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1.1  บทสรุปผูบริหาร 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สัตวศาสตร คณะ/วทิยาลัยสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยแมโจ 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 23 คน  ทั้งนี้ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 3 คน 

และมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน  ไดรับงบประมาณในการบรหิาร

จัดการหลักสูตรจากเงินรายได รวมทั้งสิ้น 127,440 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 การ

ดําเนินงานของหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ประจําปการศึกษา 2564 สวนประกอบของรายงานประกอบดวย ตัวบงชี้ที่ 1.1 การกํากับมาตรฐาน

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สป.อว. และผลการดําเนินงานตามเกณฑการ

ประเมนิคุณภาพตามเกณฑ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) จํานวน 11 

Criterion เพื่อประเมินตนเองอันเกิดจากการดําเนินงานของหลักสูตร เพื่อรับการตรวจประเมิน

คุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งจะเปนตัวบงช้ี

ระดับคุณภาพของการบริหารหลักสูตร อันจะเปนหลักประกันรวมถึงความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนได

สวนเสยีกับหลักสูตรตอไป 

 

1.3  ขอมูลพื้นฐาน 

1.3.1  ภาพรวมของมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยแมโจ เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงและความโดดเดนทางดานการเกษตรมา

เปนเวลามากกวา 80 ป เริ่มจากการกอตั้งโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนอื เมื่อป พ.ศ. 

2477 จนพัฒนามาเปนมหาวทิยาลัยแมโจ ในป พ.ศ. 2539 จนถึงปจจุบัน ปจจุบันมหาวทิยาลัยแมโจ              

มีจํานวนวิทยาเขตทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ 1) วิทยาเขตเชียงใหมซึ่งเปนวิทยาเขตหลัก ตั้งอยูเลขที่ 

63 หมู 4 ถนนสายเชียงใหม–พราว ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม มีพื้นที่ทัง้หมด 

10,682 ไร 2) วทิยาเขตจังหวัดแพร-เฉลิมพระเกียรต ิตัง้อยูเลขที่ 17 หมูที่ 3 ตําบลแมทราย อําเภอ

รองกวาง จังหวัดแพร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,732 ไร และ 3) วิทยาเขตชุมพร ตั้งอยูตําบลละแม อําเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,750 ไร มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่ดําเนินการเรียนการสอน

ทั้งหมด 105 หลักสูตร แบงเปนระดับปรญิญาตร ี60 หลักสูตร ระดับปรญิญาโท 37 หลักสูตร และ

ระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร มีนักศกึษารวมทุกหลักสูตรจํานวน 10,862 คน มีบุคลากรทัง้หมด 

2,274 คน โดยในจํานวนนี้เปนบุคลากรสายวิชาการจํานวน 878 คน ซึ่งผลการประเมินประกัน

คุณภาพ ปการศึกษา 2563 เทากับ 2 (เกณฑ CUPT QMS) จัดอยูในระดับ 2 Inadequate and 

Improvement is Necessary (ขอมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565)    

 มหาวิทยาลัยแมโจมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ

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 19 คน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะป 2563 จัดอยูในระดับ 2 

(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 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดเปดการเรยีนการสอนเมื่อป 

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

2548 และในปการศึกษา 2561 ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของการผลิตสัตวในปจจุบัน รวมทั้ง

ตอบสนองตอความตองการของประเทศทางดานการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความคิด

สรางสรรคของกําลังคนในการขยายฐานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตปศุสัตว โดยนักศึกษาที่

สําเร็จในหลักสูตรนี้ตองมีความรู และทักษะที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาการผลิต ปศุสัตวใหมี

ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยทั้งตอผูบริโภค และสิ่งแวดลอม ตามปรัชญาของหลักสูตร “มุงมั่น

พัฒนามหาบัณฑติที่มอีงคความรู ควบคูคุณธรรมและจรยิธรรม บูรณาการงานวิจัยดานสัตวศาสตร 

เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” นอกจากนี้ ในระยะ 3 ปที่ผาน

มา นักศกึษาในหลักสูตรฯ มีการสรางผลงานเชงิประจักษ โดยไดรับรางวัลทุกป 

ในปการศึกษา 2564 มีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 7 คน จากจํานวนนักศึกษา

ทั้งหมด 23 คน (แผน ก แบบ ก 1 จํานวน 3 คน และแผน ก แบบ ก 2 จํานวน 20 คน) โดยมี

นักศกึษาจํานวน 20 คนจาก 23 คน ผานการสอบโครงรางวทิยานพินธแลว 

1.3.3.1 รางวัลที่อาจารยประจําหลักสูตรไดรับ 

1) ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง ไดรับรางวัลระดับดีมาก จากการนําเสนอผลงานวิจัย 

ประเภทการนําเสนอดวยโปสเตอร ในการประชุมวชิาการสัตวศาสตรแหงชาต ิครัง้ที่ 9 

(อางองิ 1.3.3.1-1 ประกาศนยีบัตร) 
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1.3.3.2 รางวัลที่นักศกึษาไดรับ 

1) นางสาวกันตฤทัย คํานอย (โดยมี ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก เปนอาจารยที่ปรกึษา) ไดรับ

รางวัลระดับดีเดน จากการนําเสนอผลงานวจิัย ประเภทการนําเสนอดวยโปสเตอร ใน

การประชุมวชิาการ สัตวศาสตรแหงชาต ิครั้งที่ 9 (อางองิ 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) นางสาวเกวลิน กองเงนิ (โดยม ีดร.วันทมาส จันทะสินธุ เปนอาจารยที่ปรกึษา) เขารวม

นําเสนอ ใน International Webinar on Animal Science 2021 จัดโดย UNTA (University 

Network for Tropical Agriculture) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 (อางองิ 1.3.3.3-3

ประกาศนยีบัตร) 

1.3.4  รายละเอยีดของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร :  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร 

Master of Science Program in Animal Science 

ชื่อปรญิญา :  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (สัตวศาสตร) 

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

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

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

หลักสูตรไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย : ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560  

เมื่อวันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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ความเปนมาของหลักสูตร  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร ดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนภายใต

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม โดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนา

บุคลากรที่มีความรู และทักษะในการวิจัยทางสัตวศาสตรเพื่อพัฒนาการผลิตสัตวใหมีประสทิธภิาพ 

สามารถชวยเกษตรกรลดตนทุนการผลิต เพิ่มมูลคาของสินคาปศุสัตว โดยอยูบนพื้นฐานของความ

ปลอดภัยทางอาหาร รวมถงึผลกระทบตอสวัสดิภาพของสัตว สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อมุงสูการผลิตปศุสัตวอยางยั่งยืน โดยมีการเริ่มดําเนินงานของหลักสูตรฯ ดังนี้ พ.ศ. 2548 เปด

หลักสูตรใหม ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร พ.ศ. 2554 

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

2561 ปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 โดยการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ แบงเปน 2 รูปแบบ คือ แผน ก แบบ ก 1 เนน

การทําวิจัยและทําวิทยานิพนธ และแผน ก แบบ ก 2 เนนการทําวิจัยทําวิทยานิพนธและศึกษา

รายวชิาเพิ่มเตมิ ซึ่งนักศกึษาสามารถเลอืกศกึษาวจิัยในดานที่ตนเองมคีวามสนใจ อาทิ โภชนศาสตร

สัตว เคี้ยว เอื้อง โภชนศาสตรสัตว  ไม เคี้ยวเอื้อง การปรับปรุงพันธุ สัตว  สรีรวิทยาและ

เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในสัตวเลี้ยง การผลิตปศุสัตว การจัดการและสุขาภิบาลในสัตว

เลี้ยง เปนตน  

 ปรัชญาของหลักสูตร  

 “มุงม่ันพัฒนามหาบัณฑิตที่ มีองคความรู ควบคูคุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการ

งานวจิัยดานสัตวศาสตร เพื่อผลติอาหารที่ปลอดภัยและเปนมติรตอส่ิงแวดลอมอยางยั่งยนื” 

 วัตถปุระสงคของหลักสูตร  

1) เพื่อผลติมหาบัณฑติในสาขาวิชาสัตวศาสตร โดยสามารถประยุกตใชกระบวนการ วจิัย ในการ

พัฒนาองคความรูเพื่อบริการวิชาการแกชุมชน และพัฒนาการผลิตสัตวตอบสนองตอความ

ตองการของประเทศ  

2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความสามารถในการจัดการผลิตสัตว ใหไดผลผลิตสูงสุดจาก

ทรัพยากรที่มอียู  

3) เพื่อผลิตมหาบณัฑติใหมคีวามเปนผูนําที่มทีัง้ความรู คุณธรรม และจรยิธรรม  

 OBE ของหลักสูตร 

 ผูที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ตองเปน

มหาบัณฑิตที่มีความรู ควบคูคุณธรรมและจรยิธรรม บูรณาการงานวิจัยดานสัตวศาสตร เพื่อผลิต

อาหารที่ปลอดภัยและเปนมติรตอส่ิงแวดลอมอยางยั่งยนื 
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รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปรญิญา : ปรญิญาโท 

ระยะเวลาที่ตองใชในการศกึษาตามหลักสูตร : 2 ป 

ภาษาที่ใชในการเรยีนการสอน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

การรับนักศกึษา : รับทัง้นักศกึษาไทยและนักศกึษาตางชาตทิี่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

การใหใบปรญิญาแกผูสําเร็จการศกึษา : ใหปรญิญาสาขาวชิาเดยีว 

ความรวมมอืกับสถาบันอื่นในการจัดการเรยีนการสอน : Faculty of Animal Science, Universitas 

Gadjah Mada, Indonesia; Vietnam National University of Agriculture, Vietnam; National Chung 

Hsing University, Taiwan; National Chiayi University, Taiwan; National Pingtung University of 

Science and Technology, Taiwan; National Ilan University, Taiwan; Kagawa University, Japan 

 

จํานวนหนวยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  

 

โครงสรางหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 

Year/semester รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ 

1/1 สศ  501 ระเบยีบวธิกีารวจิัยทางสัตวศาสตร (3) 

สศ  591 สัมมนา 1 (1) 

สศ  691 วทิยานพินธ 1 6 

1/2 สศ  692 วทิยานพินธ 2 6 

สศ  592 สัมมนา 2 (1) 

2/1 สศ  693 วทิยานพินธ 3 12 

สศ  593 สัมมนา 3 (1) 

2/2 สศ  694 วทิยานพินธ 4 12 

สศ  594 สัมมนา 4 (1) 

รวม 36 

หมายเหตุ : ( ) หมายถงึ รายวชิาที่ไมนับหนวยกติและมีระบบประเมนิผลเปนระบบ S และ U  
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แผน ก แบบ ก 2 

Year/semester รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ 

1/1 สศ  501 ระเบยีบวธิกีารวจิัยทางสัตวศาสตร (3) 

สศ  510 สรรีวทิยาการผลติสัตว 3 

สศ  520 เมตาโบลซิมึของโภชนะ 3 

สศ  ... วชิาเอกเลือก 3 

สศ  591 สัมมนา 1 (1) 

1/2 สศ  500 พันธุศาสตรเชิงปรมิาณ 3 

สศ  540 การผลิตสัตวในเขตรอนอยางยั่งยนื 3 

สศ  ... วชิาเอกเลือก 3 

สศ  ... วชิาเอกเลือก 3 

สศ  592 สัมมนา 2 (1) 

2/1 สศ  691 วทิยานพินธ 1 6 

สศ  ... วชิาเอกเลือก 3 

สศ  593 สัมมนา 3 (1) 

2/2 สศ  692 วทิยานพินธ 2 6 

สศ  594 สัมมนา 4 (1) 

รวม 36 

หมายเหตุ : ( ) หมายถงึ รายวชิาที่ไมนับหนวยกติและมรีะบบประเมินผลเปนระบบ S และ U 
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ผลลัพธการเรยีนรูของหลักสูตร (Expected learning outcomes, ELOs) ทั้งหมด 9 PLOs  

PLO 1 มีความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอตัวเองและผูอื่น เห็นแกประโยชนสวนรวมมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพสัตวบาล กระตือรือรนในการทํางาน และมุงม่ันในการ

พัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนอยูเสมอ 

PLO 2 เขาใจความรูพื้นฐานทางวิชาชีพสัตวบาล ไดแก พันธุศาสตรสัตว โภชนศาสตร

สัตว และกายวภิาคและสรรีวทิยาของสัตวเลีย้งไดอยางลึกซึ้ง 

PLO 3 ประยุกตใชความรูพื้นฐานทางสัตวศาสตรเพื่อบูรณาการกับเนื้อหาในสาขาวิชา

สัตวศาสตร รวมถงึศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ 

PLO 4 ประยุกตใชองคความรูทางสัตวศาสตรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว

ที่เปนมติรตอส่ิงแวดลอม 

PLO 5 มีความสามารถในการจัดการขอมูล และการคิดวิเคราะหสังเคราะห ตลอดจน

แกไขปญหางานทางสัตวศาสตรอยางมีระบบ 

PLO 6 สามารถจัดการงานวิจัย และใชสถติิเพื่อการทํางานและพัฒนางานวิจัยไดอยาง

ถูกตอง 

PLO 7 สามารถใชสารสนเทศในการรวบรวมขอมูลและติดตอสื่อสาร จัดการและ

นําเสนอขอมูล 

PLO 8 มทีักษะทางภาษาและใชรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 

PLO 9 สามารถนําองคความรูทางสัตวศาสตรไปใชในการประกอบอาชีพไดอยาง

เหมาะสม 

อาชีพหลังสําเร็จการศกึษา  

1) ผูประกอบการหนาใหมทางดานสัตวศาสตร  

2) บุคลากรทางการศึกษาดานสัตวศาสตรในสถาบันการศกึษา 

3) นักวจิัยทางดานสัตวศาสตรในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

4) นักวชิาการทางดานสัตวศาสตรในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
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สวนที่ 2 

การประเมนิตนเอง 
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รายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร วจัิย และนวัตกรรม (สป.อว.) 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรแีละระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 

---------- 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมนิ 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตร : วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน  

ขอ เกณฑการประเมนิ ผานเกณฑ/ไมผานเกณฑ 

1 จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตร ผานเกณฑ 

2 คุณสมบัตขิองอาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร ผานเกณฑ 

3 คุณสมบัตขิองอาจารยประจําหลักสูตร ผานเกณฑ 

4 คุณสมบัตขิองอาจารยผูสอน ผานเกณฑ 

5 คุณสมบัตขิองอาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธหลักและ 

อาจารยท่ีปรกึษาการคนควาอสิระ 

ผานเกณฑ 

6 คุณสมบัตขิองอาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธรวม (ถาม)ี ผานเกณฑ 

7 คุณสมบัตอิาจารยผูสอบวทิยานพินธ ผานเกณฑ 

8 การตพีมิพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศกึษา ผานเกณฑ 

9 ภาระงานอาจารยที่ปรกึษาวทิยานิพนธและการคนควาอสิระในระดับ

บัณฑติศกึษา 

ผานเกณฑ 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ผานเกณฑ 

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 1  

   เปนไปตามเกณฑ   

   ไมผานเกณฑในขอที่................  

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

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 

หลักสูตร ฯ ไดออกแบบ ELO ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยคือ “เปน

มหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีความเปนเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ (อางอิง 1.1-1 ปรัชญา 

วิสัยทัศน พันธกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ) โดยหลักสูตรฯมุงม่ันพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมี

ประสทิธภิาพในการผลิตบัณฑติ ที่มทีักษะ ความรู ความสามารถในวชิาการและวชิาชพีทางดานสัตว

ศาสตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางดานการผลิตสัตว (อางอิง 1.1-2 ปรัชญา 

วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ คณะฯ) ทั้งนี้หลักสูตรฯ ไดกําหนดการศึกษาที่มุงผลลัพธ (Outcomes-

based education, OBE) ไววา “มหาบัณฑติที่มอีงคความรู ควบคูคุณธรรมและจรยิธรรม บูรณา

การงานวิจัยดานสัตวศาสตร เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยนื” และถูกถายทอดใหเปนผลลัพธการเรยีนรูของหลักสูตร (Expected learning outcomes, ELO) 

ออกมาเปน 9 ขอ (อางองิ 1.1-3 มคอ.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร) ดังนี้  

PLO 1 มีความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอตัวเองและผูอื่น เห็นแกประโยชนสวนรวมมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพสัตวบาล กระตือรือรนในการทํางาน และมุงม่ันในการ

พัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนอยูเสมอ 

PLO 2 เขาใจความรูพื้นฐานทางวิชาชีพสัตวบาล ไดแก พันธุศาสตรสัตว โภชนศาสตรสัตว 

และกายวภิาคและสรรีวทิยาของสัตวเลี้ยงไดอยางลึกซึ้ง 

PLO 3 ประยุกตใชความรูพื้นฐานทางสัตวศาสตร เพื่อบูรณาการกับเนื้อหาในสาขาวิชา

สัตวศาสตร รวมถงึศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ 

PLO 4 ประยุกตใชองคความรูทางสัตวศาสตรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวที่

เปนมติรตอส่ิงแวดลอม 

PLO 5 มคีวามสามารถในการจัดการขอมูล และการคดิวเิคราะหสังเคราะห ตลอดจนแกไข

ปญหางานทางสัตวศาสตรอยางมีระบบ 

PLO 6 สามารถจัดการงานวิจัย และใชสถิติเพื่อการทํางานและพัฒนางานวิจัยไดอยาง

ถูกตอง 

PLO 7 สามารถใชสารสนเทศในการรวบรวมขอมูลและติดตอสื่อสาร จัดการและนําเสนอ

ขอมูล 

PLO 8 มทีักษะทางภาษาและใชรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 

PLO 9 สามารถนําองคความรูทางสัตวศาสตรไปใชในการประกอบอาชพีไดอยางเหมาะสม 
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นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ยังไดนําวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ตองการผลิตบัณฑิต

ที่มคีวามรูความสามารถในวิชาการ และวชิาชพีโดยเฉพาะการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurs) ที่

ทั นตอกระแสการ เปลี่ ยนแปลง โดย เนนทางด านการ เกษตร  วิ ทยาศาสตร ปร ะยุกต

ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ชุมชนทองถ่ิน และสังคมของประเทศ  รวมถงึวสัิยทัศนของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยทีี่ตองการ

ผลิตบัณฑิตที่ มีทักษะ ความรู ความ สามารถในวิชาการและวิชาชีพทางดานสัตวศาสตรให 

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางดานการผลิตสัตวมาเปนแกนหลักในการจัดทําเนื้อหา

หลักสูตร ฯ เพื่อใหนักศกึษาที่สําเร็จในหลักสูตรฯ เปน “นักสัตวศาสตรระดับแนวหนาของประเทศ”  

โดยหลักสูตรฯ มีกระบวนการในการกําหนด OBE  และ ELOs โดยเริ่มจากคณะสัตวศาสตร

และเทคโนโลยี ซึ่งไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําเนื้อหาหลักสูตรฯ ตาม Outcome Based 

Education (อางอิง 1.1-4 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ OBE) โดยมีหนาที่จัดทําหลักสูตรวทิยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาตร ของคณะสัตวศาสตรฯ ซึ่งในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร พ.ศ. 2561 ทางหลักสูตรฯ ไดจัดทําแบบสอบถามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงคของผู มีสวนไดสวนเสียตางๆ อาทิ ผูใชบัณฑิตทั้งหนวยงานราชการ 

บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา เพื่อนําขอมูลจากผลสํารวจมาใชเปนขอมูลประกอบใน

การจัดทํา OBE และ ELOs (อางอิง 1.1-5 แบบสรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค) 

ตลอดจนการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรฯ 

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิสายวชิาการ ผูทรงคุณวุฒจิากภาคเอกชน ศษิยเกา และศษิยปจจุบัน เพื่อ

ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย (อางอิง 1.1-6 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและ

วิพากษหลักสูตรฯ) ในการกําหนด PLOs ของหลักสูตร ฯ ไว  9 ขอ โดยทั้ง 9 ขอไดถูกออกแบบใหมี

ความสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะในการมุงเนนที่จะสรางนักสัตวศาสตรระดับแนวหนาของ

ประเทศเชนเดียวกันกับหลักสูตรมคีวามสอดคลองกับพันธกจิของคณะจํานวน 3 ขอ โดยมุงเนนการ

ตอบสนองพันธกิจของคณะในเรื่อง การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความรู ทักษะ 

และความสามารถในวิชาการและวิชาชพี ตลอดจนสามารถในการวจิัยสรางสรรคนวัตกรรมงานวิจัย

สมัยใหม  

รายการหลักฐาน 

1.1-1 ปรัชญา วสิัยทัศน พันธกจิ มหาวทิยาลัยแมโจ 

1.1-2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ คณะฯ 

1.1-3 มคอ.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร 

1.1-4 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ OBE 

1.1-5 แบบสรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค 

1.1-6 ประกาศแตงตัง้คณะกรรมการปรับปรุงและวพิากษหลักสูตรฯ 
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 1. 2)  The expected learning outcomes cover both subject specific and generic 

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

และทกัษะทั่วไป รวมถงึความรูและทักษะเฉพาะทาง 

  การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุงผลลัพธการเรียนรู (OBE) โดยใช

หลักการตาม Bloom’s Taxonomy คํานึงถึงผลลัพธการเรียนรูของผูเรยีนทั้งในสวนของคุณลักษณะ

ทั่วไป (Generic learning outcome, GLO) และคุณลักษณะเฉพาะ (Specific learning outcomes, SLO) 

หลักสูตร ฯ ไดออกแบบให ELO ครอบคลุมทั้ง GLO และ SLOโดยการนําขอมูลการสํารวจ

คุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค (อางองิ 1.2-1 มคอ.2-ตารางการออกแบบ OBE ตามหลัก Bloom’s 

Taxonomy หนา 231-233) ซึ่งคุณลักษณะทั่วไป (Generic) ที่มหาบัณฑติสาขาวิชาสัตวศาสตรพึงมี

มากที่สุดคอื ตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจรติ มทีัศนคตทิี่ดตีองาน เพื่อนรวมงาน และองคกร มีความ

ขยัน อดทน สูงาน และกระตือรือรน (ELO 1, 7, 8) สวนคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพ (Specific) ที่

มหาบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร พงึมีมากที่สุดคือ ตองมีความรูพื้นฐานทางสัตวศาสตรเปนอยางดี 

ทั้งในดานกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว และโภชนศาสตรสัตว มี

ความสามารถวิเคราะหสังเคราะห และแกไขงานอยางเปนระบบ มีความสามารถในการจัดการ

ขอมูล และวเิคราะหขอมูล สามารถนําขอมูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานได (ELO 2, 3, 5, 

6, 9) นอกจากนี้เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาหลักสูตรผูเรียนตองสามารถประยุกตใชองคความรูใน

การวจิัยเพื่อพัฒนาการผลิตปศุสัตวใหมีประสทิธภิาพ มีความปลอดภัย และเปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

(ELO 4)  

ผลการเรยีนรูระดับหลักสูตร และสอดคลองกับความตองการของผูมสีวนไดสวนเสยี 

PLO Outcome Statement Specific LO Generic LO Level 

1 มีความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอ

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

สวนรวม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพสัตว

บาล กระตือรือรนในการทํางาน และ

มุงมั่นในการพัฒนาตนเองใหทันตอการ

เปลี่ยนอยูเสมอ 

  Understanding 

2 อธิบายและสรุปความรูพื้นฐานทาง

วิชาชีพสัตวบาล ไดแก พันธุศาสตรสัตว 

โภชนศาสตรสัตวและกายวิภาคและ

สรรีวทิยาของสัตวเล้ียงไดอยางลึกซึ้ง 

  Understanding 
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PLO Outcome Statement Specific LO Generic LO Level 

3 ประยุกต ใชความรูพื้นฐานทางสัตว

ศาสตร เพื่อบู รณาการกับเนื้อหาใน

สาขาวิชาสัตวศาสตร รวมถึงศาสตรอื่น

ที่เกี่ยวของ 

  Applying 

4 ประยุกตใชองคความรูทางสัตวศาสตร

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุ

สัตวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  Applying 

5 มีความสามารถในการจัดการขอมูล 

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

ขอคดิเหน็ ตลอดจนแกไขปญหางานทาง

สัตวศาสตรอยางมีระบบ 

   

Applying 

6 สามารถออกแบบงานวิจัย และเลือกใช

สถิติเพื่อการทํางานและพัฒนางานวิจัย

ไดอยางถูกตอง 

  Analyzing 

7 สามารถใชสารสนเทศในการรวบรวม

ขอมูลและติดตอสื่อสาร จัดการและ

นําเสนอขอมูล 

  Applying 

8 มีทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

และใชรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 

  Understanding 

9 สามารถนําองคความรูทางสัตวศาสตร

ไปใช ในการประกอบอาชีพไดอยาง

เหมาะสม 

  Evaluating 

รายการหลักฐาน 

1.2-1 มคอ.2 (ตารางการออกแบบ OBE ตามหลัก Bloom’s Taxonomy หนา 231-233) 
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1. 3)  The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders (4) : ผลการเรียนรูที่คาดหวังสะทอนถึงความตองการของผูมสีวนไดสวนเสีย

อยางชัดเจน 

  จากรายงานการไดมาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของผูประกอบการ

และผูมีสวนไดสวนเสียภายในมหาวิทยาลัย จะเห็นไดวาผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรฯ 

ตอบสนองตอความตองการของผูใชบัณฑติในแตละกลุมตามรายละเอยีดดังตารางตอไปนี้ 
 
ความสัมพันธระหวางผลการเรยีนรูของหลักสูตรและความตองการของผูมสีวนไดสวนเสยี 

PLO รายละเอยีด สกอ. มหาวทิยาลัย บัณฑติ ผูใชงาน

บัณฑติ 

วชิาชีพ ภาค

สังคม 

1 มีความซื่ อสัตย  ความ

รับผิดชอบตอตัวเองและ

ผูอื่ น  เห็นแกประโยชน

สวนรวม มีจรรยาบรรณ

ใ น วิ ช า ชี พ สั ต ว บ า ล 

ก ร ะ ตื อ รื อ ร น ใ น ก า ร

ทํางาน และมุงม่ันในการ

พัฒนาตนเองใหทั นตอ

การเปลี่ยนอยูเสมอ 

M F F F F F 

2 อธิบายและสรุปความรู

พื้นฐานทางวิชาชีพสัตว

บาล ไดแก พันธุศาสตร

สัตว  โภชนศาสตรสัตว

แ ล ะ ก า ย วิ ภ า ค แ ล ะ

สรรีวิทยาของสัตวเล้ียงได

อยางลึกซึ้ง 

F F F F F M 

3 ประยุกตใชความรูพื้นฐาน

ท า ง สั ต ว ศ า ส ต ร เ พื่ อ

บูรณาการกับเน้ือหาใน

สาขาวิ ชาสัตวศาสตร  

ร ว ม ถึ ง ศ า ส ต ร อื่ น ที่

เกี่ยวของ 

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

บัณฑติ 

วชิาชีพ ภาค

สังคม 

4 ประยุกต ใชองคความรู

ทางสัตวศาสตร ในการ

เพิ่ มประสิทธิภาพการ

ผลิตปศุสัตวที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

M F F F F F 

5 มีความสามารถในการ

จัดการขอมูล และการ

วิเคราะหสังเคราะห ให

ขอคิดเห็น ตลอดจนแกไข

ป ญ ห า ง า น ท า ง สั ต ว

ศาสตรอยางมีระบบ 

F F F F F M 

6 สามารถออกแบบงานวิจัย 

และเลือกใชสถิติเพื่อการ

ทํ า ง า น แ ล ะ พั ฒ น า

งานวจิัยไดอยางถูกตอง 

F F F F F M 

7 สามารถใชสารสนเทศใน

การรวบรวมขอมูลและ

ติดตอสื่อสาร จัดการและ

นําเสนอขอมูล 

M F F F F M 

8 มีทักษะทางภาษาอังกฤษ

เชิงวิชาการและใชรูปแบบ

การสื่อสารที่เหมาะสม 

F F F F F F 

9 สามารถนําองคความรู

ทางสัตวศาสตรไปใชใน

การประกอบอาชีพ ได

อยางเหมาะสม 

M M F F F M 

F-Fully fulfilled, M-Moderately fulfilled   
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ตารางความสัมพันธของELOs กับความตองการของกลุมเปาหมาย (Stakeholders) 

ELOs ผูใช

บัณฑติ 

อาจารย

ผูสอน 

นักศกึษา

ปจจุบัน 

ศษิยเกา 

1. มีความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอตัวเองและ

ผูอื่น เห็นแกประโยชนสวนรวม มีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพสัตวบาล กระตือรือรนในการทํางาน และ

มุงมั่นในการพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนอยู

เสมอ 

    

2. เขาใจความรูพื้นฐานทางวชิาชพีสัตวบาล ไดแก 

พันธุศาสตรสัตว โภชนศาสตรสัตว และกายวภิาค

และสรรีวิทยาของสัตวเลีย้งไดอยางลกึซึ้ง 

    

3. ประยุกตใชความรูพื้นฐานทางสัตวศาสตรเพื่อ

บูรณาการกับเนื้อหาในสาขาวิชาสัตวศาสตร 

รวมถึงศาสตรอื่นที่เก่ียวของ 

    

4. ประยุกตใชองคความรูทางสัตวศาสตรในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

    

5. มีความสามารถในการจัดการขอมูล และการ

คดิวิเคราะหสังเคราะห ตลอดจนแกไขปญหางาน

ทางสัตวศาสตรอยางมรีะบบ 

    

6. สามารถจัดการงานวิจัย และใชสถิติเพื่อการ

ทํางานและพัฒนางานวจิัยไดอยางถูกตอง 

    

7. สามารถใชสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล

และตดิตอสื่อสาร จัดการและนําเสนอขอมูล 

    

8. มีทักษะทางภาษาและใชรูปแบบการสื่อสารที่

เหมาะสม 

    

9. สามารถนําองคความรูทางสัตวศาสตรไปใชใน

การประกอบอาชพีไดอยางเหมาะสม 
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AUN-QA Criterion 1 – Checklist 

Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 

1.1  The expected learning outcome have been clearly formulated and 

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

       

1.2  The expected learning outcomes cover both subject specific and 

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

       

1.3  The expected learning outcomes clearly reflect the requirements 

of the stakeholders (4). 

       

Overall opinion        
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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 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ไดปรับปรุง/

พัฒนาขึ้นมาใหมจากหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554 เพื่อใหมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน โดยในเลมหลักสูตรฯ 

จะมีรายละเอียดที่จําเปนตอผูเรียน ผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ทั้งในสวนขอมูล

หลักสูตรฯ โครงสรางหลักสูตร คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คณาจารยประจําหลักสูตร 

คณาจารยผูสอน กลยุทธในการสอน หลักเกณฑและขอกําหนดตางๆ เชน คุณสมบัตขิองผูเขาศกึษา 

เกณฑการสําเร็จการศึกษา รวมถึงรายงานการออกแบบที่มุงผลลัพธ โดยสามารถดาวนโหลดไดที่ 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร เปนหลักสูตรที่เนนความเช่ียวชาญ

เฉพาะทางดานสัตวศาสตร โดยการผลติบุคลากรที่สามารถนําองคความรูพื้นฐานทางสัตวศาสตรมา

บูรณาการเพื่อสรางองคความรูใหม และนําไปใชเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพการใหผลผลิตและ

คุณภาพของผลผลิตและผลิตภัณฑจากสัตวที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร ตอบสนองตอแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยการบูรณาการพันธกิจดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยเนน

ทางดานสัตวศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชา

ที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนทองถิ่น และสังคมของประเทศ สรางองคความรู

และพัฒนานวัตกรรมในสาขาสัตวศาสตร โดยเฉพาะการผลิตสัตวที่ปลอดภัยตอผูบริโภคและเปน

มติรตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนามหาวทิยาลัยแมโจสู University 

of Life: Organic, Green, and Eco University เพื่อการบริการทางวิชาการสูสังคม เสริมสรางความ

สมดุลระหวางการอยูรวมกันของมนุษยและธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเปน

เลิศทางวชิาการดานการเกษตรในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งขอมูลตางๆ สามารถดาวนโหลดไดที่ 

Website ค ณ ะ ฯ ( http://www.as.mju.ac.th/Course/Master_Program2 . aspx) ( อ า ง อิ ง  2 . 1 -1  

รายละเอยีดของหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร จาก Website คณะฯ) 

รายการหลักฐาน 

        2.1-1  รายละเอยีดของหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร จาก Website 

คณะฯ      
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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) นอกจากนี้ผูเรยีนยังสามารถดูแผนการสอน วิธีการสอน การวัดและประเมินผล ไดจาก

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งกําหนดใหจัดทําและสงเขาระบบกอนเปดภาคการศึกษา 

นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังไดมีการกํากับ ตดิตาม และแจงเตอืนใหอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทําและ

สงไฟล มคอ.3 ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด (อางองิ 2.2-1 ปฏิทนิจัดสง มคอ.) ซึ่งผลการ

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

ระยะเวลาที่กําหนดไว (อางอิง 2.2-2 ไฟล มคอ.3 ในระบบ เชน ภาคเรียน 1-64 วชิา สศ540 การ

ผลิตสัตวในเขตรอนอยางยั่งยืน และ 2-64 วิชา สศ520 เมตาโบลิซึมของโภชนะ) อยางไรก็ตาม

หลักสูตรไดตรวจสอบและเช็คความครอบคลุมและทันสมัยของรายวิชา พบวายังมีบางรายวิชาบาง

วชิาที่ผูสอนใชแบบฟอรมเกา ที่ไมสอดคลองกับเกณฑ AUN-QA 3.0 

 

รายการหลักฐาน 

2.2-1 ปฏิทนิจัดสง มคอ. 

2.2-2 ไฟล มคอ.3 (ภาคเรียน 1-64 วิชา สศ540 การผลิตสัตวในเขตรอนอยางยั่งยืน และ 

2-64 วชิา สศ520 เมตาโบลซิมึของโภชนะ) 

 

 

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

available to the stakeholders (1,2) : ผูมสีวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรูขอกําหนด

ของหลักสูตรและรายละเอยีดของวชิา 

หลักสูตรฯ ไดมีการเผยแพรหลักสูตรฯ (อางอิง 2.3-1 ชองทางการประชาสัมพันธ

หลักสูตรฯ) โดยผานชองทางตางๆดังนี้ 

 - ประชาสัมพันธทางเว็บไซตและเพจคณะสัตวศาสตรฯ  

 - จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเพื่อสงไปยังกลุมเปาหมาย ไดแก วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยตีางๆ  

- หลักสูตรไดนําเสนอใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 ไดรับทราบเกี่ยวกับ

รายละเอยีดและคาใชจายในวันที่นักศกึษานําเสนอสหกิจศกึษา  

- ในวันปฐมนเิทศนักศกึษา หลักสูตรไดเผยแพรขอมูลใหแกนักศกึษาใหม 
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รายการหลักฐาน 

2.3-1 ชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรฯ (เชน โปสเตอรประชาสัมพันธหลักสูตรฯ, 

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        
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Criterion 3  Programme Structure and Content 

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

expected learning outcomes (1) : การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคลองกับผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับปรับปรุง 2561 ไดออกแบบ

หลักสูตรใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยนําความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียของ

หลักสูตรมาออกแบบหลักสูตร เชน PLO2 อธบิายและสรุปความรูพื้นฐานทางวิชาชีพสัตวบาล ไดแก 

พันธุศาสตรสัตว โภชนศาสตรสัตวและกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยงไดอยางลึกซึ้ง ได

ออกแบบและถายทอดเปน รายวิชา สศ500 พันธุศาสตรเชิงปริมาณ  วิชา สศ510 สรีรวิทยาการ

ผลติสัตว  วชิา สศ520 เมตาโบลซิมึของโภชนะ และวชิา สศ540 การผลิตสัตวในเขตรอนอยางยั่งยนื 

(อางอิง 3.1-1 มคอ. 2 วิชา สศ500 พันธุศาสตรเชิงปริมาณ วิชา สศ510 สรีรวิทยาการผลิตสัตว  

วิชา สศ 520 เมตาโบลิซึมของโภชนะ และวิชา สศ540 การผลิตสัตวในเขตรอนอยางยั่งยืน) 

นอกจากนี้มีกิจกรรมของหลักสูตรที่ถูกออกแบบใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง เชน 

กิจกรรมการศึกษาดูงานดานสัตวศาสตร  กิจกรรมเขารวมงานประชุมวิชาการทางดานสัตวศาสตร 

ที่สอดคลองกับ PLO7 และกจิกรรม Journal Club ทางดานสัตวศาสตรสอดคลองกับ PLO7 

รายการหลักฐาน 

3.1-1 มคอ. 2 (วิชา สศ500 พันธุศาสตรเชิงปริมาณ หนา 30 วิชา สศ510 สรีรวิทยาการ

ผลติสัตว  หนา 30 วชิา สศ 520 เมตาโบลซิมึของโภชนะ หนา 31 และวชิา สศ540 การผลิตสัตวใน

เขตรอนอยางยั่งยนื หนา 31) 

 

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

outcomes is clear (2) : มกีารกําหนดสัดสวนที่เหมาะสม ระหวางรายวชิาตาง ๆ ในหลักสูตร

เพ่ือใหบรรลุผลการเรยีนรูที่คาดหวัง    

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับปรับปรุง 2561 ไดนําผลการ

เรยีนรูที่คาดหวังมาเปนพื้นฐานในการออกแบบรายวชิาเพื่อใหแตละรายวิชาสะทอนผลการเรียนรูที่

คาดหวัง ทั้ง Generic และ Specific Learning Outcome ยกตัวอยางเชน ELO1 ไดถูกถายทอดออกมา

เปน รายวิชา สศ 501 ระเบียบและวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร ที่ผูเรียนตองสามารถอธิบาย

จรรยาบรรณของนักวิจัย หลักการในการดําเนินการวิจัย การวางแผนการทดลอง และขั้นตอนการ

วจิัยทางสัตวศาสตร การวเิคราะหและการแปรผลจากขอมูลสําหรับแผนการทดลองแบบตาง ๆ ที่ใช

ในงานวิจัยทางสัตว รวมถึงรูปแบบในการเสนอโครงการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวจิัย และ 
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ELO4 ที่ถูกถายทอดออกมาในกลุมรายวิชา สศ 540 การผลิตสัตวในเขตรอนอยางยั่งยืน สศ 545  

เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร เปนตน (อางองิ 3.2-1 Mapping รายวชิากับ PLOs) 

รายการหลักฐาน 

3.2-1 Mapping รายวชิากับ PLOs หนา 69-73 

 

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

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

ยุคสมัย 

  หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอยางเปนระบบทั้งรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต รายวิชาเอก

บังคับ รายวิชาเอกเลือก โดยใหเรียนวิชาพื้นฐานที่จะเปนโดยไมนับหนวยกิตในช้ันปที่ 1 ภาค

การศึกษาที่ 1 ไดแก วิชา สศ 501 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร และใหเรียนวิชาเฉพาะทาง

สัตวศาสตรในช้ันปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 และในรายวิชาที่ตองมีการเรยีนตามลําดับขั้น ไดแก  วชิา

สัมมนา และวทิยานพินธ (อางองิ 3.3-1 มคอ. 2 หมวดที่ 3 แผนการศกึษา)   

รายการหลักฐาน 

3.3-1 มคอ. 2 (หมวดที่ 3 แผนการศกึษา หนา 25-27) 

 

Criterion 3 – Checklist 

Programme Structure and Content 1 2 3 4 5 6 7 

3.1  The curriculum is designed based on constructive alignment 

with the expected   learning outcomes. 

       

3.2  The contribution made by each course to achieve the 

expected learning outcomes is clear. 

       

3.3  The curriculum is logically structured, sequenced, integrated 

and up-to-date. 

       

Overall opinion        
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Criteria 4. Teaching and learning approach 

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

stakeholders (1) : ปรัชญาการศกึษามีความชัดเจนและมีการเผยแพรใหผูมีสวนไดสวนเสีย

สามารถไดรับรู 

  กลยุทธในการเรียนและการสอนเปนไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจที่วา 

“จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางปญญาในรูปแบบการเรียนรูจากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการทํางาน

ตามอมตะโอวาท งานหนักไมเคยฆาคน มุงใหผูเรยีน มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถพัฒนา

ทักษะเดิม สรางเสริมทักษะใหม มีวิธีคิดของการเปนผูประกอบการ มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ

การสื่อสาร มีความตระหนักตอสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ยึดม่ันในความสัมพันธระหวาง

มหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของมหาวิทยาลัยแมโจ ที่วา มหาวิทยาลัยแหงชีวิต” ดังนั้น 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จึงไดกําหนด learning 

outcome ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยมุงมั่นพัฒนามหาบัณฑิตที่มีองคความรู ควบคู

คุณธรรมและจรยิธรรม บูรณาการงานวจิัยดานสัตวศาสตร เพื่อผลติอาหารที่ปลอดภัยและเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ซึ่งปรัชญาของหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสัตวศาสตรนี้ คอื    

 “มุงม่ันพัฒนามหาบัณฑิตที่มีองคความรู ควบคูคุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการงานวิจัยดาน

สัตวศาสตร เพื่อผลติอาหารที่ปลอดภัยและเปนมติรตอส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน”  

โดยมวีัตถุประสงค คอื 

1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาสัตวศาสตร โดยสามารถประยุกตใชกระบวนการ วิจัย 

เพื่อพัฒนาองคความรูเพื่อบริการทางวิชาการแกชุมชน และพัฒนาการผลิตสัตวของ

ประเทศ 

2) เพื่อผลิตมหาบัณฑติใหมีความเปนผูนําที่มทีัง้ความรู คุณธรรม และจรยิธรรม 

3) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความสามารถในการจัดการผลิตสัตว เพื่อใหไดผลผลิต

สูงสุดจากทรัพยากรที่มอียู 

ปรัชญาการศึกษาไดถูกถายทอดไปยังมีสวนไดสวนเสียทุกสวนของหลักสูตร โดยมีการให

ความรูและขอมูลตางๆ 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 

  กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับการบรรลุผลสําเร็จตามผล

การเรยีนรูที่คาดหวัง เชน การบรรลุตาม PLO 6 ในรายวชิา สศ 501 ระเบียบวธิีวจัิยทางสัตวศาสตร 
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โดยมีกิจกรรมเพิ่มทักษะการใชสถิติและการปฏิบัตจิรงิใหนักศึกษา เชน การอบรมการใชโปรแกรม 

SPSS ใหนักศกึษาและบุคลากรที่สนใจ (อางองิ 4.2-1 กิจกรรมอบรมการใชโปรแกรม SPSS) 

รายการหลักฐาน 

4.2-1 กิจกรรมอบรมการใชโปรแกรม SPSS 

 

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

การเรยีนการสอนกระตุนใหเกดิการเรียนรูตลอดชวีติ 

  หลักสูตรฯ ไดกําหนดการเรียนรูตลอดชีวิตของหลักสูตร ประกอบดวย ทักษะการทําวิจัย

ทางสัตวศาสตร ทักษะการติดตอสื่อสาร และทักษะทางภาษาอังกฤษ และเพื่อใหสอดรับกับการ

เรยีนรูตลอดชีวิตของหลักสตูร หลักสูตรไดจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่สงเสริมการเรยีนรูตลอด

ชวีติ เชน การปฏบิัตกิารทัง้ภายในและภายนอกสถานที่ ดังนี้   

 มีการใชทักษะทางการวิจัยทางสัตวศาสตร ในรายวชิา สศ 550 วทิยาศาสตรเนื้อสัตวขัน้สูง 

และวิชา สศ 501 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร  นอกจากนี้หลักสูตรฯมีกิจกรรมเสริม เชน 

การอบรม เรื่อง หลักการทํางานขั้นพื้นฐานของเทคนิคโครมาโทกราฟและแมสสเปกโทเมตรีของ

เครื่อง HPLC และ LC-MS / MS ณ อุทยานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (STeP) มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

และหองปฏิบัติการชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปคณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(อางองิ 4.3-1 กิจกรรมทักษะวิจัย การอบรมเครื่อง HPLC และ LC-MS / MS) ในรายวชิา สศ 504  

การวเิคราะหขอมูลเชงิชวีสถติสิําหรับสัตวศาสตร มีกจิกรรมอบรม“การประยุกตใชแสงซนิโครตรอน

กับงานวิจัยดานอาหารและการเกษตร” โดย คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ 

รวมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) (อางอิง 4.3-2 กิจกรรมอบรมแสงซนิโครต

รอน และสัมมนา เรื่องปญหาไขและเปลือกไข) 

การใชทักษะการติดตอส่ือสารและทักษะทางภาษาอังกฤษ เชน ในรายวิชา สศ 545 เรื่อง

เฉพาะทางสัตวศาสตร วชิาสัมมนา และวิทยานิพนธ   มีกิจกรรมการนําเสนอขอมูลและสืบคนการ

นําเสนอทางวชิาการของตางประเทศที่ทันสมัย และกิจกรรมการสัมมนาออนไลน เชน ในวันอังคารที่ 

18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 และมีการเขารวมฟงสัมมนา เรื่องปญหาไขและเปลือกไข จากโรคใน

ไก มอีะไรไดบาง"  และ"ไข เปลอืกไข จะเปลี่ยนไปถาใสใจ nutrition" โดยบรษิัทโซเอทสิ (ประเทศไทย) 

จํากัด ในวันที่ 12 พ.ค. 2565 ผาน zoom webinar  (อางองิ 4.3-3 สัมมนา เรื่องปญหาไขและเปลือก

ไข) มากกวานั้นอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาของหลักสูตรไดเขารวม International 

Webinar on Animal Science (อางอิง 4.3-4 ใบประกาศนียบัตรการนําเสนอ International Webinar 

on Animal Science) 
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รายการหลักฐาน 

4.3-1 กิจกรรมทักษะวจิัย การอบรมเครื่อง HPLC และ LC-MS / MS) 

4.3-2 กจิกรรมอบรมแสงซนิโครตรอน 

4.3-3 สัมมนาเรื่องปญหาไขและเปลอืกไข  

4.3-4 ใบประกาศนําเสนอและการเขารวม International Webinar on Animal Science 

 

 

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        
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Criteria 5. Student assessment 

5.1) The student assessments are constructively aligned to the achievement of 

the expected learning outcomes (1,2) : การประเมนิผูเรยีนมคีวามสอดคลองโครงสรางกับ

ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

  หลักสูตรฯ มกีารประเมนิตัง้แตการรับเขา โดยกําหนดใหมีการนําเสนอหัวของานวจิัยที่สนใจ

ในวันสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณที่แตงตั้งโดยบัณฑติวิทยาลัย (อางอิง 5.1-1 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณนักศึกษาใหม) (อางอิง 5.1-2 วิธีการสอบคัดเลือก 64 

นักศกึษาใหมจากบัณฑติวทิยาลัย) และหลังการเปนนักศกึษาประมาณ 1 เดอืน มกีารสอบวัดผลการ

เรียนรูพื้นฐาน (อางอิง 5.1-3 ขอสอบวัดความรูความสามารถกอนเรียน) มีการประเมินผลการ

เรยีนรูตามรอบภาคการศกึษา โดยมกีารสอบขอเขยีนและสอบประมวลผลการเรยีนรู และมกีารสอบ

วิทยานิพนธซึ่งประกอบดวยผลการเรียนรูทุกดาน กอนสําเร็จการศึกษา (อางอิง 5.1-4 การสอบ

ประมวลความรูแบบขอเขียน และ 5.1-5 การสอบวทิยานพินธ) 

รายการหลักฐาน 

5.1-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการสอบสัมภาษณนักศกึษาใหม  

5.1-2 วธิกีารสอบคัดเลอืก 64 นักศกึษาใหม จากบัณฑติวทิยาลัย  

5.1-3 ขอสอบวัดความรูความสามารถกอนเรยีน  

5.1-4 การสอบประมวลความรูแบบขอเขยีน 

5.1-5 การสอบวทิยานพินธ 

 

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

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

(4,5) : การประเมนิผูเรียน รวมถึงชวงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกําหนดเกณฑ

ประเมิน การกระจายนํ้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑการใหคะแนนและการตัดเกรด             

มคีวามชัดเจนและสื่อสารใหผูเรียนรับทราบ 

ในหลักสูตรฯ มีเกณฑและวิธีการประเมินผูเรียนมีความหลากหลายตามลักษณะ

วิชา ตามการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรูที่คาดหวัง ระบุเกณฑ วิธีประเมิน เชน ใน

รายวิชา สศ 591 สัมมนา 1 รายวิชา สศ 593 สัมมนา 3 รายวิชา สศ 510 สรีรวิทยาการผลิตสัตว 

และรายวิชา สศ 540 การผลิตสัตวในเขตรอนอยางยั่งยืน (อางอิง 5.2-1 มคอ.3 รายวิชา สศ 591 

สัมมนา 1 รายวชิา สศ 593 สัมมนา 3 รายวชิา สศ 594 สัมมนา 4 วชิา สศ 510 สรรีวทิยาการผลิต

สัตว รายวิชา สศ 540 การผลิตสัตวในเขตรอนอยางยั่งยืน) ซึ่งหลักสูตรมีการพิจารณาความ

เหมาะสมของเกณฑและวธิกีารประเมนิของแตละรายวิชาและมีการกําหนดลวงหนากอนการจัดการ
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เรยีนการสอน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ไดรวมกับคณะในการจัดอบรมประเมิน มคอ. 3 

โดยจัดทําแบบฟอรมเพื่อประเมินเกณฑการใหคะแนนและการตัดเกรด ของแตละรายวิชา  และให

อาจารยผูสอนปรับรายวิชาใหเปนไปตามเกณฑ กําชับใหผูสอนแจงผูเรยีนไดทราบหลักเกณฑในการ

ประเมนิแตละรายวชิา  

รายการหลักฐาน 

5.2-1 มคอ.3 (รายวิชา สศ 591 สัมมนา 1 รายวิชา สศ 593 สัมมนา 3 รายวิชา สศ 594 

สัมมนา 4 วิชา สศ 510 สรีรวิทยาการผลิตสัตว รายวิชา สศ 540 การผลิตสัตวในเขตรอนอยาง

ยั่งยนื) 

 

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

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

คะแนนและแผนการใหคะแนนถูกใชในการประเมินเพ่ือยืนยันความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น

และความโปรงใสในการประเมนิผูเรยีน 

  หลักสูตรฯ มีระบบตรวจสอบความนาเชื่อถือและความเที่ยงธรรมของเกณฑและ

วิธีการประเมิน โดยมีการประชุมเพื่อตรวจสอบผลการศกึษาจากเกณฑการใหคะแนนและแผนการ

ใหคะแนน ดวยความเที่ยงตรงและความโปรงใสของทุกรายวชิาที่เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 

ภาคการศึกษาที่ 2 จาก มคอ.3 และ 5 ใหมีความสอดคลองกัน (อางอิง 5.3-1 รายงานการประชุม 

สมัยวสิามัญ ครัง้ที่ 1-65 เรื่อง การรับรองสรุปเกรดและการประเมนิการเรยีนการสอน เทอม 1-64) 

รายการหลักฐาน 

5.3-1 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครัง้ที่ 1-2565 เรื่อง การรับรองสรุปเกรดและการ

ประเมนิการเรยีนการสอน เทอม 1-64) 

 

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

(3) : มีการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการประเมินผูเรียนที่เหมาะสมแกเวลาและชวย

พัฒนาการเรยีนรู 

มีการสะทอนผลการประเมินกลับยังผูถูกประเมินหลังการสอบกอนเรียน สอบยอย สอบ

กลางภาคเพื่อใหนักศึกษาปรับปรุงการเรียนเพื่อใชในการสอบปลายภาค และมีการสะทอนผลการ

ประเมินกลับอีกครั้งหลังจบภาคการศึกษา (อางอิง 5.4-1 เกณฑการประเมินรายวิชา จาก มคอ.3 

ในรายวชิา สศ 540 การผลติสัตวในเขตรอนอยางยั่งยนื และรายวชิา สศ 591 สัมมนา 1)  
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นักศกึษาในแผน ก แบบ ก 1 มีการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการประเมนิผูเรยีนไปยังผูเรยีน

ผานระบบอาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศกึษาในแผน ก แบบ ก 2 เมื่อลงเรียนวชิาเอกบังคับครบทุก

รายวิชาตามที่กําหนดแลว จะมีการสะทอนผลการประเมินกลับไปยังผูเรียนกอนการสอบประมวล

ความรูแบบขอเขียน (โดยหลักสูตรกําหนดภายในภาคเรียนที่ 3) จากนั้นทําการสอบและแจงผล

ประเมนิไปยังผูเรยีน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบวทิยานิพนธ (อางองิ 5.4-2 ขอกําหนดการ

สอบประมวลความรูของหลักสูตรฯ) 

 

รายการหลักฐาน 

5.4-1 เกณฑการประเมนิรายวชิา (จาก มคอ.3 ในรายวชิา สศ 540 การผลิตสัตวในเขตรอน

อยางยั่งยนื และรายวชิา สศ 591 สัมมนา 1)  

5.4-2 ขอกําหนดการสอบประมวลความรูของหลักสูตรฯ 

 

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

เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ 

หลักสูตรฯ มีการชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงกระบวนการที่เหมาะสม โดยผูเรียนสามารถ

อุทธรณตามระบบประเมนิหลักสูตรฯและคณะฯ จัดทําขึ้น (อางองิ 5.5.1 ระบบอุทธรณและรองเรียน

ของหลักสูตรฯ) นอกจากนี้ผูเรียนสามารถรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผานชองทางอื่น ๆ เชน 

สายตรงคณบดี กลองแสดงรับความคิดเห็น (ตูรับขอรองเรียน) บริเวณชั้น 1, 3 และช้ัน 4 อาคาร

ศูนยสัตวศาสตรฯ (อางองิ 5.5.2 การรองเรยีนผานสายตรงคณบด ีและกลองรบัความคดิเห็นคณะฯ)   

 

รายการหลักฐาน 

5.5-1 ระบบอุทธรณและรองเรยีนของหลักสูตรฯ 

5.5-2 การรองเรยีนผานสายตรงคณบดแีละกลองรบัความคิดเห็นคณะฯ 
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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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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 และทํางานเต็มเวลาทัง้หมด 14 

คน แบงออกตามตําแหนงทางวิชาการดังตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรฯ 

ทั้งนี้มีอาจารยทั้งหมดในหลักสูตรฯ จบปรญิญาเอกรอยละ 100 ซึ่งอาจารยทุกทานในหลักสูตรฯ 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 (อางอิง 6.1-1 เว็บไซด  erp-

mju ขอมูลอาจารยในหลักสูตร) และมอีาจารยที่ไดรับกําหนดตําแหนงที่สูงข้ึน จํานวน 1 คน คอื ผศ.

สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาด ี(อางองิ 6.1-2 แบนเนอรแสดงความยนิด)ี 

 ในระหวางปการศึกษา 2560 – 2564 คณะฯไมมีอาจารยทานใดลาออก แตมีอาจารย

เกษียณอายุจํานวน 1 คน และเขาใหมจํานวน 2 คน โดยในตนปการศึกษา 2564 มีอาจารยสังกัด

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เกษียณอายุจํานวน 1 คน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. บัญชา พงศพิศาล

ธรรม และเขาใหมเพื่อทดแทน จํานวน 1 คน คอื ผูชวยศาสตราจารย ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณ ีโดยในการ

บริหารจัดการหลักสูตรในปงบประมาณ 2564 ซึ่งผูชวยศาสตราจารย ดร. บัญชา พงศพศิาลธรรม 

เกษียณอายุทางหลักสูตรฯ ไดวิเคราะหอัตรากําลังและภาระงานอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยเพื่อทดแทนอาจารย

เกษียนอายุ คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณ ีและเสนอตอคณะกรรมการประจํา

คณะฯ เรยีบรอยแลว 

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 - 



34 
 

คณาจารยไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดานบรหิาร (หลักสูตร) (อางองิ 6.1-3 คําสั่งอาจารย

ผูรับผดิชอบหลักสูตรฯ) และอาจารยแตละทานไดรับมอบหมายภาระงานสอนในรายวชิาที่เหมาะสม

กับความรูความสามารถความเชี่ยวชาญ และประสบการณ (อางองิ 6.1-4 รายงานการประชุม ครัง้

ที่ 2-2565 วาระพจิารณาภาระงานสอน) 

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 - - - - 

 

ทัง้น้ี ภายในอกี 5 ป จะมีคณาจารยเกษียณอายุ จํานวน 1 คน และประธานอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯไดรวมเปนคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณากําหนดกรอบตําแหนง

ทดแทนคณาจารยที่เกษียณอายุ (อางอิง 6.1-5 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร) 

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       

 

รายการหลักฐาน 

6.1-1 เว็บไซด erp-mju ขอมูลอาจารยในหลักสูตร 

6.1-2 แบนเนอรแสดงความยนิด ี 

6.1-3 คําสั่งอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรฯ 

6.1-4 รายงานการประชุม ครัง้ที่ 2-2565 วาระพจิารณาภาระงานสอน 

6.1-5 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
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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 ประจํา                       

ปการศึกษา 2564 (อางอิง 6.2-1 ตารางขอมูลสัดสวนนักศึกษาตออาจารยของหลักสูตร) ทั้งนี้ 

หลักสูตรไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาภาระงานสอนของอาจารยในทุกรอบปและทบทวนภาระงาน

สอนอีกครั้งกอนเปดทุกภาคการศกึษา (อางอิง 6.2-2 ภาระงานสอนระดับปริญญาโท 2564)  และ

ติดตามการทํางานวิจัยของอาจารยในทุกรอบปการศึกษา เพื่อใหมีคาภาระงานเปนไปตามสัดสวนที่

กําหนด ซึง่พบวาในปการศกึษา 2564 มจีํานวนอาจารยเทากับ 14 คน สวนเกณฑภาระงานสอนของ

อาจารย (Teaching Load)  อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรฯ ไดใชขอมูลจํานวนช่ัวโมงสอนตอสัปดาห

ของอาจารยแตละคนมาใชประกอบการพิจารณา (อางอิง 6.2-3 ตาราง Teaching Load ของ

อาจารยผูสอนในหลักสูตรฯ ป 2564) โดยในปการศึกษา 2560-2564 แสดงสัดสวนอาจารยตอ 

FTEs ดังตารางตอไปนี้ 

 

สัดสวนอาจารยตอ FTEs ของปการศกึษา 2560-2564 

ปการศึกษา 

FTEs จํานวนนักศกึษาเต็มเวลา

เทยีบเทา 

(รายวชิาที่อยูในหลักสูตร) 

สัดสวนอาจารยตอ FTEs 

2564 29.36 1.71 

2563 36.54 2.61 

2562 45.02 3.21 

2561 29.54 2.27 

2560 29.92 2.3 

หมายเหต:ุ การคํานวณ FTEs ตามเกณฑ AUN-QA 

รายการหลักฐาน 

6.2-1 ตารางขอมูลสัดสวนนักศกึษาตออาจารยของหลักสูตร 

6.2-2 ภาระงานสอนระดับปรญิญาโท 2564 

6.2-3 ตาราง Teaching Load ของอาจารยผูสอนในหลักสูตรฯ ป 2564 
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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 

 ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรไดเขารวมประชุมกรรมการคณะเรื่องการสรรหาบุคคลากร

สายวิชาการเพื่อทดแทนบุคลากรอัตราทดแทน (อางองิ 6.3-1 รายงานการประชุมกรรมการคณะฯ 

สมัยวสิามัญ ครัง้ที่ 1-2565) โดยคณะฯ ไดดําเนนิการตามกําหนดข้ันตอนการรับสมัครอาจารย เพื่อ

กําหนดคุณสมบัติของอาจารย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยกองการเจาหนาที่ของ

มหาวทิยาลัยเปนผูดําเนินการประกาศรับสมัคร และมคีณบดฯี รวมเปนคณะกรรมการสรรหาฯ โดย

ใชหลักเกณฑในการสรรหาเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย (อางอิง 6.3-2 ระเบียบการรับ

อาจารย) มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในเรื่องการกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการของสายวิชาการอยางชัดเจน (อางองิ 6.3-3 ระเบียบกําหนดตําแหนงวชิาการ-

ระเบียบมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง ประกาศเกณฑขอตําแหนงวิชาการที่มีกําหนดระยะเวลาการขอ

กําหนดตําแหนงทางวชิาการที่สูงข้ึน)  

ในปการศึกษา 2564 มีอาจารย 1 ทาน ที่ไดรับการกําหนดตําแหนงวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

และจากการประเมินกระบวนการพบวาในป 2564 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตรจํานวน 6 ทาน วางแผนในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับ รศ. และ

จํานวน 4 ทาน วางแผนในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับ ผศ. ทั้งนี้ ทางผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรไดเขารวมการอบรมการขอตําแหนงทางวิชาการ (อางองิ 6.3-

4 การอบรมการขอตําแหนงทางวิชาการ) และผูรับผิดชอบหลักสูตรไดติดตามความกาวหนาอยาง

สม่ําเสมอเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการที่สูงข้ึนในการประชุมหลักสูตรฯ (อางองิ 6.3-

5 รายงานการประชุม ครัง้ที่ 8-2564 วาระการติดตามการขอตําแหนงทางวชิาการ) 

รายการหลักฐาน 

6.3-1 รายงานการประชุมกรรมการคณะฯ สมัยวสิามัญ ครัง้ที่ 1-2565 

6.3-2 ระเบยีบการรับอาจารย 

6.3-3 ระเบียบกําหนดตําแหนงวิชาการ-ระเบียบมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง ประกาศเกณฑ

ขอตําแหนงวชิาการที่มกีําหนดระยะเวลาการขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการที่สูงขึ้น 

6.3-4 การอบรมการขอตําแหนงทางวชิาการ 

6.3-5 รายงานการประชุม ครัง้ที่ 8-2564 วาระการตดิตามการขอตําแหนงทางวชิาการ 
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 6.4)  Competences of academic staff are identified and evaluated (3) : มีการ

วนิิจฉัยและประเมนิความสามารถของบุคลากรสายวชิาการ 

 ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรไดเขารวมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานของ

บุคลากรสายวิชาการของคณะ (อางอิง 6.4-1 การประชุมประเมินความสามารถของบุคลากรสาย

วิชาการ TOR) โดยคณะฯใชระบบการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประเมินจากเกณฑ

ภาระงานที่กําหนดไวตามเกณฑของทางมหาวิทยาลัย  และคณะฯมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองภาระงานของสายวิชาการ โดยดําเนินการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน

เบื้องตนตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย และไดสงผลการประเมินใหคณบดีประเมินเปนลําดับ 

พรอมทัง้สงผลการประเมินและขอเสนอแนะกลับเปนรายบุคคล 

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/ป คอื รอบ 1 ตุลาคมของป – 30 กันยายน ของปถัดไป 

ทั้งนี้ ในแบบขอตกลงภาระงาน (TOR)  รายงานภาระงานตามขอตกลงและแบบประเมินผล

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

ประเมินสายวิชาการ) ในป 2564 หลักสูตรไดมีการวางแผนติดตามเพื่อสงเสริมและพัฒนา

คณาจารยในหลักสูตร โดยใชเกณฑ IDP อยางไรก็ตามจากการประเมนิกระบวนการพบวา หลักสูตร

ยังไมไดดําเนินการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาตนเองของอาจารยในหลักสูตรในแตละ

ประเด็น ดังนั้นในป 2565 จะมีการกํากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาตนเองในแตละประเด็น



38 
 

ในชวง 5 ป เพื่อใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะของคณาจารยของหลักสูตรอยางตอเน่ือง

และสัมฤทธผิล 

รายการหลักฐาน 

6.4-1 การประชุมประเมนิความสามารถของบุคลากรสายวชิาการ TOR 

6.4-2 ประกาศกําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑประเมนิสายวิชาการ 

 

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

activities are implemented to fulfil them (8) : ความตองการในการฝกอบรมและพัฒนา

ตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัยและนําไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของบุคลากร 

หลักสูตรมีการสงเสริมบุคลากรสายวชิาการของหลักสูตรในการพัฒนาตนเอง โดยหลักสูตร

ไดสอบถาม รวบรวมและวเิคราะหความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย

วชิาการ และเสนอแผนการจัดกิจกรรมใหแกคณะฯ  

ในป 2564 บุคลากรของหลักสูตรฯ ไดเขารวมกิจกรรมตางๆมากมาย ดังนี้ การศกึษาเกณฑ 

เกณฑ AUN QA หัวขอ “การจัดทําแผนการสอน และเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู” 

(อางอิง 6.5-1 การบรรยายพิเศษ การจัดทําแผนการสอน) กิจกรรมการอบรมขอตําแหนงทาง

วิชาการ ในหัวขอการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

(อางอิง 6.5-2 การอบรมขอตําแหนงวิชาการ), กิจกรรมการจัดการความรู (KM) หัวขอ “รูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน” โดยใชโปรแกรม Microsoft team, Zoom, OBS (Open 

Broadcaster Software) (อางอิง 6.5-3 KM การเรียนการสอนออนไลน) สํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องคการมหาชน) สวก.จัดอบรมใหความรูในเรื่อง เริ่มคดิ เริ่มเขียน โครงการวจิัยอยางไร

...ไมใหโดนตีกลับ (อางอิง 6.5-4 การอบรมเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย), กิจกรรมการอบรม 

เรื่อง “เทคนิควิธีการเขียนและการนําเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research 

Expo & Symposium 2022 ซึ่งเปนหลักสูตรการอบรมสําหรับผูที่สนใจนําเสนอบทความผลงานวิจัย

ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022 (อางอิง 6.5-5 การอบรมเทคนิคการ

เขยีนและนําเสนอผลงานวจิัย), การอบรม “การเสรมิสรางศักยภาพในการปฏิบัตงิาน” (อางองิ 6.5-

6 การอบรมเสรมิสรางศักยภาพบุคลากร) 
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รายการหลักฐาน 

6.5-1 การบรรยายพเิศษ การจดัทําแผนการสอน 

6.5-2 การอบรมขอตําแหนงวชิาการ 

6.5-3 KM การเรยีนการสอนออนไลน 

6.5-4 การอบรมเทคนคิการเขียนโครงการวจิัย 

6.5-5 การอบรมเทคนคิการเขยีนและนําเสนอผลงานวจิัย 

6.5-6 การอบรมเสรมิสรางศักยภาพบุคลากร 

 

6 . 6 )  Performance management including rewards and recognition is 

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

ผลการปฏิบัติงานรวมถึงการใหรางวัลและการยอมรับถูกนํามาใชเพื่อกระตุนและสนับสนุน

การเรยีนการสอน การวจัิยและการบรกิารวชิาการ 

  หลักสูตรฯและคณะฯรวมแสดงความยินดีและยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลากรสายวิชาการ

ของคณะฯ ผานสื่อออนไลน ตา่งๆ เช่น เว็บไซดคณะฯ, กลุมไลนบุคลากร และเพจ Facebook คณะ

สัตวศาสตรฯ แมโจ ดังนี้ 

1) บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน 1 คน คอื ผศ.สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาด ี (อางองิ 6.6-1 รูปแบนเนอร) 

2) ในป 2564 อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดรับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเดน  และไดรับ

การยกยองเชดิชูเกียรต ิ(อางองิ  6.6-2 ขาวบุคลากรที่ไดรับการยกยอง) ดังนี้ 

ดานการเรยีนการสอน  อาจารย ดร.วันทมาส จันทะสนิธุ  

ดานการวจิัยและนวัฒกรรม ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง  

ดานบรกิารวชิาการ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ววิัฒน พัฒนาวงศ 

3) ในป 2564 อาจารยประจําหลักสูตรฯ ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง ไดรับรางวัลการนําเสนอ

ผลงานวิจัย ประเภทการนําเสนอดวยโปสเตอร ระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการ สัตว

ศาสตรแหงชาติ ครัง้ที่ 9 (อางองิ 6.6-3 ภาพประกาศลําดับรางวัลนําเสนอผลงานวจิัย) 

รายการหลักฐาน 

  6.6-1 รูปแบนเนอร 

6.6-2 ขาวบุคลากรสายวชิาการที่ไดรับการยกยอง 

6.6-3 ภาพประกาศลําดับรางวัลนําเสนอผลงานวจิัย 
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6. 7)  The types and quantity of research activities by academic staff are 

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

ประเมินและเปรียบเทยีบประเภทและจํานวนงานวจิัยกับเกณฑมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ

เพ่ือการพัฒนา 

   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการประชุมหารือกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรฯ มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอยปละไมต่ํากวา 1 

เรื่อง  โดยหลักสูตรมีการสนับสนุนใหคณาจารยขอทุนวจิัยจากแหลงทุนวจิัย โดยการแจงขาวสารทุน

วิจัยจากแหลงทุนวจิัยทัง้ภายในและภายนอก รวมถึงชองทางการเผยแพรผลงานทางวิชาการตาง ๆ 

ผานทางหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกสและระบบสารสนเทศ (E-manage) ใหแกคณาจารย ในป

การศกึษา 2564 หลักสูตรไดมกีารวางแผนและตัง้เปาหมาย โดยการมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษา

วทิยานพินธไดกํากับและติดตามการทํางานวิจัย การตีพมิพ และการเผยแพรผลงานของนักศกึษาให

อยูในเกณฑระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพของผลงานใหสูงข้ึน และไดมีการทวน

สอบการประเมินและเปรียบเทียบประเภท และจํานวนงานวิจัยกับเกณฑมาตรฐานที่ไดรับการ

ยอมรับ โดยอางองิเกณฑกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการจากคูมอื สกอ. 

 

ขอมูลผลงานทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ ระหวางป พ.ศ. 2560-2564 

รายการ นํ้าหนัก 
จํานวนผลงานวจัิยในป 

2560 2561 2562 2563 2564 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบั บ สมบู รณ ที่ ตี พิ มพ ใ น ร าย ง าน

สืบ เ น่ือ งจากการประชุ มวิ ชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 15 8 27 7 8 

บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการที่

ตพีมิพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.6   1 1 1 
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รายการ นํ้าหนัก 
จํานวนผลงานวจัิยในป 

2560 2561 2562 2563 2564 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตี พิ ม พ ใ น ว า ร ส า รวิ ช าก าร ร ะ ดั บ

นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ป ร ะ ก า ศ  ก . พ . อ .  ห รื อ ร ะ เ บี ย บ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ

สภาสถาบั นอ นุมั ติ และจั ดทํ า เป น

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจง

ให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน 

นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน 

Beall’s list) ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.8 2 2 4 2 2 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตี พิ ม พ ใ น ว า ร ส า รวิ ช าก าร ร ะ ดั บ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วาดวยหลักเกณฑการพจิารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวชิาการ 2556 

1 3 5 2 3 5 

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกร

ระดับชาตวิาจางใหดําเนนิการ 

1 1 23 5 7 5 
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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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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

ความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา) เพื่อตอบสนองความ

ตองการทางการศกึษา งานวจัิย และการบรกิารวชิาการ 

  หลักสูตรมีการดําเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการวางแผนสํารวจความ

ตองการบุคลากรสายสนับสนุนที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของหลักสูตร ทางหลักสูตรไดทํา

แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลของความตองการของสายสนับสนุน เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ 

เทคโนโลยสีารสนเทศและงานบรกิารนักศกึษา เพื่อตอบสนองความตองการทางการศึกษา งานวิจัย 

และการบริการวิชาการ ของหลักสูตรใหแกคณะ ซึ่งทางคณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร (อางอิง 7.1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล) เพื่อขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามแผนบรหิารทรัพยากรบุคคลทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยจัดทําแผนบรหิาร

และพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ป ในการจัดทําแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร คณะมีการ

วิเคราะหขอมูลซึ่งประกอบไปดวยสมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุมงานการบริหารของบุคลากรสาย

สนับสนุน และมีการสํารวจขอมูล IDP ของบุคลากรของคณะ และนําผลจากการวเิคราะหและความ

ตองการในการพัฒนาตนเองของแตละบุคคลมาเปนแนวทางในการจัดทําแผน (อางอิง 7.1-2 แผน

บริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป) และมีการแตงตั้งบุคลากรสายสนับสนุนรับผดิชอบในหนาที่

เกี่ยวกับงานหลักสูตรการศึกษา, หองปฏิบัติการ, งานฟารม, หองสมุด, กิจกรรมนักศึกษา และ

บุคลากรสวนกลางที่สนับสนุนทางดานเครื่องมอือุปกรณทางเทคโนโลยสีารสนเทศไวบรกิาร (อางอิง 

7.1-3 ตารางการอบรมของเจาหนาที่สายสนับสนุน)  

ในปการศกึษา 2564 หลักสูตรไดสํารวจความตองการจากผูมีสวนไดสวนเสยี พบวา มีความ

ตองการบุคลากรสายสนับสนุน (บุคลากรที่ใหบริการแกนักศึกษา) เพิ่มเติมเพื่อตอบสนองการ

บริการดานการศึกษา งานวิจัย และบริการวิชาการแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จากตาราง

แสดงขอมูลจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหลักสูตรของคณะฯ 

ระหวาง ปการศึกษา 2560-2564 พบวาบุคลากรที่ใหบริการแกนักศึกษาของหลักสูตรของคณะ

สัตวศาสตรฯ มจีํานวนลดลง และเนื่องจากตองมีการใชบุคลากรรวมกัน ทัง้หลักสูตรปรญิญาตรแีละ

ฝายบัณฑติศกึษา ซึ่งอาจสงผลใหประสทิธภิาพในการกํากับติดตาม การแนะแนว และการใหบริการ

เกี่ยวกับการศกึษาแกนักศกึษาของหลักสูตรไมทั่วถึง  
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ขอมูลจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหลักสูตร ของคณะ

สัตวศาสตรฯ (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 

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 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

1 

รวม 17 17 15 13 1 3 10 - 12 
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รายการหลักฐาน 

  7.1-1 คําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

7.1-2 แผนบรหิารและพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป 

7.1-3 ตารางการอบรมของเจาหนาที่สายสนับสนุน 

 

7 . 2 )   Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 

promotion are determined and communicated (2) : มกีารกําหนดและการแจงขอมูลการ

สรรหาบุคลากร และเกณฑการคัดเลือกในการแตงตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้น

บุคลากรสายสนับสนุน 

ประธานหลักสูตรไดประชุมรวมกับคณะฯ และมีการดําเนินการภายใตกระบวนการของ

มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยกําหนดคุณสมบัตแิละคุณวุฒิผูสมัครตามคูมือ

มาตรฐานกําหนดตําแหนงตามแนว Competency (อางอิง 7.2-1 คูมือสมรรถนะบุคลากร) และ

กําหนดใหบุคลากรผูสมัครตั้งแตวุฒิปริญญาตรขีึ้นไป ตองมีผลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

เพื่อประกอบการพิจารณาดวย นอกจากการดําเนินการสรรหาบุคลากรดวยวิธีปกติขางตนแลว 

มหาวทิยาลัยฯ ยังมีการสรรหามกีารใชระบบคุณธรรม (merit system) ที่เนนความรูความสามารถใน

ดานคุณสมบัติและประสบการณในการทํางาน เชน โครงการบรหิารคนดีคนเกง ที่ใหลูกจางช่ัวคราว

และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแมโจที่มีคุณวุฒิและดํารงตําแหนงในระดับ

ปริญญาตรี และมีอายุงาน 7 ปข้ึนไป ไดมาดําเนินการสอบแขงขันเพื่อมาบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  นอกจากน้ียังสนับสนุนใหมีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับ

คาจางจากเงนิรายได ที่สังกัดสวนงานตางๆ ภายในมหาวทิยาลัยไดเขาสูกระบวนการประเมนิความรู

ความสามารถเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (อางอิง 7.2-2 มติที่ประชุมการ

ประเมินพนักงานรายไดเขาสูพนักงานมหาวิทยาลัย) ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ เปนการสรางขวัญและ

กําลังใจแกผูปฏบิัตงิานใหกับมหาวทิยาลัยที่ยังไมไดรับการบรรจ ุ

การเลื่อนตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ และหลักสูตรมีการสนับสนุนและ

สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนมี 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
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กําหนดให ซึ่งตองรอการพิจารณาโครงสรางหนวยงานของมหาวิทยาลัยในกํากับกอนจึงจะเสนอ

ประเมนิคางานตอมหาวทิยาลัยตอไปได 

รายการหลักฐาน 

  7.2-1 คูมือสมรรถนะบุคลากร 

7.2-2 มตทิี่ประชุมการประเมินพนักงานรายไดเขาสูพนักงานมหาวทิยาลัย 

7.2-3 ประกาศ กบม. 

 

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

วนิิจฉัยและประเมนิความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน 

  หลักสูตรทําการวิเคราะหและประเมินความตองการ/ความขาดแคลนกําลังสาย

สนับสนุนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการทําวิจัยของหลักสูตร จากนั้นแจงไปยังคณะฯ 

เพื่อใหคณะฯ ดําเนนิการวนิจิฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนตอไป (อางอิง 

7.3-1 คําสั่งคณะกรรมการดําเนนิการกําหนดสมรรถนะฯ) 

รายการหลักฐาน 

  7.3-1 คําส่ังคณะกรรมการดําเนินการกําหนดสมรรถนะฯ 

 

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

activities are implemented to fulfil them (4) : มีการวินิจฉัยความตองการการฝกอบรม

และพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และดําเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความ

ตองการนั้น 

 หลักสูตรไดทําการสํารวจความตองการการฝกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย

สนับสนุน และแจงไปยังคณะฯ เพื่อใหคณะดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนา

ตนเอง และมีความกาวหนาตามเสนทางการทํางานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวในแผนความ

ตองการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ในป 2564 บุคลากรสายสนับสนุนเขารวมโครงการและกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุนในแตละสายงานทั้ง

ภายในและภายนอกคณะ (อางองิ 7.4-1 การเขารวมอบรมตาง ๆ ของบุคลากรสายสนับสนุน)   และ

การอบรม “การเสรมิสรางศักยภาพในการปฏบิัตงิาน” (อางองิ 7.4-2 การอบรมเสรมิสรางศักยภาพ

บุคลากรสายสนับสนุน) 
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รายการหลักฐาน 

  7.4-1 การเขารวมอบรมตาง ๆ ของบุคลากรสายสนับสนุน 

7.4-2 การอบรมเสรมิสรางศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน) 

 

 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 เปนประจําทุกป เพื่อเปนการตอบแทน การเห็นคุณคา เปนขวัญและกําลังใจแก

บุคลากรสายสนับสนุน ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ของ

หลักสูตร โดยในปนี้มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานอยูระหวาง

ดําเนินการลงคะแนนคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเดน (อางองิ 7.5-1 เอกสารเสนอชื่อบุคลากร

สายสนับสนุนดเีดน) 

รายการหลักฐาน 

  7.5-1 เอกสารเสนอช่ือบุคลากรสายสนับสนุนดเีดน 
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Criterion 7 – Checklist 

Support Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 

7.1  Support staff planning (at the library, laboratory, IT 

facility and student services) is carried out to fulfil the 

needs for education, research and service [1] 

       

7.2  Recruitment and selection criteria for appointment, 

deployment and promotion are determined and 

communicated [2] 

       

7.3  Competences of support staff are identified and 

evaluated [3] 
       

7.4  Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [4] 
       

7.5  Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 

education, research and service [5] 

       

Overall opinion        

 

  



49 
 

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 โดยเริ่มตั้งแตกําหนดแผนการรับนักศึกษา 

คุณสมบัติผูสมัครที่ตรงตามเกณฑการรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ จัดทําประกาศรับสมัครป

การศึกษาละ 3 รอบ และดําเนินการประชาสัมพันธโดยจัดทําสื่อผานชองทางตางๆ ไดแก เว็บไซต

มหาวิทยาลัย, Facebook, จอ LCD หนามหาวิทยาลัยแมโจ, ปายโฆษณาตามจุดตาง ๆ, แผนพับ

ประชาสัมพันธสงไปยังหนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เปนกลุมเปาหมาย เปนตน ทั้งนี้หลักสูตรฯ ยัง

เปนผูกําหนดรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อใหกระบวนการคัดเลือกเปนไปดวย

ความเรยีบรอย โปรงใส และตรวจสอบได (อางองิ 8.1-1 ระบบและกลไกการรับนักศกึษา) 

หลักสูตรฯ ไดมกีารประชาสัมพันธการรบัสมัครบุคคลเขาศกึษาตอ 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) 

รายการหลักฐาน 

8.1-1 ระบบและกลไกการรับนักศกึษา  

8.1-2 การประชาสัมพันธหลักสูตร 

8.1-3 คาใชจายหลักสูตร 

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 บัณฑิตวิทยาลัยจะสงเอกสารประกอบการสมัครสอบ

คัดเลือก เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ตรวจสอบคุณสมบัติกอน เม่ือดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัตแิลว หลักสูตรฯ จะแจงใหบัณฑิตวทิยาลัยดําเนนิการประกาศรายชื่อผูมีสทิธิ์สอบคัดเลือก 

โดยคณะกรรมการสอบดําเนินการสอบคัดเลือก ใชวิธีการสอบสัมภาษณผูสมัคร และพิจารณา

คุณสมบัตปิระกอบกับใบคะแนนผลการศึกษา หนังสือรับรอง เมื่อพิจารณาแลวเสร็จจะประเมินผล

คะแนนใหกับผูสมัครเขาศกึษาโดยสรุปคะแนนในตารางผลการสอบคัดเลอืกเขาศกึษาตอ พรอมระบุ

รายวชิาที่นักศกึษาจะตองเตรยีมพรอมสําหรบัเขาศกึษาเปนขอมูลเบื้องตน 

 

จํานวนนักศกึษารับเขาในแตละปการศกึษา (ยอนหลัง 5 ป) 

ปการศกึษาที่

รับเขา  

(รหัส) 

จํานวนผูสมัคร (คน) 

จํานวนประกาศรับ จํานวนผูสมัครเรียน จํานวนนักศกึษาท่ี

ลงทะเบยีนจรงิ 

2564 (รหสั 64) 10 3 3 

2563 (รหสั 63) 10 3 3 

2562 (รหสั 62) 10 12 12 

2561 (รหสั 61) 10 9 9 

2560 (รหสั 60) 10 8 8 
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  8. 3)  There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload (3) : มีระบบในการติดตามความกาวหนา ผลการศึกษาและ

ภาระการเรยีนของนักศกึษาท่ีเพยีงพอ 

 ในปการศึกษา 2564 มีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 7 คน จากจํานวนนักศึกษา

ทั้งหมด 23 คน (แผน ก แบบ ก 1 จํานวน 3 คน และแผน ก แบบ ก 2 จํานวน 20 คน) แสดงดัง

ตารางตอไปนี้ 

 

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนจรงิในแตละชั้นป  

(ขอมูล ณ สิ้นสุดการลงทะเบยีนภาคเรียนที่ 2 ของแตละปการศกึษา) 

ปการศกึษาที่รับเขา (รหัส) 

จํานวนนักศกึษาท่ีลงทะเบียนจรงิในแตละชั้นป 

(คน) 

ลง 

ทะเบยีนป 64 

(คน) 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4  

2564 (รหสั 64) 3 - - - 3 

2563 (รหสั 63) 3 2* - - 2 

2562 (รหสั 62) 12 10* 10 - 10 

2561 (รหสั 61) 9 9 9 6 6 

2560 (รหสั 60) 8 7* 7 4 2 

* จํานวนที่หายไปเนื่องจากการลาออก 

 

ณ ปจจุบัน มีนักศึกษาจํานวน 20 คนจาก 23 คน ผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธแลว 

โดยหลักสูตรฯ ใชระบบติดตามความกาวหนาของนักศกึษา ผานระบบอาจารยที่ปรกึษา นอกจากนี้

หลักสูตรมีแนวทางการดูแลและตดิตามนักศึกษาใหทั่วถึงดังน้ี 

1. มีการแจงนักศึกษาใหเตรยีมตัวกอนเขาเริ่มเรยีน เชน การศึกษาเพิ่มเตมิในสวนที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัย  และวิชาพื้นฐานที่มีความจําเปน (อางอิง 8.3-1 กิจกรรมปฐมนิเทศ) การ

ประสานงานกับอาจารยที่ตองการใหเปนที่ปรึกษาเพื่อใหไดรับคําแนะดานอื่น ๆ จากอาจารย

ที่ปรกึษาโดยตรง 

2. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาใหความดูแลนักศึกษาตั้งแตแรกเขาในกรณีที่นักศึกษายังไมตัดสนิใจ

เลือกอาจารยที่ปรกึษา  ประธานหลักสูตรฯ จะทําหนาที่ดูแลนักศึกษาจนกวาจะมีการแตงตั้ง

อาจารยที่ปรกึษา 
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3. ในป 2564 หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยชวยกํากับติดตามนักศึกษาใหสามารถ

ดําเนินการวิจัยและใหมีความกาวหนาของงานวิจัยเปนไปตามแผน มีระบบการติดตาม

ความกาวหนาในการเรียนหรือผลการเรียนของนักศึกษา (อางอิง  8.3-2 ไฟลระบบติดตาม

นักศกึษา) มกีารทดสอบความรูพื้นฐานหลังการเขาศกึษา 1 เดือน เพื่อประเมนิความกาวหนา

การเรียน (อางอิง 8.3-3 ขอสอบวัดความรูพื้นฐาน) และใหนักศกึษารายงานความกาวหนา

ของการเรยีนในทุกภาคการศกึษา (อางองิ 8.3-4 เอกสารรายงานความกาวหนา 2564) และ

หลักสูตรฯ ไดนํารายงานความกาวหนาของนักศึกษามาประเมินและหลักสูตรแจงไปยัง

อาจารยที่ปรึกษาหลักของนักศึกษาแตละราย (อางอิง 8.3-5 รายงานประชุมติดตาม

ความกาวหนาของนักศึกษา) เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถติดตาม ควบคุมใหนักศึกษา

สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

รายการหลักฐาน 

8.3-1 กิจกรรมปฐมนเิทศ  

8.3-2 ไฟลระบบตดิตามนักศกึษา  

8.3-3 ขอสอบวัดความรูพื้นฐาน  

8.3-4 เอกสารรายงานความกาวหนา 2564 

8.3-5 รายงานประชมุตดิตามความกาวหนาของนักศกึษา 
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8. 4)  Academic advice, co- curricular activities, student competition, and other 

student support services are available to improve learning and employability (4) : มี

การจัดใหคําแนะนําทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแขงขันของนักศึกษา และ

บริการสนับสนุนนักศึกษาดานตางๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู  ทักษะและ

ความสามารถในการทํางาน 

หลักสูตรฯ มีระบบการใหคําแนะนําทางวชิาการผานอาจารยที่ปรกึษา และมีการสงเสริมให

นักศกึษาเขารวมในโครงการฝกอบรมตางๆ เพื่อพัฒนาการเรียน ความรู ทักษะ และความสามารถ

ในการทํางาน เชน เขารวมฟง Talk live หัวขอ ทางเลือกใหม ธุรกิจครบวงจร เนื้อโคคุณภาพของ

ผูประกอบการอิสระ (อางอิง 8.4-1 กิจกรรม Talk live)  กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศกึษาระดับบัณฑติศึกษา โดยการเขารวมฟง Beef grading 101 (การเกรดซากโคเบื้องตน 

ระบบ USDA) โดยวิทยากรพิเศษจากสหรัฐอเมริกา (อางอิง 8.4-2 กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ) นอกจากน้ีหลักสูตรสงเสรมิใหนักศึกษาและอาจารยเขารวมงานประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตรครัง้ที่ 9 (อางอิง 8.4-3 งานประชุมวิชาการ

สัตวศาสตร) มีการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่องทั้งดานวิชาการและการเสริมทักษะดาน

ภาษาตางประเทศใหนักศึกษา โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชาสัมพันธและกระตุน

นักศกึษาของหลักสูตรใหเขารวม International Webinar on Animal Science (อางองิ 8.4-4 การเขา

รวม International Webinar on Animal Science) กิจกรรม Journal Club ทางสัตวศาสตร การอบรม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อกระตุนใหนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา มีทักษะ

ในการนําเสนอ ฟง โตตอบ การเขียน การทําโปรแกรมนําเสนอ และถายทอดองคความรูในรูปแบบ

บทความวิชาการและบทความวิจัยดานสัตวศาสตร (อางอิง 8.4-5 กิจกรรม Journal Club) 

นอกจากนี้มีการสงนักศึกษาเขารวมประกวดการนําเสนอผลงานวิชาการเพิ่มเสริมทักษะและ

ประสบการณใหนักศึกษา เชน การประกวดแผนความเปนไปไดทางธุรกิจ ภายใตโครงการเตรียม

ความพรอมผูประกอบการนักศึกษาสูเสนทางนวัตวณิชย (อางอิง 8.4-6 นักศึกษาที่ไดรับรางวัล

ประกวด) และรวมสงผลงานแนวคิด งานวิจัย หรือนวัตกรรมที่ตองการพัฒนาใหเกิดขึ้น เขารวม

โครงการการแขงขัน Startup Gate Pitching Challenge (อางอิง 8.4-7 งาน Startup Gate Pitching 

Challenge) 

รายการหลักฐาน 

8.4-1 กิจกรรม Talk live 

8.4-2 กจิกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

8.4-3 งานประชุมวชิาการสัตวศาสตรแหงชาต ิ

8.4-4 การเขารวม International Webinar on Animal Science 

8.4-5 กจิกรรม Journal Club 
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8.4-6 นักศกึษาที่ไดรับรางวัลประกวด 

8.4-7 งาน Startup Gate Pitching Challenge 

 

8 . 5 )   The physical, social and psychological environment is conducive for 

education and research as well as personal well-being (5)  :  มี สภาพแวดลอมทาง

กายภาพ สังคมและจิตใจที่สรางเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะสวน

บุคคล 

1. มรีะบบที่ปรกึษากํากับดูแลใหบัณฑติมคีุณลักษณะที่พงึประสงคตามที่กําหนด  

2. หลักสูตรฯ ไดจัดทําแบบสอบถามสําหรับนักศึกษา เก่ียวกับรายวิชาที่สอน สิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน ตาง ๆ โดยไดนําเขาประชุมหารือในหลักสูตรฯ เพื่อ

พิจารณาดําเนินการในขอเสนอแนะตาง ๆ และสรุปภาพรวมเพื่อเตรียมหารือ

รวมกับคณะฯ ตอไป (อางองิ 8.5-1 สรุปแบบสอบถามประเมนิประสทิธิภาพการ

สอน 2564) 

3. มีรานคาและพื้นที่พักผอนสําหรับนักศึกษาเพื่อสรางเสรมิสภาพแวดลอมการใช

ชีวิตในสังคมและการเรียนรูในบรรยากาศที่ผอนคลาย (อางอิง 8.5-2 ภาพ

รานคาและพื้นที่พักผอนสําหรับนักศกึษา) 

4. มีนักวิชาการสัตวบาลประจําฟารม ใหคําแนะนําในการเล้ียงสัตวในระหวาง

นักศกึษาทําการทดลองตามหัวขอวิทยานิพนธ หรอืตามที่นักศึกษามีความสนใจ 

(อางองิ 8.5-3 คําส่ังมอบหมายนักวชิาการสัตวบาล) 

5. มีการสนับสนุนการขอใชหองปฏิบัติการเพื่องานวิจัยนอกเวลา (อางอิง  8.5-4 

แบบฟอรมการขอใชหอง) 

6. มีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

สนับสนุนการเรียนการสอน การคนควาและวิจัย มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงและอินเทอรเน็ตไรสายสามารถใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยไดมี

การติดตั้ งจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN , MJU_WLAN_WebPortal และ 

Eduroam โดยมีจุดกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย 477 จุด อยางทั่วถึง 

(อางองิ 8.5-5 การตรวจเช็คสัญญาณ WiFi) 

7. มรีะบบรักษาความปลอดภัยและมาตรการปองกันโรคระบาด โควดิ-19 ในคณะฯ 

ทําใหนักศึกษารวมกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางปลอดภัยและมีความสุข 

(อางองิ 8.5-6 ภาพมาตรการปองกันโควดิ-19) 
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8. มีสํานักหอสมุดคณะฯ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การคนควาและวิจัย ซึ่ง

ปจจุบันหองสมุดของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีไดมกีารปรับปรุงระบบการ

ใหบริการ ดังนี้  (อางอิง 8.5-7 ภาพการปรับปรุงหองสมุด) จัดทํา Learning 

Space สรางพื้นที่ในการเรยีนรู ใหมีความนาอยู เหมาะในการเขามาศกึษาคนควา 

คนหาขอมูล โดยจัดแบงโซนพื้นที่ เพื่อความนาอยู และสะดวกในการนั่งอาน

หนังสือ มีการจัดทําระบบ Internet คณะไดจัดทําระบบสารสนเทศสืบคนที่

รวดเร็วและทันสมัย โดยการเพิ่มชองสัญญาณอินเตอรเนตใหมีความเร็วและแรง

มากขึน้   

ทั้งนี้ ในป 2564 มีการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนการ

สอน และการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในภาพรวม ผานระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย โดย

มคีาคะแนนอยูในระดับดมีาก 

รายการหลักฐาน 

8.5-1 สรุปแบบสอบถามประเมินประสทิธภิาพการสอน 2564 

8.5-2 ภาพรานคาและพื้นที่พักผอนสําหรับนักศกึษา 

8.5-3 คําสั่งมอบหมายนักวชิาการสัตวบาล 

8.5-4 แบบฟอรมการขอใชหอง 

8.5-5 การตรวจเช็คสัญญาณ WiFi 

8.5-6 ภาพมาตรการปองกันโควดิ-19 

8.5-7 ภาพการปรับปรุงหองสมุด 
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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        
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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

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรมาวิเคราะห และเสนอตอ

คณะฯ จากนั้นคณะฯ ไดจัดหองเรียนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตฯ เพิ่มเติมจากหองเรียนทั่วไป

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสามารถยืดหยุนและเพียงพอตอความตองการ (อางอิง 9.1-1 ภาพ

หองเรียน ป.โท) และจัดหองพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหนักศึกษาใชสําหรับทํางาน ได

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทํากิจกรรมระหวางพักการเรียนการสอน (อางอิง 9.1-2 ภาพหองพัก

นักศกึษา ป.โท)  

ในภาพรวม คณะฯมีหองเรียน รวมถึงอุปกรณในหองเรียน  ภายในหองบรรยายมี

เครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ มานปองกันแสง หลอดไฟสองสวางชนิดประหยัดพลังงาน 

มีโตะเกาอี้สําหรับนักศึกษา มีไวทบอรด ปากกาเขียนไวทบอรด โตะและเกาอี้สําหรับอาจารยที่มี

อุปกรณประกอบการเรยีนการสอนเปนคอมพวิเตอรต้ังโตะ VDO Presentation ไมโครโฟนและเครื่อง

ขยายเสียง รวมถึงมีระบบ LAN ระบบเครอืขายอินเตอรเน็ตไรสาย (WiFi) เพื่อใหนักศึกษาไดคนควา

หาความรูเพิ่มเติมจากฐานขอมูลตางๆได นอกจากนี้ หลักสูตรไดมีการสํารวจความตองการของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารยทั้งหมด ในการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัต ิ(อางองิ 9.1-3 สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรยีนการสอนทัง้หมด) 

รายการหลักฐาน 

9.1-1 ภาพหองเรยีน ป.โท 

9.1-2 ภาพหองพักนักศกึษา ป.โท 

9.1-3 ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรยีนการสอนทัง้หมด 
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9 . 2  The library and its resources are adequate and updated to support 

education and research (3,4) : มีทรัพยากรตางๆ ที่ใชในหองสมุดเพียงพอและทันสมัย 

เพ่ือสงเสรมิการเรียนการสอน และการวจัิย  

หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนจากหองสมุดของคณะฯ และหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

บริการหนังสือ ตํารา วารสาร สื่อสิ่งพิมพ ฐานขอมูลเพื่อการสืบคนแหลงเรียนรู 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

นักศึกษาไดยืมใชในการเรียนการสอน เกิดการใชสอยใหเกิดประโยชนสูงสุด (อางอิง 9.2-2 

โครงการพัฒนาหองสมุด) และมีการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนการสอนในทุกภาคการศึกษา 

รายการหลักฐาน 

9.2-1 หองสมุดและทรัพยากร 

9.2-2 โครงการพัฒนาหองสมุด 

 

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

education and Research (1,2) : มีหองปฏิบัติการและอุปกรณเพียงพอและทันสมัย เพื่อ

สงเสรมิการเรยีนการสอน และการวจิัย 

นักศึกษาและบุคลากรสามารถใชหองปฏิบัติการและอุปกรณจากหองปฏิบัติการ (อางอิง 

9.3-1 ภาพหองปฏิบัติการและอุปกรณจากหองปฏิบัติการ) ของคณะฯ และมีฟารมทดลอง 

สัตวทดลอง และคอกทดลองสําหรับสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย (อางอิง 9.3-2 

รูปภาพฟารม) มีการวางระบบการขออนุญาตใชคอกทดลองอยางเปนขั้นตอนอยางชัดเจน (อางอิง 

9.3-3 แบบขอใชวัสดุ อุปกรณฟารม) นอกจากนี้คณะฯ มีความรวมมือกับฟารมเอกชน ในการใช

สถานที่และสัตวทดลองเพื่อทําวิจัยและการเรียนการสอน (อางอิง 9.3-4 ภาพนักศึกษาลงพื้นที่ทํา

วจิัยและการเรยีนการสอน) 
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รายการหลักฐาน 

9.3-1 ภาพหองปฏิบัติการและอุปกรณจากหองปฏบิัตกิาร 

9.3-2 รูปภาพฟารม 

9.3-3 แบบขอใชวัสดุอุปกรณฟารม 

9.3-4 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  

หลักสูตรมีสิ่งสนับสิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคโนโลยสีารสนเทศ และโครงสรางพื้นฐาน

การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยนักศึกษาและบุคลากรของหลักสูตรสามารถใชบริการจาก

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวทิยาลัยฯ ในการเรียนการสอน การคนควา และวิจัย ได

ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีการใหบริการ (อางอิง 9.4-1 จุดใหบริการระบบเครือขายไรสาย) และมี

ระบบขอมูลสารสนเทศในการดําเนินงานวิจัย  (อางอิง 9.4-2 ระบบ I-Thesis) และโปรแกรม

สนับสนุนการทําวทิยานิพนธ เชน โปรแกรม Endnote และคณะฯ มรีะบบอนิเตอรเน็ตไรสาย (อางอิง 

9.4-3 ภาพเครื่องสัญญาณไรสาย) และหองคอมพิวเตอรสวนกลางประจําอยูที่หองสมุด (อางอิง 

9.4-4 ภาพคอมพวิเตอรหองสมุด) 

รายการหลักฐาน 

9.4-1 จุดใหบรกิารระบบเครอืขายไรสาย 

9.4-2 ระบบ I-Thesis 

9.4-3 ภาพเครื่องสัญญาณไรสาย 

9.4-4 ภาพคอมพวิเตอรหองสมุด 
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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) : มีการกําหนดและดําเนินการตาม

มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย และการไดรับสิทธิ์หรือโอกาสในการ

เขาถงึใหแกผูที่มคีวามจําเปนพิเศษ 

หลักสูตรนําผลจากการสํารวจความพึงพอใจดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย 

ประจําป 2564 มาวิเคราะหและเสนอไปยังคณะฯ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงและมีการพัฒนา โดย

คณะฯ มกีารกําหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย และแจงใหบุคลากรและ

นักศึกษาของคณะฯ ทุกคนดําเนินการตามมาตรฐาน เชน การสวมหมวกนิรภัยสําหรับผูขี่

จักรยานยนตภายในบรเิวณมหาวิทยาลัยแมโจ และคณะฯ (อางอิง 9.5-1 ภาพสวมหมวก) มีระบบ

ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง  มีการสแกนลายนิ้วมือเขาออกตัวอาคาร มีระบบ

ตรวจจับสัญญาณไฟไหมในอาคาร (อางอิง 9.5-2 ภาพระบบตรวจจับสัญญาณไฟไหม) และใน

หองปฏิบัติการมีอุปกรณพื้นฐานที่ปองกันอันตรายจากสารเคมี มีที่จอดจักรยานที่สามารถปองกัน

การสูญหายได รวมถึงไดจัดจุดจอดรถยนตสําหรบัผูพกิาร (อางองิ 9.5-3 ภาพจุดจอดรถผูพกิาร)  

นอกจากน้ี เนื่องจากสถานการณ COVID-19 มีมาตรการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัส COVID-19 (อางอิง 9.5-4 ระบบมาตรการการปองกันโรค) โดยมีจุดบริการเจลลางมือทํา

ความสะอาด ตั้งบริเวณทางเขาอาคาร และหนาชั้นเรียน มีบริการสบูเหลว และสบูกอนลางมือทํา

ความสะอาดมือ ในหองนํ้าทุกหองของอาคาร มีการพนน้ํายาฆาเช้ือปองกันความเสี่ยงในการระบาด

ของโรคฯ บริเวณภายในอาคาร ทางเดิน หองเรียน หองพักอาจารย หองสํานักงานคณบดีฯ และ

หองพักนักศกึษาในทุกชัน้ และกําหนดใหมกีารเวนระยะหางในการจัดโตะ/เกาอี้สําหรับเรยีนการสอน 

และการสอบ อยางนอย 1.5 เมตร  

มีการจัดฝกอบรมเรื่อง “การบรรยายและฝกปฎิบัตดิานการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” เพื่อ

เตรยีมความพรอมทางดานการดับเพลงิและอพยพหนไีฟ ในโครงการสํานักงานสเีขยีว (Green office) 

ประจําป 2564 โดยมี เจาหนาที่จากเทศบาลเมืองแมโจ จังหวัดเชียงใหมเปนวทิยากรฝกอบรมและ

ฝกปฏบิัติ (อางองิ 9.5-5 กจิกรรมการซอมหนีไฟ) 

ทั้งนี้ จากการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2564 มีคาคะแนนอยูในระดับมาก ภาคเรียนที่ 1/2564 เทากับ 4.31 และภาค

เรยีนที่ 2/2564 เทากับ 4.30 (อางองิ 9.5.6 แบบประเมนิความพงึพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนการ

สอน)  

รายการหลักฐาน 

9.5-1 ภาพสวมหมวก 

9.5-2 ภาพระบบตรวจจับสัญญาณไฟไหม 

9.5-3 ภาพจุดจอดรถผูพกิาร 
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9.5-4 ระบบมาตรการการปองกันโรค 

9.5-5 กจิกรรมการซอมหนีไฟ 

9.5.6 แบบประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

 

Criterion 9 – Checklist 

Facilities and Infrastructure 1 2 3 4 5 6 7 

9.1  The teaching and learning facilities and equipment 

(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are 

adequate and updated to support education and research 

[1] 

       

9.2  The library and its resources are adequate and 

updated to support education and research [3, 4] 
       

9.3  The laboratories and equipment are adequate and 

updated to support education and research [1, 2] 
       

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure are 

adequate and updated to support education and research 

[1, 5, 6] 

       

9.5  The standards for environment, health and safety; and 

access for people with special needs are defined and 

implemented [7] 

       

Overall opinion        
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Criterion 10 Quality Enhancement 

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

development (1) : ใชความตองการและขอมูลปอนกลับจากผูมสีวนไดสวนเสียเปนขอมูลใน

การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรฯ มีการนําขอมูลสํารวจความตองการจากผูมีสวนไดสวนเสียและไดนําความ

ตองการจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวของมาออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร (อางอิง 10.1-1 ตารางสรุปความตองการผูมีสวนไดสวนเสีย) และนําขอมูลที่

ไดมาวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 

(อางอิง 10.1-2 รายงานสรุปกิจกรรมการปรับปรุงและวิพากษหลักสูตรฯ) มีการประเมินการเรยีน

การสอนจากอาจารยและนักศึกษาโดยใชแบบสอบถาม (อางอิง 10.1-3 แบบสอบถามประเมินการ

เรียนการสอน) และนําผลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหเพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน โดยการปรับปรุงตารางเรยีน และการวางแผน CLOs  

หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงทุก 5 ป ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

แหงชาติ และการปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จและผานการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. แลวโดย

หลักสูตรถูกกําหนดจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งภาคราชการและเอกชน มีการสอบถามความพึงพอใจและความคาดหวัง

ของผูใชบัณฑิต และความเห็นของศิษยเกาและศิษยปจจุบันที่มีตอหลักสูตร เพื่อนําขอมูลมาใชเปน

สวนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหมั่นใจวาหลักสูตรสามารถตอบสนองตอความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสียใหครอบคลุมมากที่สุด นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกทานสวนรวมในการ

พัฒนาการสอน ทบทวน การปรับปรุงหลักสูตรผานการประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน 

คณะกรรมการดานวิชาการ คณะกรรมดานการวิจัย (อางอิง 10.1-4 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ

ดานวิชาการและดานการวิจัย) ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและผูเรียนก็มีสวนรวมใน

การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรฯจะนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ Stakeholder ในเรื่อง

คุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร ที่พึงประสงค จากกลุมเปาหมายตางๆ 

มาวางแผนปรบัปรุงหลักสูตรที่จะครบรอบการปรับปรุงในปการศึกษา 2565 นี้ (อางองิ 10.1-5 สรุป

แบบประเมนิและขอคดิเห็นจากแบบประเมนิ) 

รายการหลักฐาน 

10.1-1 ตารางสรุปความตองการผูมีสวนไดสวนเสยี 

10.1-2 รายงานสรุปกจิกรรมการปรับปรุงและวพิากษหลักสูตรฯ 

10.1-3 แบบสอบถามประเมินการเรยีนการสอน 

10.1-4 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดานวชิาการและดานการวิจัย 

10.1-5 สรุปแบบประเมนิและขอคดิเห็นจากแบบประเมนิ 
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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 2565 ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาที่ สกอ. กําหนด (อางองิ 10.2-1 ขัน้ตอนการเสนอหลักสูตร) 

นําขอมูลสํารวจความตองการจากผูมีสวนไดสวนเสียเพิ่มเติม เพื่อนํามาวางแผนการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร (อางองิ 10.2-2 กจิกรรมปรับปรุง

หลักสูตร) หลักสูตรฯ มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ ในป 

2565 และไดดําเนินการจัดทําขอปรับปรุง พัฒนาและแกไขตามขอเสนอแนะ ของผูประเมินมา

วิเคราะหและดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฯ ตามความเหมาะสม ในเรื่องของการทําระบบที่

เก่ียวของกับการเรยีนการสอน เชน ระบบติดตามความกาวหนาของนักศึกษา, การติดตามการทํา

วิจัยหรือตําแหนงทางวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร และการประเมินการเรียนการสอน

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนตน (อางอิง 10.2-3 ขอเสนอแนะแผนปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรฯ) 

รายการหลักฐาน 

10.2-1 ขัน้ตอนการเสนอหลักสูตร 

10.2-2 กจิกรรมปรับปรุงหลักสูตร 

10.2-3 ขอเสนอแนะแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ 

 

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 มีการทวนสอบรายวิชา ตามการประเมินกระบวนการเรยีนการสอน การวัดผล

และการประเมินผลนักศึกษาจาก มคอ.5 รายงานผลการดําเนินงานของรายวชิาภาคเรยีนที่ 1/2564 

และ 2/2564 แบบประเมินการเรียนการสอน และการประเมินผลคะแนนจากนักศึกษา (อางอิง 

10.3-1 รายงานการประเมินการเรียนการสอน และสรุปผลคะแนนประจําภาคเรียนที่ 1/64 และ 

2/64) หลักสูตรฯมีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอ

หลักสูตร ในภาพรวมระดับบัณฑติศึกษา  (อางอิง 10.3-2 แบบประเมินความพงึพอใจของนักศกึษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอหลักสูตร) โดยหลักสูตรไดนําผลการประเมินมาพิจารณาและนําไปพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนใหมปีระสทิธภิาพยิ่งข้ึนตอไป 
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รายการหลักฐาน 

10.3-1 รายงานการประเมินการเรียนการสอน และสรุปผลคะแนนประจําภาคเรียนที่ 1/64 

และ 2/64)  

10.3-2 แบบประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาที่มตีอหลักสูตร 

 

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

ที่ไดจากงานวจัิยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนใหดขีึ้น 

 อาจารยผูสอนในหลักสูตรฯ มีการประยุกตใชผลที่ไดจากการวิจัย และบริการวิชาการมา

ปรับใชในการเรียนการสอน มีการสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

กจิกรรมการเรยีนการสอนใหกับนักศกึษา ยกตัวอยางรายวชิา ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

ภาคเรียน หัวของานวจิัย/งานตพีมิพและบรกิารวชิาการ สัมพันธกับรายวชิาอะไร/ผูสอน/ 

ปรับปรุงดานไหน 

1/2564 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “How to achieve 

a higher piglet per sow per year and raise pig 

successfully in a sustainable environment” 

วชิา สศ 540 การผลติสัตวในเขตรอน

อยางยั่งยนื 

อาจารยประจําวชิา: 

อาจารย ดร.วันทมาส จันทะสนิธุ 

เพื่อศึกษาการเลี้ยงสัตวและพัฒนา

ฟารมในเขตรอนอยางยั่งยนื 

2/2564 1) บัวเรียม มณีวรรณ กรรณกิา ฮามประคร ทอง

เลียน บัวจูม และ มงคล ยะไชย. 2562. การใช

สาหรายสไปรูลินารวมกับสารสกัดหยาบจาก

บอระเพ็ดในอาหารไกไขอนิทรยีที่มขีาวโพดระดับ

ต่ํา. แกนเกษตร 47 (ฉบับพเิศษ 2): 605-610. 

2 )  Tapingkae, W., Panyachai, K. Yachai, M. 

and Doan, H. V. 2 0 1 8 .  Effects of dietary red 

yeast (Sporidiobolus pararoseus) on production 

performance and egg quality of laying 

hens. J Anim Physiol Anim Nutr. 102:  

e337–e344. 

วิชา สศ520 เมตาโบลิซึมของโภชนะ

อาจารยประจําวชิา: 

อาจารย ดร.มงคล ยะไชย 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลเกี่ยวของกับ

สรรีวิทยาการยอยอาหารและ 

เมทาโบลซิมึของโภชนะในเซลล 
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    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 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของงานบริการและสิ่ง

อํานวยความสะดวกตางๆ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจและความตองการของนักศึกษาตอ

หลักสูตร (อางองิ 10.5-1 รายงานการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน) โดยผลการประเมิน ป

การศึกษา 2564 ของคณะฯ มีคาคะแนนอยูในระดับมาก ภาคเรียนที่ 1/2564 เทากับ 4.31 และภาค

เรียนที่ 2/2564 เทากับ 4.30 (ในป 2563 มีคาคะแนนอยูในระดับมาก ภาคเรียนที่ 1/2563เทากับ 

4.42 และภาคเรียนที่ 2/2563 เทากับ 4.39)  ซึ่งเห็นวามีผลคะแนนลดลงจากปกอน เนื่องจาก

สถานการณโรคระบาดโควิด-19 จึงทําใหไมสามารถบรกิารและอํานวยความสะดวกดานการเรียน

การสอนแกนักศึกษาไดอยางเต็มที่ตามปกติ  ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2564 คณะฯ ไดดําเนินการ

ปรับปรุงคุณภาพงานบรกิารและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพิ่มเตมิ ดังนี้  

1) ปรับปรุงหองพักนักศกึษาใหใชประโยชนอยางเต็มประสทิธิภาพ (อางองิ 10.5-2 ภาพการ

ปรับปรุงหองพักนักศกึษา) 

2) ปรับปรุงหองปฏิบัติการและเครื่องมือในหองปฏิบัติการ เพิ่มเครื่องมือทางวิทยาศาตรที่

ทันสมัย สําหรับระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนและ

งานวจิัยเพิ่มขึ้น (อางองิ 10.5-3 ภาพการปรับปรุงหองปฏบิัตกิารและเครื่องมือ) 

รายการหลักฐาน 

10.5-1 รายงานการประเมนิสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

10.5-2 ภาพการปรับปรุงหองพักนักศกึษา 

10.5-3 ภาพการปรับปรุงหองปฏบิัตกิารและเครื่องมือ 

 

10.6  The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected 

to evaluation and enhancement (6) : มกีารประเมนิและปรับปรุงระบบและกลไกการรับ

ขอมูลปอนกลับเพื่อรวบรวมขอมูลที่ไดรับและขอมูลปอนกลับจากบุคลากร นักศกึษา ศษิย

เกา และผูใชบัณฑติอยางเปนระบบ 

 หลักสูตรฯ มีระบบกลไกในการรับขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 4 กลุม 

โดยมหาวทิยาลัย ประกอบดวย  

1) นักศึกษา โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.78 อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

(อางองิ 10.6-1 แบบประเมินความพงึพอใจของนักศกึษาตอหลักสูตร)  
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2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 มีคาอยูในระดับพึงพอใจ

มาก  (อางองิ 10.6-2 แบบประเมนิความพงึพอใจของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรตอหลักสูตร)  

3) ศิษยเกา มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00 อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง (อางอิง 10.6-3 

แบบประเมนิความพึงพอใจของศษิยเกาตอหลักสูตร)   

รายการหลักฐาน 

10.6-1 แบบประเมินความพงึพอใจของนักศกึษาตอหลักสูตร 

10.6-2 แบบประเมนิความพงึพอใจของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรตอหลักสูตร 

10.6-3 แบบประเมนิความพึงพอใจของศษิยเกาตอหลักสูตร  

 

 

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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Criterion 11 Output 

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

benchmarked for improvement (6) : มีการกําหนด ตดิตามและเทยีบเคยีงอัตราการสําเร็จ

การศกึษาและอัตราของการออกกลางคันเพ่ือใชในการปรับปรุง  

หลักสูตรฯ มีการเก็บรวมรวมขอมูลจํานวนนักศึกษา เกี่ยวกับการคงอยูของนักศึกษา และ

การลาออกกลางคันของนักศกึษา ปการศกึษา 2560-2564 แสดงดังตารางตอไปนี้  

 

ขอมูลจํานวนนักศึกษาในแตละช้ันปและการลาออกระหวางการศกึษาของป 2560-2564 

ปการศกึษา

ท่ีรับเขา  

จํานวนนักศกึษา (คน) 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 
สําเร็จ

การศกึษา 
คงเหลอื คง

อยู 

ลาออก คง

อยู 

ลาออก คง

อยู 

ลาออก คง

อยู 

ลาออก 

2564 3 0 - - - - - - 0 3 

2563 3 0 2 1 - - - - 0 2 

2562 12 0 10 2 10 0 - - 3 7 

2561 9 0 9 0 9 0 6 0 4 2 

2560 8 0 7 1 7 0 4 0 2 2 

 

จากขอมูลจํานวนนักศึกษาของปการศึกษา 2560-2564 การคงอยูของนักศึกษา และการ

ลาออกกลางคันของนักศึกษามีแนวโนมคงเดิมซึ่งจากการวิเคราะหผลการดําเนินงานดังกลาว อาจ

เกิดจากการทีค่วามถี่ในการกํากับติดตามของหลักสูตรฯ ลดลง สงผลใหมีจํานวนนักศึกษาที่ลาออก

กลางคันยังคงเดิม ถึงแมวามีการติดตามความกาวหนาในทุกภาคการศึกษา มีระบบที่ปรึกษาดูแล

อยางใกลชดิ และหลักสูตรฯเองมีการดูแลนักศกึษาอยางใกลชดิ 

หลักสูตรมีการวางแผนพัฒนาปรับปรุงอัตราการคงอยูของนักศึกษาและการลาออก

กลางคันของนักศึกษาเพื่อลดปญหาดังกลาว โดยในปจจุบันการติดตามความกาวหนาในการเรียน

ของนักศึกษามีขั้นตอนติดตามผานระบบทะเบียนกลางและระบบอาจารยที่ปรึกษาของหลักสูตร 

กลาวคอืหากนักศกึษาไมไดลงทะเบยีนในภาคการศกึษานัน้ ๆ ทางบัณฑติวทิยาลัยจะแจงเตอืนมายัง

หลักสูตร ทางหลักสูตรจะดําเนนิการในการติดตามนักศกึษาและแจงใหอาจารยที่ปรึกษาทราบ โดย

มีวิธีการแจงในหลายรูปแบบ เชน การแจงทางโทรศัพท การแจงผาน Facebook หรอื Line และการ

แจงแบบเปนทางการผานเอกสารราชการที่ออกโดยหลักสูตร เปนตน (อางอิง 11.1-1 แบบฟอรม

เอกสารการตดิตามนักศกึษา) 
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รายการหลักฐาน 

11.1-1 แบบฟอรมเอกสารการตดิตามนักศกึษา 

 

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

for improvement : มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในเรียนจบ

การศกึษาเพ่ือใชในการปรับปรุง  

หลักสูตรฯ มีระบบติดตามการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดผานระบบอาจารยที่ปรกึษา ทําให

นักศกึษามีการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรเพิ่มข้ึน (อางอิง 11.2-1 เอกสารรายงาน

ความกาวหนาของนักศกึษา) 

ตารางแสดงระยะเวลาการสําเร็จการศกึษาของนักศกึษา (ยอนหลัง 5 ป) 

 

ปการศกึษาที่รับเขา 

(รหัส) 

               จํานวนนักศกึษา (คน) 

  

รับเขา 

ระยะเวลาที่สําเร็จการศกึษา 

2 ป 3 ป 4 ป > 4 ป 

2564 (รหสั 64) 3 - - - - 

2563 (รหัส 63) 3 - - - - 

2562 (รหสั 62) 12 -  3 - - 

2561 (รหสั 61) 9 - 3  4 2 

2560 (รหสั 60) 8 - 3   2 2 

 

รายการหลักฐาน 

11.2-1 เอกสารรายงานความกาวหนาของนักศกึษา 
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 11. 3  Employability of graduates is established, monitored and benchmarked 

for improvement : การกําหนด ติดตามและเทียบเคียงการไดงานทําของบัณฑิตเพื่อใชใน

การปรับปรุง 

  หลักสูตรฯ ไดนําขอมูลจากงานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยแมโจ ทีไ่ดสํารวจภาวะการมีงาน

ทําของผูสําเร็จการศกึษาของหลักสูตรฯ ทัง้น้ีทางหลักสูตรไดนําขอมูลมาทําการวเิคราะหภาวะการมี

งานทําของบัณฑิต พบวาในป 2560-2564 บัณฑิตของหลักสูตรฯ มีเปอรเซ็นตบัณฑิตที่มีงานทํา

เพิ่มข้ึนทุกป อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหพบวาเปอรเซ็นตบัณฑิตที่ศึกษาตอแปรผกผันกับ %

บัณฑติที่มีงานทํา แสดงดังตารางตอไปนี้ 

 

ขอมูลภาวะการมงีานทําของบัณฑติ (ยอนหลัง 5 ป) 

ปที่จบการศกึษา จํานวน 

ผูจบการศกึษา 

(คน) 

เปอรเซน็ต 

บัณฑติที่มงีานทํา 

เปอรเซน็ต 

บัณฑติที่ศกึษาตอ 

ทั้งหมด 

(%) 

2564 7 71.43% 28.57% 100% 

2563 3 100% - 100% 

2562 4 75% 25% 100% 

2561 5 60% 40% 100% 

2560  2 50% 50% 100% 
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11.4  The types and quantity of research activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement : การกําหนด ติดตามและเทียบเคียง

ประเภทและปริมาณของการทําวจิัยของนักศกึษาเพือ่ใชในการปรับปรุง     

หลักสูตรฯ มีการรวบรวมผลงานตีพิมพเผยแพรของนักศึกษา เปรียบเทียบขอมูล 5 ป 

ยอนหลัง ระหวาง ป 2560-2564 แสดงดังตารางตอไปนี้  

 

จํานวนผลงานวจัิยและระดับคุณภาพผลงานวจัิยของนักศึกษา (ยอนหลัง 5 ป) 

ระดับคุณภาพผลงานวจิัย 

แยกตามประเภทของแหลงตพิีมพเผยแพร 

ป พ.ศ. ที่ตพีมิพเผยแพร  

(จํานวนชิ้นงาน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ตพีมิพในลักษณะใดลักษณะหนึง่ (คาน้ําหนัก 0.10) - - - - - 

รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดับชาต ิ(คาน้ําหนัก 

0.20) 

4 4 14 2 2 

รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิหรอืใน

วารสารทางวชิาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ.  แตสถาบ้ันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 

วัน นับแตวันที่ออกประกาศ  

ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธบัิตร (คาน้ําหนัก 0.40) 

1 - - 1 - 

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (คาน้ําหนัก 

0.60) 

- - - - - 

รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาตไิมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  แตสถาบัน้นําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัตแิละจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 

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

Beall’s list) วารสารวชิาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1  

(คาน้ําหนัก 0.80) 

- - - 6 5 

รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาตทิี่อยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.   

ผลงานท่ีไดรับการจดสทิธบิัตร (คาน้ําหนัก 1.00) 

- - - - - 

รวมจํานวนชิ้นงาน 5 4 14 9 7 
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จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ในป 2563-2564 ผลงานวิจัยของนักศึกษามีจํานวนชิ้นงาน

ลดลง แตมีระดับคุณภาพผลงานที่สูงข้ึน (อางองิ 11.4-1 เอกสารสรุปผลงานตพีมิพของนักศกึษา) 

อยางไรก็ตามหลักสูตรฯไดมีการกระตุนใหนักศกึษาตีพิมพหรอืนําเสนอผลงานเพื่อเผยแพร

ของตามแผนหรือปฏิทินที่กําหนดไว เพื่อใหนักศึกษาไดสรางผลงานวิจัยและสามารถสําเร็จ

การศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด โดยหลักสูตรฯไดมีการวางแผนตดิตามความกาวหนาของนักศกึษา

ในทุกรอบเดือน ทําใหนักศึกษาไดวางแผนการเรียนและงานวิจัยของตนเองใหเปนไปตามแผนที่

กําหนดไว หลักสูตรฯคาดหวังวาเม่ือมีระบบการติดตามความกาวหนาของนักศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น จะทําใหลดจํานวนนักศกึษาลาออก พนสภาพหรอืตกคางลง รวมทั้ง เปนการ

กระตุนทัง้อาจารยที่ปรกึษาและนักศกึษาในการทํางานวิจัยอยางตอเนื่องดวย 

รายการหลักฐาน 

11.4-1 เอกสารสรุปผลงานตพีมิพของนักศกึษา 

 

 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 3.78 อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก (อางอิง 

11.5-1 แบบประเมินความพงึพอใจของนักศกึษาตอหลักสูตร)  

2) อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร  

มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.00 มีคาอยูในระดับพึงพอใจมาก (อางอิง 11.5-2 

แบบประเมนิความพงึพอใจของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรตอหลักสูตร)  

3) ศษิยเกา  

มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00 อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง (อางอิง 11.5-3 

แบบประเมนิความพึงพอใจของศษิยเกาตอหลักสูตร)  

4) ผูใชบัณฑติ 

อยูในระหวางดําเนนิการรอผลจากมหาวทิยาลัย 

  



72 
 

นอกจากน้ีหลักสูตรไดทําการเปรยีบเทยีบขอมูลระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ในรหวาง ป 2560-2564 เพื่อใชในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป โดยขอมูลเปรียบเทียบระดับความ

พงึพอใจของผูมสีวนไดสวนเสยีตอหลักสูตรแสดงดังตอรางตอไปนี้ 

 

ขอมูลคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูมสีวนไดสวนเสยีตอหลักสูตร ในป 2560-2564 

หัวขอ 
ปที่ประเมนิ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ความพงึพอใจของนักศกึษาตอหลักสูตร 4.97 4.72 4.77 3.71 3.78 

ความพงึพอใจของอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตรตอหลักสูตร 
4.94 4.43 4.15 3.70 4.00 

ความพงึพอใจของบัณฑติใหมตอหลักสูตร 3.90 4.00 4.43 3.71 3.86 

ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติตอหลักสูตร  3.92 4.10 4.13 4.04 - 

 

 

รายการหลักฐาน 

11.5-1 แบบประเมินความพงึพอใจของนักศกึษาตอหลักสูตร 

11.5-2 แบบประเมนิความพงึพอใจของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรตอหลักสูตร 

11.5-3 แบบประเมินความพงึพอใจของศษิยเกาตอหลักสูตร 
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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. มีระบบและกลไกการติดตามความกาวหนาดานการเรียน การทําวจิัย และการปรับตัวของ

นักศกึษาผานระบบอาจารยที่ปรึกษา ทําใหเห็นผลลัพธที่ชัดเจนคอืระยะเวลาในการสําเร็จ

การศกึษาที่ลดลง 

4. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักศึกษาที่หลากหลายสงผลตอทักษะ Long Life Learning 

และทักษะการใชอุปกรณและเครื่องมือในการวจิัย 

5. อาจารยผูสอนไดนําความรูจากผลงานวิจัยในสาขามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีน

การสอนใหและใหนักศึกษาไดมีประสบการณตรงในการศกึษาจากงานวิจัยที่อาจารยผูสอน

กําลังดําเนินงาน 

6. นักศกึษาไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยทั้งจากแหลงทุนวจิัยและจากคณะฯ ทําใหผลงานวิจัยมี

คุณภาพ สงผลใหนักศึกษามีการเผยแพรโดยการตีพิมพผลงานในวารสารทางวิชาการที่มี

คุณภาพดีและมีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพิ่มขึ้น สงผลใหมีผลงานตีพิมพ

เพิ่มขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตร 

1. วธิกีารประเมินผลลัพธการเรยีนรู 

2. เงื่อนไขการใชหองปฏบิัตกิาร อุปกรณทางวทิยาศาสตร และฟารมทดลอง 

แนวทางในการพัฒนาของหลักสูตร 

1. จัดอบรมเชงิปฏิบัติการใหอาจารยผูสอนมีความรูความเขาใจในเรื่องการประเมนิผลลัพธการ

เรยีนรูในรายวชิาเพื่อนําไปสูการบรรลุผลลัพธของหลังสูตร 

2. หารอืรวมกับผูบรหิารของคณะฯ ในการปรับเปล่ียนเงื่อนไขการใชหองปฏบิัตกิาร อุปกรณ

ทางวทิยาศาสตร และฟารมทดลองเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวน

เสยีและสงเสริมการพัฒนาการเรยีนการสอนตรงตามวัตถุประสงค 
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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     
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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     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


