อใหคณะฯ ดําเนนิการวนิจิฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนตอไป (อางอิง 

7.3.1 คําสั่งคณะกรรมการดําเนนิการกําหนดสมรรถนะฯ) 
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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 (อางอิง 7.4.2 การเขารวมอบรมตาง ๆ ของบุคลากร) และการอบรม “การ

เสรมิสรางศักยภาพในการปฏบิัติงาน” (อางองิ 7.4.3 การอบรมเสรมิสรางศักยภาพบุคลากร) 

 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 

  หลักสูตรฯและคณะฯรวมแสดงความยินดีและยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลากรสาย

สนับสนุนของคณะฯ ผานสื่อออนไลน ตางๆ เชน เว็บไซดคณะฯ, กลุมไลนบุคลากร และเพจเฟสบุค

สัตวศาสตรฯ แมโจ โดยขณะนี้อยูระหวางดําเนินการลงคะแนนคัดเลอืกบุคลากรสายสนับสนุนดเีดน 

(อางองิ 7.5.1 เอกสารเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดเีดน) 

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] 
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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        

 

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. สรุปรายละเอียดของหลักสูตร และประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตรฯ 

เพื่อใหอาจารยประจําคณะสัตวศาสตรฯ นําไปประชาสัมพันธใหกับนักศึกษา

ระดับปรญิญาตร ีและ/หรอื บุคคลภายนอก (อางองิ 8.1.3 คาใชจายหลักสูตร) 

3. สงโปสเตอรประชาสัมพันธและแผนพับไปยังกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน 

หนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนดานสัตวศาสตร วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลย ี(อางองิ 8.1.4 เอกสารประชาสัมพันธ) 
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8. 2)   The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated (2) : มีการกําหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑในการคัดเลือก

นักศกึษา 

  เม่ือสิ้นสุดการประกาศรับสมัครแลว บัณฑิตวิทยาลัยจะสงเอกสารประกอบการ

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 นักศกึษาใหมในระดับบัณฑติศกึษา และหลักสูตรฯ ไดจัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาใหมดวยเพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตอ และทําความ

เขาใจในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับนักศึกษานับตั้งแตเขาศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษา และทํา

ความรูจักสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาในคณะฯ (อางอิง 8.2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศกึษา

ใหม) 

 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษารับเขาในแตละปการศกึษา (ยอนหลัง 5 ป) 

ปการศกึษาที่

รับเขา (รหัส) 

จํานวนผูสมัคร 

จํานวนผูสมัครเรียน จํานวนคนที่ประกาศ

รับ 

จํานวนนักศกึษาท่ีลงทะเบียน

จรงิ 

2564 (รหสั 64) 1 5 1 

2563 (รหัส 63) 3 5 3 

2562 (รหสั 62) 2 5 2 

2561 (รหสั 61) 1 5 1 

2560 (รหสั 60) 2 5 2 
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ตารางแสดงจํานวนนักศกึษาที่ลงทะเบยีนจริงในแตละชั้นป 

(ขอมูล ณ สิ้นสุดการลงทะเบยีนภาคเรียนที ่2 ของแตละปการศกึษา) 

 

ปการศกึษาที่รับเขา 

(รหัส) 

จํานวนนักศกึษาท่ีลงทะเบียนจรงิในแตละชั้นป 

ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ไมสําเร็จตาม

ระยะเวลาของ

หลักสูตร 

รวม 

2564 (รหสั 64) 1 - - - - 1 

2563 (รหัส 63) 3 3 - - - 3 

2562 (รหสั 62) 2 1 1* - - 1 

2561 (รหสั 61) 1 1 1 1 1 1 

2560 (รหสั 60) 2 1* 1 1 1 1 

* ลาออก 

 

  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

งานวิจัย  และวิชาพื้นฐานที่มีความจําเปน (อางอิง 8.3.1 ไฟลนําเสนอปฐมนิเทศ) การ

ประสานงานกับอาจารยที่ตองการใหเปนที่ปรึกษาเพื่อใหไดรับคําแนะดานอื่น ๆ จากอาจารย

ที่ปรกึษาโดยตรง 

2. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาใหความดูแลนักศึกษาตั้งแตแรกเขาในกรณีที่นักศึกษายังไมตัดสนิใจ

เลือกอาจารยที่ปรกึษา  ประธานหลักสูตรฯ จะทําหนาที่ดูแลนักศึกษาจนกวาจะมีการแตงตั้ง

อาจารยที่ปรกึษา 

3. มีระบบการติดตามความกาวหนาในการเรียน (อางอิง  8.3.2 ไฟลติดตามนักศึกษา) และให

นักศึกษารายงานความกาวหนาของการเรียนในทุกภาคการศึกษา (อางอิง 8.3.3 

เอกสารรายงานความกาวหนา 2564) และหลักสูตรฯ ไดนํารายงานความกาวหนาของ

นักศึกษามาประเมินและหลักสูตรแจงไปยังอาจารยที่ปรึกษาหลักของนักศึกษาแตละราย 

(อางอิง 8.3.4 รายงานประชุมติดตามความกาวหนาของนักศึกษา) เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษา

สามารถตดิตาม ควบคุมใหนักศกึษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 



46 
 

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 เชน เขารวมฟง Talk live หัวขอ ทางเลือกใหม ธุรกิจครบวงจร เนื้อโค

คุณภาพของผูประกอบการอิสระ (อางอิง 8.4.1 กิจกรรม Talk live)  กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการเขารวมฟง Beef grading 101 (การเกรด

ซากโคเบื้องตน ระบบ USDA) โดยวิทยากรพิเศษจากสหรัฐอเมริกา (อางอิง 8.4.2 กิจกรรมอบรม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ) นอกจากน้ีหลักสูตรสงเสรมิใหนักศกึษาและอาจารยเขารวมงานประชุม

วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตรครั้งที่ 9 (อางอิง 8.4.3 กิจกรรม

ประชุมวชิาการสัตวศาสตร) มีการพัฒนานักศกึษาอยางตอเนื่องท้ังดานวิชาการและการเสริมทักษะ

ดานภาษาตางประเทศใหนักศึกษา โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชาสัมพันธและกระตุน

นักศึกษาของหลักสูตรใหเขารวม International Webinar on Animal Science (อางอิง 8.4.4 การเขา

รวม International Webinar on Animal Science) กิจกรรม Journal Club การอบรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อกระตุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีทักษะในการ

นําเสนอ ฟง โตตอบ การเขียน การทําโปรแกรมนําเสนอ และถายทอดองคความรูในรูปแบบ

บทความวชิาการและบทความวจิัยดานสัตวศาสตร (อางองิ 8.4.5 กจิกรรม Journal Club) นอกจากนี้

มีการสงนักศกึษาเขารวมประกวดการนําเสนอผลงานวิชาการเพิ่มเสริมทักษะและประสบการณให

นักศึกษา เชน การประกวดแผนความเปนไปไดทางธุรกิจ ภายใตโครงการเตรียมความพรอม

ผูประกอบการนักศึกษาสูเสนทางนวัตวณิชย (อางอิง 8.4.6 นักศึกษาที่ไดรับรางวัลประกวด) และ

รวมสงผลงานแนวคิด งานวิจัย หรือนวัตกรรมที่ตองการพัฒนาใหเกิดขึ้น เขารวมโครงการการ

แขงขัน Startup Gate Pitching Challenge (อางองิ 8.4.7 Startup Gate Pitching Challenge) 
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นอกจากน้ีมีนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาในการทําดุษฏีนิพนธ เรื่อง การพัฒนาเนื้อ

สังเคราะห จากเซลลตนกําเนิดของไกกระดูกดํา (อางอิง 8.4.8 รางวัลที่นักศึกษาไดรับทุนในการทํา

ดุษฏนีพินธ) 

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

and research as well as personal well-being (5) : มสีภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคม

และจิตใจที่สรางเสรมิการเรยีนการสอน และการวจัิย รวมถงึสุขภาวะสวนบุคคล 

1. มรีะบบที่ปรกึษากํากับดูแลใหบัณฑติมคีุณลักษณะที่พงึประสงคตามที่กําหนด  

2. หลักสูตรฯ ไดจัดทําแบบสอบถามสําหรับนักศึกษา เกี่ยวกับรายวิชาที่สอน ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนการสอน ตาง ๆ โดยไดนําเขาประชุมหารือในหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาดําเนินการใน

ขอเสนอแนะตาง ๆ และสรุปภาพรวมเพื่อเตรยีมหารอืรวมกับคณะฯ ตอไป (อางองิ 8.5.1 สรุป

แบบสอบถามประเมนิประสทิธภิาพการสอน 2564) 

3. มีรานคาและพื้นที่พักผอนสําหรับนักศึกษาเพื่อสรางเสรมิสภาพแวดลอมการใชชีวิตในสังคม

และการเรียนรูในบรรยากาศที่ผอนคลาย (อางอิง 8.5.2 ภาพรานคาและพื้นที่พักผอนสําหรับ

นักศกึษา) 

4. มีนักวิชาการสัตวบาลประจําฟารม ใหคําแนะนําในการเลี้ยงสัตวในระหวางนักศึกษาทําการ

ทดลองตามหัวขอวิทยานิพนธ หรือตามที่นักศึกษามีความสนใจ (อางอิง 8.5.3 คําส่ัง

มอบหมายนักวชิาการสัตวบาล) 

5. มีการสนับสนุนการขอใชหองปฏิบัติการเพื่องานวิจัยนอกเวลา (อางอิง 8.5.4 แบบฟอรมการ

ขอใชหอง) 

6. มีศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหบริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สนับสนุนการเรียน

การสอน การคนควาและวิจัย มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและอินเทอรเน็ตไร

สายสามารถใชงานไดตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไดมกีารตดิตัง้จุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN , 

MJU_WLAN_WebPortal และ Eduroam โดยมีจุดกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย 477 จุด 

อยางทั่วถงึ (อางองิ 8.5.5 การตรวจเช็คสัญญาณWIFI) 

7. มีระบบรักษาความปลอดภัยและมาตรการปองกันโรคระบาด โควิด-19 ในคณะฯ ทําให

นักศกึษารวมกิจกรรมการเรยีนการสอนไดอยางปลอดภัยและมีความสุข (อางอิง 8.5.6 ภาพ

มาตรการปองกันโควดิ-19) 

8. มสีํานักหอสมุดคณะฯ ที่สนับสนุนการเรยีนการสอน การคนควาและวจิัย ซึ่งปจจุบันหองสมุด

ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีไดมกีารปรับปรุงระบบการใหบรกิาร ดังน้ี  (อางองิ 8.5.7 

รูปภาพในการปรับปรุงหองสมุด) จัดทํา Learning Space สรางพื้นที่ในการเรียนรู ใหมีความ

นาอยู เหมาะในการเขามาศึกษาคนควา คนหาขอมูล โดยจัดแบงโซนพื้นที่ เพื่อความนาอยู 
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และสะดวกในการนั่งอานหนังสือ มีการจัดทําระบบ Internet คณะไดจัดทําระบบสารสนเทศ

สืบคนที่รวดเร็วและทันสมัย โดยการเพิ่มชองสัญญาณอนิเตอรเนตใหมีความเร็วและแรงมาก

ขึ้น  คณะฯ มีการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

และการพัฒนาการเรยีนรูของผูเรยีนในภาพรวม ผานระบบการประเมินของมหาวทิยาลัย โดย

มคีาคะแนนอยูในระดับดี ในปการศกึษา 2564 

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
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หองเรยีนป.โท-เอก) และจัดหองพักนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหนักศึกษาใชสําหรับทํางาน 

ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทํากิจกรรมระหวางพักการเรียนการสอน (อางอิง 9.1.2 ภาพหอง

นักศกึษาโท-เอก)  

 นักศกึษาระดับปรญิญาเอก ไดเสนอขอคดิเห็นจากการประเมนิ ดังน้ี 

 - สภาพแวดลอม     อยากใหแกปญหารังผึ้งที่ช้ัน 5 เปนอันตรายตอนักศกึษา 

 - สิ่งอํานวยความสะดวกโดยภาพรวม หรอือื่นๆ    ลิฟตเสียบอย ไฟดับบอย และ 

wifi ไมคอยดี 

 - ฟารมโคนมและโคเนื้อ ความสะอาดและการใชงานของคอกทดลอง 

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 นอกจากนี้หองสมุดทั้งในสวนของคณะฯและมหาวทิยาลัยไดมกีารจัดวางคอมพวิเตอรและ

เครือขายเช่ือมโยง เพื่อการศึกษาคนควาผานระบบออนไลน ทั้งนี้หลักสูตรไดมีสวนรวมในการทํา

การสั่งซื้อหนังสือ ตํารา ใหกับหองสมุดตามงบประมาณที่จัดสรรใหในแตละป โดยในทุก ๆ ปจะมี

การจัดงาน MJU Book Fair ซึ่งจะมีสํานักพมิพตางๆ มาจัดแสดงรายการหนังสือ ตํารา และสื่อการ

เรียนการสอนอื่น ๆ  โดยบุคลากรสามารถแนะนําหนังสือที่ตองการเขาหองสมุดได (อางอิง 9.2.1 

หองสมุดและทรพัยากร) โดยในปงบประมาณ 2565 หองสมุดคณะฯไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

ในการจัดหาหนังสือตําราและพัฒนาหองสมุด จํานวน 7,500 บาท ในการจัดหาสื่อการเรียนการ

สอนออนไลน เชน หูฟง,กลองติดจอคอมพิวเตอรเขาหองสมุดของคณะฯ เพื่อใหอาจารยและ
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นักศกึษาไดยมืใชในการเรยีนการสอน เกดิการใชสอยใหเกดิประโยชนสูงสุด (อางองิ 9.2.2 โครงการ

พัฒนาหองสมุด) คณะฯ มีการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนการ

สอนในทุกภาคการศกึษาดวย  

 

 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 9.3.1 รูปภาพฟารม) มีการวางระบบการขอ

อนุญาตใชคอกทดลองอยางเปนข้ันตอนอยางชัดเจน (อางองิ 9.3.2 แบบขอใชวัสดุ อุปกรณฟารม) 

นอกจากน้ีคณะฯ มีความรวมมือกับฟารมเอกชน ในการใชสถานที่และสัตวทดลองเพื่อทําวิจัยและ

การเรยีนการสอน (อางองิ 9.3.3 ภาพนักศกึษาลงพื้นที่ทําวจิัยและการเรยีนการสอน) 

  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 วย ค วาม สะ ดว ก ทาง

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

ความปลอดภัยมาวิเคราะหและนําเสนอไปยังคณะฯ มีระบบยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 
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ชั่วโมง  มกีารสแกนลายน้ิวมือเขาออกตัวอาคาร มีระบบตรวจจับสัญญาณไฟไหมในอาคาร (อางอิง 

9.5.1 ภาพระบบตรวจจับสัญญาณ) และในหองปฏิบัติการมีอุปกรณพื้นฐานที่ปองกันอันตรายจาก

สารเคมี มีที่จอดจักรยานที่สามารถปองกันการสูญหายได รวมถึงไดจัดจุดจอดรถยนตสําหรับผู

พิการ (อางอิง 9.5.2 ภาพจุดจอดรถผูพิการ) มีมาตรการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

COVID-19 (อางอิง 9.5.3 ภาพการปองกันโรค) โดยมีจุดบริการเจลลางมือทําความสะอาด ตั้ง

บรเิวณทางเขาอาคาร และหนาชัน้เรยีน มีบรกิารสบูเหลว และสบูกอนลางมือทําความสะอาดมอื ใน

หองน้ําทุกหองของอาคาร มีการพนน้ํายาฆาเช้ือปองกันความเส่ียงในการระบาดของโรคฯ บริเวณ

ภายในอาคาร ทางเดิน หองเรียน หองพักอาจารย หองสํานักงานคณบดีฯ และหองพักนักศกึษาใน

ทุกช้ัน และกําหนดใหมีการเวนระยะหางในการจัดโตะ/เกาอี้สําหรับเรียนการสอน และการสอบ 

อยางนอย 1.5 เมตร มกีารจัดฝกอบรมเรื่อง “การบรรยายและฝกปฎบิัตดิานการดับเพลิงและอพยพ

หนีไฟ” เพื่อเตรียมความพรอมทางดานการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในโครงการสํานักงานสีเขียว 

(Green office) ประจําป 2564 โดยมี เจาหนาที่จากเทศบาลเมืองแมโจ จังหวัดเชียงใหมเปนวิทยากร

ฝกอบรมและฝกปฏบิัติ (อางองิ 9.5.4 ซอมหนีไฟ) 

ทัง้น้ี มกีารประเมนิความพงึพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน โดยในภาพรวม ป

การศกึษา 2564 ของมหาวทิยาลัย โดยมีคาคะแนนอยูในระดับมาก ภาคเรยีนที่ 1/2564 เทากับ 4.31

และภาคเรยีนที่ 2/2564 เทากับ 4.30 (อางองิ 9.5.5 แบบประเมินความพงึพอใจของหลักสูตรตอส่ิง

สนับสนุน)  

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] 
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9.5  The standards for environment, health and safety; and 

access for people with special needs are defined and 

implemented [7] 

       

Overall opinion        

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 สรุปความตองการผูมีสวนไดสวนเสีย) มี

การนําขอมูลสํารวจความตองการจากผูมีสวนไดสวนเสียเพิ่มเติม เพื่อนํามาวางแผนการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (อางอิง 10.1.2 รายงานสรุปกจิกรรม

การปรับปรุงและวิพากษหลักสูตรฯ) มีการประเมินการเรยีนการสอนจากอาจารยและนักศึกษาโดย

ใชแบบสอบถาม (อางอิง 10.1.3 แบบสอบถามขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นในการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา) และนําผลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหเพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน โดยการปรับปรุงตารางเรียน และหลักสูตรฯ มีการปรับปรุงทุก 5 ป ตามขอกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ และการปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จและผานการ

รับรองหลักสูตรจาก สกอ. แลวโดยหลักสูตรถูกกําหนดจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่

ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งภาคราชการและเอกชน มีการ

สอบถามความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิต และความเห็นของศิษยเกาและศิษย

ปจจุบันที่มีตอหลักสูตร เพื่อนําขอมูลมาใชเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหมั่นใจวา

หลักสูตรสามารถตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ใหครอบคลุมมากที่สุด 

นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกทานสวนรวมในการพัฒนาการสอน ทบทวน การปรับปรุงหลักสูตรผาน

การประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการดานวิชาการ คณะกรรมดานการ

วิจัย (อางอิง 10.1.4 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดานวิชาการและดานการวิจัย) ใหสอดคลองกับผล

การเรียนรูที่คาดหวังและผูเรียนก็มีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรฯจะนํา

ขอมูลที่ไดจากการสํารวจ Stakeholder ในเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตระดับปรญิญาโท สาขาวิชาสัตว

ศาสตร ที่พึงประสงค จากกลุมเปาหมายตางๆ มาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรที่จะครบรอบการ

ปรับปรุงในปการศกึษา 2565 นี้ (อางองิ 10.1.5 concept paper สรุปขอคดิเห็นจาก Stakeholder) 
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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

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่ สกอ. กําหนด (อางองิ 10.2.1 ขัน้ตอนการเสนอหลักสูตร) 

นําขอมูลสํารวจความตองการจากผูมีสวนไดสวนเสียเพิ่มเติม เพื่อนํามาวางแผนการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรฯ (อางองิ 10.2.2 รายงานสรุปผลการปรับปรุงหลักสูตร) หลักสูตรฯ มีการประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ ในป 2565 และไดดําเนินการจัดทําขอ

ปรับปรุง พัฒนาและแกไขตามขอเสนอแนะ ของผูประเมนิมาวเิคราะหและดําเนินการปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรฯ ตามความเหมาะสม ในเรื่องของการทําระบบที่เกี่ยวของกับการเรยีนการสอน เชน ระบบ

ติดตามความกาวหนาของนักศึกษา, การติดตามการทําวิจัยหรอืตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผดิชอบหลักสูตร และการประเมินการเรยีนการสอนของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร เปนตน 

(อางองิ 10.2.3 ขอเสนอแนะ-แผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร) 

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 

1-2/2564 และแบบประเมินการเรียนการสอน และการประเมินผลคะแนนจากนักศึกษา (อางอิง 

10.3.1 รายงานการประเมินการเรียนการสอน) หลักสูตรฯมีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอหลักสูตร (อางอิง 10.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอหลักสูตร) โดยหลักสูตรไดนําผลการประเมินมาพิจารณาและ

นําไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนใหมปีระสทิธภิาพยิ่งข้ึนตอไป 

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

ที่ไดจากงานวจัิยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนใหดขีึ้น 

หลักสูตรไดมีการประยุกตใชผลผลิตที่ไดจากงานวิจัยมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใชในรายวิชาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร

สาขาวิชาสัตวศาสตรใหมีความทันสมัย โดยอาจารยในหลักสูตรมีงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจาก
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แหลงทุนตาง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก มกีารใชผลผลิตที่ไดจากงานวจิัยมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรยีนการสอนในหลากหลายวธิกีาร เชน 

 - การนําผลงานวจิัย/ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมมาบรรจุเปนเนื้อหาในการเรียนการสอน เชน 

ในรายวชิา สศ721 เทคโนโลยชีีวภาพขัน้สูงในการผลิตสัตว  

 - การบูรณาการพื้นที่วิจัย/ บริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน เชน ความรวมมือใน

การพัฒนาการสงเสริมและพัฒนา Northern Economic ดวย local product (ไกกระดูกดํา) เพื่อ

ยกระดับเศรษฐกิจระดับทองถิ่นและถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคนเนื้อ

เพื่อการสงออกใหกับเกษตรกรกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อตามนโยบาย beef sand box มีการยกตัวอยาง

กรณีศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของ เชน วิชาสัมมนา และดุษฎีนิพนธ (อางอิง 10.4.1 ขาวการหารือ

ความรวมมอืในการพัฒนาการสงเสรมิและพัฒนา Northern Economic-beef sand box) 

 นอกจากนี้ หลักสูตรไดพัฒนาทักษะทางดานวิชาการและฝกการใชภาษาอังกฤษอยาง

ตอเนื่องในรายวิชาสัมมนา เพื่อใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง จากการประเมินกระบวนการ

พบวา กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเขากับงานวิจัย สามารถ

พัฒนาการเรียนและการสอนใหดีข้ึนอยูในเกณฑที่นาพอใจมาก และหลักสูตรสามารถผลักดันให

นักศึกษาเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร ครั้งที่ 9 โดยนักศึกษา

ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนําเสนอดวยโปสเตอร กลุมการผลิตสัตว ในระดับ

ดมีาก (อางองิ 10.4.2 รางวัลการนําเสนอผลงานวจัิย) 

    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 2564 คณะฯ ไดดําเนินการ

ปรับปรุงคุณภาพงานบรกิารและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพิ่มเตมิ ดังนี้  

- ปรับปรุงหองพักนักศึกษาใหใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ (อางอิง 

10.5.2 ภาพหองพักนักศกึษา) 

- ปรับปรุงหองปฏิบัติการและเครื่องมือในหองปฏิบัติการ เพิ่มเครื่องมือทาง

วิทยาศาตรที่ทันสมัย สําหรับระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ เพื่ออํานวย
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ความสะดวกในการเรียนการสอนและงานวิจัยเพิ่มข้ึน (อางอิง 10.5.3 ภาพ

หองปฏบิัตกิารและเครื่องมือ) 

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 3.25 อยูในระดับ

ความพงึพอใจในระดับมาก (อางองิ 10.6.1 แบบประเมินความพงึพอใจของนักศกึษาตอหลักสูตร) 2) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.50 มีคาอยูในระดับพงึพอใจมาก  (อางองิ 

10.6.2 แบบประเมินความพงึพอใจของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรตอหลักสูตร) 3) บัณฑติใหม ไม

มคีาความพงึพอใจเนื่องจากไมมผีูเสร็จการศึกษา 4) ผูใชบัณฑติ อยูระหวางรอผลมหาวทิยาลัย 

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 

การคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมคงเดิม และการลาออกกลางคันของนักศึกษา มีแนวโนม

คงเดิมซึ่งจากการวิเคราะหผลการดําเนินงานดังกลาว อาจเกิดจากการที่หลักสูตรฯ มีการกํากับ

ติดตามมีความถ่ีลดลง ผลักดันใหมีจํานวนนักศกึษาที่ลาออกกลางคันยังคงเดิม แมวามีการติดตาม

ความกาวหนาในทุกภาคการศึกษา มีระบบที่ปรึกษาดูแลอยางใกลชิด และหลักสูตรฯ มีการดูแล

นักศึกษาอยางใกลชิด โดยหลักสูตรมีการวางแผนเกี่ยวกับอัตราการคงอยูขของนักศึกษาและการ

ลาออกกลางคันของนักศึกษาเพื่อลดปญหา การติดตามความกาวหนาในการเรียนของนักศึกษามี

ขั้นตอนติดตามผานระบบทะเบียนกลางและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามลําดับ กลาวคอืหาก

นักศึกษาไมไดลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะแจงเตือนมายังหลักสูตร 

ทางหลักสูตรจะดําเนินการในการติดตามนักศึกษาและแจงใหอาจารยที่ปรกึษาทราบ โดยมีวธิกีาร

แจงในหลายรูปแบบ เชน การแจงทางโทรศัพท การแจงผาน Facebook หรอื Line และการแจงแบบ

เปนทางการผานเอกสารราชการที่ออกโดยหลักสูตร เปนตน (อางองิ 11.1.1  ไฟลเอกสารการตดิตาม

นักศกึษา)   

ตารางแสดงจํานวนนักศกึษาในแตละชั้นปและการออกระหวางการศึกษา (ยอนหลัง 

5 ป)ขอมูล ณ วันสิ้นภาคการศกึษาที่ 2 

หนวย : คน (รอยละ) 

ป

การศกึษา

ท่ีรับเขา 

(รหสั) 

จํานวนนักศกึษา  

 

รับเขา 

 ชัน้ปที่ ลาออกระหวางการศกึษา 

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

2564 

(รหสั 64) 

1 1 - - - - - - - - - 

2563 

(รหสั 63) 

3 3 - - - - - - - - - 

2562 

(รหสั 62) 

2 - 2 

(100) 

- - - - - - - - 

2561 

(รหสั 61) 

1 -  1 

(100) 

- - - - - - - 

2560 

(รหสั 60) 

2 - -  1 

(50) 

- - 1 

(50) 

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

for improvement : มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในเรียนจบ

การศกึษาเพ่ือใชในการปรับปรุง  

หลักสูตรฯ มีระบบติดตามการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด (อางอิง 11.2.1  เอกสารรายงาน

ความกาวหนา) 

ตารางแสดงระยะเวลาการสําเร็จการศกึษาของนักศึกษา (ยอนหลัง 5 ป) 

หนวย : คน  

 

ปการศกึษาที่รับเขา 

(รหัส) 

               จํานวนนักศกึษา  

  

รับเขา 

ระยะเวลาที่สําเร็จการศกึษา 

2 ป 3 ป 4 ป > 4 ป 

2564 (รหสั 64) 1 - - - - 

2563 (รหัส 63) 3 - - - - 

2562 (รหสั 62) 2 - - - - 

2561 (รหสั 61) 1 - - - - 

2560 (รหสั 60) 2 - - - - 

หมายเหตุ : ยังไมมีนักศกึษาสําเร็จการศกึษา 

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

for improvement : การกําหนด ติดตามและเทียบเคียงการไดงานทําของบัณฑิตเพื่อใชใน

การปรับปรุง 

   งานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยแมโจ ไดสํารวจภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จ

การศึกษาของหลักสูตรฯ และไดสรุปผลการสํารวจแจงใหกับหลักสูตรฯ ทราบเพื่อนําไปบริหาร

จัดการหลักสูตรฯ ทั้งนี้ทางหลักสูตรไดนําขอมูลมาทําการวิเคราะหภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

พบวาบัณฑติของคณะฯ มีงานทํา 100%  

ตารางแสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑติ (ยอนหลัง 5 ป) 

ปที่จบการศกึษา จํานวนผูจบ

การศกึษา 

เปอรเซน็ตบัณฑติ

ที่มงีานทาํ 

เปอรเซน็ตบัณฑติ

ที่ศกึษาตอ 

ทั้งหมด 

2564 - - - - 

2563 - - - - 

2562  1 1 - 1 

2561  - - - - 

2560 - - - - 
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  11.4  The types and quantity of research activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement : การกําหนด ติดตามและเทียบเคียง

ประเภทและปริมาณของการทําวจิัยของนักศกึษาเพื่อใชในการปรับปรุง 

   หลักสูตรฯ มีการรวบรวมผลงานตพีมิพเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา ใน

ทุกป โดยพบวา ในป 2564 ไมมีผลงานตีพิมพของนักศึกษาระดับปริญญาเอก อยางไรก็ตาม

หลักสูตรฯไดมีการกระตุนใหนักศึกษาตีพิมพหรือนําเสนอผลงานเพื่อเผยแพรของตามแผนหรือ

ปฏิทินที่กําหนดไว เพื่อใหนักศกึษาไดสรางผลงานวิจัยและสามารถสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่

กําหนด โดยหลักสูตรฯไดมีการวางแผนติดตามความกาวหนาของนักศึกษาในทุกรอบเดือน ทําให

นักศกึษาไดวางแผนการเรยีนและงานวจิัยของตนเองใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

ตารางแสดงระดับคุณภาพงานวิจัยของนักศกึษา (ยอนหลัง 5 ป) 

ระดับคุณภาพผลงานวจิัย 

แยกตามประเภทของแหลงตีพมิพเผยแพร 

ป พ.ศ. ที่ตพีมิพเผยแพร  

(จํานวนช้ินงาน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ตพีมิพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (คาน้ําหนัก 0.10) - - - - - 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (คาน้ําหนัก 

0.20) 

2 - - - - 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ.  แตสถาบั้นนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 

วัน นับแตวันที่ออกประกาศ  

ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธบัิตร (คานํ้าหนัก 0.40) 

- - - - - 

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (คานํ้าหนัก 

0.60) 

- - - - - 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  แตสถาบ้ันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 

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

Beall’s list) วารสารวชิาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คา

น้ําหนัก 0.80) 

- - - - - 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.   

ผลงานท่ีไดรับการจดสทิธบิัตร (คาน้ําหนัก 1.00) 

- - 1 - - 

รวมจํานวนชิ้นงาน 2 - 1 - - 
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 11. 5  The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement : การกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจ

ของผูมสีวนไดสวนเสยีเพ่ือใชในการปรับปรุง  

หลักสูตรฯ มีระบบกลไกในการรับขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 4 กลุม 

ประกอบดวย  

1) นักศกึษา  

มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.25 อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก (อางอิง 

11.5.1 แบบประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษาตอหลักสูตร)  

2) อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร  

มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.50 มีคาอยูในระดับพึงพอใจมาก (อางอิง 11.5-2 

แบบประเมนิความพงึพอใจของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรตอหลักสูตร)  

3) บัณฑติใหม  

ไมมผีูสําเร็จการศกึษา   

4) ผูใชบัณฑติ 

อยูในระหวางดําเนนิการรอผลจากมหาวทิยาลัย 

 

นอกจากน้ีหลักสูตรไดทําการเปรยีบเทยีบขอมูลระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ในรหวาง ป 2560-2564 เพื่อใชในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป โดยขอมูลเปรียบเทียบระดับความ

พงึพอใจของผูมสีวนไดสวนเสยีตอหลักสูตรแสดงดังตอรางตอไปนี้ 

 

ขอมูลคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูมสีวนไดสวนเสยีตอหลักสูตร ในป 2560-2564 

หัวขอ 
ปที่ประเมนิ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ความพงึพอใจของนักศกึษาตอหลักสูตร 4.09 4.69 4.86 3.73 3.25 

ความพงึพอใจของอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตรตอหลักสูตร 4.68 4.2 4.1 4.15 3.50 

ความพงึพอใจของบัณฑติใหมตอหลักสูตร 4.4  -  -  -  - 

ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติตอหลักสูตร   -  -  - 4.13  - 
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Criterion 11 – Checklist 

Output 1 2 3 4 5 6 7 

11.1  The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 
       

11.2  The average time to graduate is established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 
       

11.3  Employability of graduates is established, monitored 

and benchmarked for improvement [1] 
       

11.4  The types and quantity of research activities by 

students are established, monitored and benchmarked for 

improvement [2] 

       

11.5  The satisfaction levels of stakeholders are 

established, monitored and benchmarked for improvement 

[3] 

       

Overall opinion        
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สวนที่ 3  

การวเิคราะหจุดแข็งและขอจํากัดของ

หลักสูตร 
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3.1 การวเิคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 

 

การวเิคราะหจุดเดนของหลักสูตร 

1. เกณฑการรับและคัดเลอืก นักศกึษาสัมพันธกับ PLOs 

2. การสื่อสารและประชาสัมพันธการรบัสมัครไปยังกลุมเปาหมายที่หลากหลาย 

3. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักศึกษาที่หลากหลายสงผลตอทักษะ Long Life Learning 

และทักษะการใชอุปกรณและเครื่องมือในการวจิัย 

4. อาจารยผูสอนไดนําความรูจากผลงานวิจัยในสาขามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีน

การสอนใหและใหนักศึกษาไดมีประสบการณตรงในการศกึษาจากงานวิจัยที่อาจารยผูสอน

กําลังดําเนินงาน 

5. นักศกึษาไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยทั้งจากแหลงทุนวจิัยและจากคณะฯ ทําใหผลงานวิจัยมี

คุณภาพ สงผลใหนักศกึษามกีารเผยแพรโดยการตีพมิพผลงานในวารสารทางวชิาการระดับ

นานาชาตทิี่มีคุณภาพดี 

 

จุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตร 

1. วธิกีารประเมินผลลัพธการเรยีนรู 

2. เงื่อนไขการใชหองปฏบิัตกิาร อุปกรณทางวทิยาศาสตร และฟารมทดลอง 

3. ทักษะภาษาอังกฤษ 

 

แนวทางในการพัฒนาของหลักสูตร 

1. จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารใหอาจารยผูสอนมีความรูความเขาใจในเรื่องการประเมินผลลัพธการ

เรยีนรูในรายวชิาเพื่อนําไปสูการบรรลุผลลัพธของหลังสูตร 

2. หารือรวมกับผูบริหารของคณะฯ ในการปรับเปล่ียนเงื่อนไขการใชหองปฏิบัติการ อุปกรณ

ทางวิทยาศาสตร และฟารมทดลองเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวน

เสยีและสงเสรมิการพัฒนาการเรยีนการสอนตรงตามความตองการและทันสมัย 

3. จัดกิจกรรมสรางทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งดานการพูด การนําเสนอ และการเขียนเชิง

วชิาการอยางสมํ่าเสมอ สรางความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษในเรยีนการสอน 
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3.2 ผลการประเมนิตนเองของหลักสูตร  

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   3     

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   3     

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   3     

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   3     
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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   3     

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   3     

  



65 
 

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      

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   3     

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   3     

Overall verdict   3     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


