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ภาคผนวก  
รายการเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบ 

 
องคประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดาํเนินการ 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กําหนดปรชัญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ แผนดาํเนินงาน 
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ (ปงบประมาณ) 

1.1.1.1 หนังสือเชิญจดัทําแผนกลยทุธ เปาประสงค ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1.1.2   แผนกลยุทธ ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยแมโจ 
1.1.2.1   แผนกลยุทธ ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยแมโจ 
1.1.2.2   แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยแมโจ   
1.1.3.1 -2   แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยแมโจ   
1.1.4.1 จํานวนโครงการในแผนปฏบิัติราชการ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1.5.1   คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะ

สัตวศาสตรและเทคโนโลย ี
1.1.5.2-3-4 รายงานผลการดําเนินงาน 12 เดือน  
1.1.6.1 บุคลากรรวมกนัจัดทําแผนกลยุทธของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1.6.2   แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด (ปงบประมาณ) 
1.2.1.1 รายละเอียดแตละตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ   
ตัวบงชี้ท่ี 1.3  การกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (ปงบประมาณ)  
1.3.1.1   คณะกรรมการจัดทําแผนปฏบิัติงานของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
1.3.2.1 แผนกลยุทธ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556) 
1.3.2.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
1.3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยแมโจ   
1.3.3.1   คณะกรรมการจัดทําแผนปฏบิัติงานของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 



  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ 
                                                                                                                     รายงานประเมินตนเองประจําปการศึกษา   2552  

131 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 
1.3.4.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
1.3.4.2   ยุทธศาสตรชาติ 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ปการศึกษา) 
2.1.1.1 ขั้นตอนดําเนนิการ ขอเปด/ปรับปรุงหลักสูตร 
2.1.1.2 ขั้นตอนการเปดหลักสูตร 
2.1.1.3 สรุปขั้นตอนการพิจารณาการขอเปดหลักสูตรใหม 
2.1.2.1 แผนการรับนกัศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสัตวศาสตรแสละเทคโนโลยี 
2.1.3.1 แตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร 
2.1.3.2 แตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา สาขาสัตวศาสตร 
2.1.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรปริญญาตรี   
2.1.3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรปริญญาโท   
2.1.3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรปริญญาโท  การบริหารจัดการ 
2.1.4.1 บทความและวิทยานิพนธทีต่ีพิมพและเผยแพร 
2.1.4.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาและจํานวนผูกรอกแบบสอบถาม ระดับปริญญาตรี 
2.1.4.3 รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
2.1.4.4 ผลการสํารวจบัณฑิตคณะสตัวศาสตรและเทคโนโลยี 
2.1.4.5 แบบสอบถามเกี่ยวกับบณัฑติและมหาบณัฑิตของคณะสตัวศาสตรฯ 
2.1.5.1 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
2.1.5.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท 
2.1.5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั (ปการศึกษา)   
2.2.1.1 กลไกการใหความรู ความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงค และเปาหมายการจดั

การศึกษา 
2.2.1.2 หนังสือของสงกําหนดการจดัโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2.2.2.1 รายละเอียดวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา 
2.2.2.2 รายละเอียดวิชา สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและวิเคราะหงานวจิัยทางสัตว 
2.2.2.2 (2) รายละเอียดวิชา สศ 310 การวิภาคและสรีระวิทยาของสัตวเล้ียง 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 
2.2.2.3 รายละเอียดวิชา สศ 498 การคนควาอิสระ 
2.2.2.4 ประมวลผลการนําเสนอผลงานสหกิจศกึษาตางประเทศป 2552 
2.2.3.1 ประมวลภาพการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

การเรียนทกุหลักสูตร 
2.2.3.2 เอกสารสําหรับการดาวโหลดเพื่อใชในการประกอบการเรียนการสอน 
2.2.3.3 ไฟลเอกสารสําหรับการดาวโหลดเพื่อใชในการประกอบการเรียนการสอน 
2.2.4.1 การเปดรายวิชาสําหรับนักศกึษาเพื่อสนองความตองการของผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 โครงการหรือกิจกรรมที่สนบัสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล

องคการ และชมุชนภายนอกมีสวนรวม (ปการศึกษา) 
2.3.1.1 ระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒหิรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร 
2.3.1.2 หนังสือสง (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาสัตวศาสตร 
2.3.1.3 สรุปขั้นตอนการพิจารณาหลกัสูตรใหม 
2.3.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร 
2.3.2.1 รายวิชา สศ 480 การตลาดปศุสัตว พานักศกึษาไปทัศนศกึษาดูงานเพื่อสงเสริมให

ผูเรียนมีความรูและเพิ่มทักษะ 
2.3.2.2 รายวิชา 354 การจัดการและอนุรักษนกในธรรมชาติ  พานักศึกษาไปทศันศึกษาดูงาน

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและเพิ่มทักษะ 
2.3.2.3 ประมวลภาพการอบรมมาตรฐานฟารมโดยมีผูทรงคุณวฒุิในการใหความรู 
2.3.2.4 หนังสือเชิญวทิยากรมาบรรยายพเิศษรายวชิา สศ 454 การจัดการฟารมสุกร 
2.3.2.5 หนังสือเชิญวทิยากรมาบรรยายพเิศษรายวชิา สศ 498 การเรียนรูอิสระ 
2.3.3.1 แบบเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตรและบริหารวิชาการ โครงการสหกิจศกึษา 
2.3.3.2 แบบเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตรและบริหารวิชาการ โครงการสหกิจศกึษา การ

เรียนรูอิสระ และฝกงานตางประเทศ 
2.3.3.3 หนังสือรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจรุนที ่2 ฝกงานตางประเทศ 
2.3.3.4 รายงานการจดักิจกรรมเตรียมความพรอมดานทักษะดานการฝกปฏิบัติงานภายนอก 
2.3.3.5 ประมวลภาพงาน Open day ของคณะสัตวศาสตรฯ  
2.3.3.6 โครงการฝกอบรมทักษะในการคิดและวิเคราะหของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ณ คายนเรศวร 

 อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
2.3.4.1 หนังสือขอความอนุเคราะหวิทยากรบรรยายพิเศษ สศ  454 การจัดการฟารมสุกร 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 
2.3.4.2 หนังสือขอความอนุเคราะหวิทยากรบรรยายพิเศษ สศ 498 การคนควาอิสระ 
2.3.5.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวชิา (Curriculum 

Mapping) 
2.3.5.2 ผลการประเมินการบรรยายของอาจารยพิเศษซึ่งเปนบุคคลภายนอก  ที่ไดมาใชในการ

ปรับปรุงแผนการสอน เพื่อนํามาใชในการสอน ปการศึกษาตอไป 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ตอจํานวนอาจารยประจํา (ปการศึกษา) 
2.4.1 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา ตอจํานวนอาจารยประจํา 
2.4.2 แบบแสดงภาระงานสอนประจําปการศึกษา พ.ศ. 2552 เพื่อประกอบการขอตําแหนง

เพิ่มใหม ปงบประมาณ 2554-2564 
ตัวบงชี้ท่ี 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตอจํานวนอาจารยประจํา 

(ปการศึกษา) 
2.5.1 คณาจารยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศกึษา 2552 
ตัวบงชี้ท่ี 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวชิาการ ตอจํานวนอาจารยประจํา (ป

การศึกษา) 
2.6.1 คณาจารยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศกึษา 2552 
2.6.2 ขออนุมัติจางเหมาอาจารยทาํหนาที่สอนและจัดทําหลักสูตรปริญญาตรี  
ตัวบงชี้ท่ี 2.7 กระบวนการสงเสริมการปฏบิัติจามจรรยาบรรณวิชาชพีของคณาจารย (ปการศึกษา) 
2.7.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย 
2.7.1.2 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและแนวทางปฏิบัติ 
2.7.1.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจวาดวยจรรยาบรรณขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัย 
2.7.2.1 แบบฟอรมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
2.7.3.1 แตงตั้งผูรับผิดชอบรวบรวมขอรองเรียนทางดานจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
2.7.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
2.7.3.3 กลองรับฟงความคิดเห็น 
2.7.3.4 การสงขอรองเรียนผานสายตรงคณบด ี
2.7.4.1 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาและวนิิจฉัยการกระทําความผิดทางจรรยาบรรณ 
2.7.4.2 แตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําคณะฯ 
ตัวบงชี้ท่ี 2.8 ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน (ป

การศึกษา) 
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2.8.1 โครงการการฝกอบรมการพฒันาการเรียนการสอน 
2.8.2 กลไกการบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารย คิดคน พัฒนานวัตกรรมใหมๆดานการ

เรียนการสอน 
2.8.3 ทุนวิจยัสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ 
ตัวบงชี้ท่ี 2.9 รอยละของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทํา และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
2.9.1 ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาและผูกรอกแบบสอบถามระดับปริญญาตรี 
2.9.2 ตารางแสดงรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานหรือประกอบอาชีพภายใน 1ป 
2.9.3 ผลการสํารวจบัณฑิตของคณะสัตวศาสตรฯที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรป 

2552 
2.9.4 ตัวอยางแบบสอบถามเกี่ยวกบับัณฑิตและมหาบัณฑติของคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยี 
ตัวบงชี้ท่ี 2.10 รอยละของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑระดับ

ปริญญาตรี (ปการศึกษา) 
2.10.1 รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑระดับ

ปริญญาตรี 
2.10.2 ผลการสํารวจบัณฑิตของคณะสัตวศาสตรฯที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรป 

2552 
ตัวบงชี้ท่ี 2.11 ระดับความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  
2.11.1 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผูประกอบการตอผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญา

ตรี 
2.11.2 ตารางและระดับความพึงพอใจของผูประกอบการตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี หลักสูตร 2 ป 
2.11.3 ตารางและระดับความพึงพอใจของผูประกอบการตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี หลักสูตร 4 ป 
ตัวบงชี้ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษารอบ 5 ปท่ีผานมา ท่ีไดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวชิาการ วิชาชพี จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ (ปการศึกษา) 

2.12.1 จํานวนนักศกึษาแยกตามคณะและระดับการศึกษา 
2.12.2 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรฯ 
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2.12.3 รายช่ือนักศึกษาที่เขารวมการแขงขันและไดรับรางวัลป พ.ศ.2552 
ตัวบงชี้ 2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีคณุสมบัติเปนท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ีอาจารยท่ี ปรึกษาวทิยานิพนธ (ปการศึกษา) 
2.13 แตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาสัตวศาสตรฯ 
ตัวบงชี้ท่ี 2.14 รอยละของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
2.14.1 ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาและผูกรอกแบบสอบถามระดับปริญญาตรี 
2.14.2 ตารางแสดงรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานหรือประกอบอาชีพภายใน 1ป 
2.14.3 ผลการสํารวจบัณฑิตของคณะสัตวศาสตรฯที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรป 

2552 
2.14.4 ตัวอยางแบบสอบถามเกี่ยวกบับัณฑิตและมหาบัณฑติของคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยี 
ตัวบงชี้ท่ี 2.15 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวชิาการ วิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นท่ีเก่ียวของกับคุณภาพบัณฑติ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา (ปการศึกษา) 

2.15.1 รายช่ือนักศึกษาที่เขารวมการแขงขัน และไดรับรางวัล ป 2550 
2.15.2 รายช่ือนักศึกษาที่เขารวมการแขงขัน และไดรับรางวัล ป 2552 
ตัวบงชี้ท่ี 2.17 รอยละจากบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพร ตอจํานวน

วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษา) 
2.17.1 วิทยานิพนธทีต่ีพิมพและเผยแพรในปการศกึษา 2552 
ตัวบงชี้ท่ี 2.19 รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน ตอหลักสูตรท้ังหมด (ปการศึกษา) 
2.19.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสัตวศาสตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
2.19.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
ตัวบงชี้ท่ี 2.20 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั (ปการศึกษา) 
2.20.1.1 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
2.20.1.2   กิจกรรมวจิัยในช้ันเรียน 
2.20.2.1 แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาระดบัปริญญาตรี 
2.20.2.2 รายวิชาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.20.3.1 ขอมูลประมวลผลการเรียนการสอนรายวชิา สศ 498 ปญหาพิเศษ 
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2.20.3.2 ขอมูลประมวลผลการเรียนการสอนรายวชิา สศ 390 การปฏิบัติงานฟารม 
2.20.4.1 ส่ือการสอนของอาจารย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.21 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนนุ

การเรียนรู (ปการศึกษา) 
2.21 ขอมูลประมวลผลการเรียนการสอนรายวชิา 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ปการศึกษา) 
3.1.1.1 แบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่  1 
3.1.2.1   หองสมุดของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
3.1.2.2   การติดตั้ง  Internet  แบบไรสาย (Wireless  Land) 
3.1.3.1 โตะเทเบิลเทนนิสของคณะสตัวศาสตรและเทคโนโลยี 
3.1.3.2   สนามเปตอง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
3.1.4.1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
3.1.5.1 บอรดประชาสัมพันธคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี
3.1.5.2 รายช่ือศิษยเกาที่เขารวมสัมมนาศิษยเกา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค (ปการศึกษา) 
3.2.1.1   คําสั่งแตงตั้งกรรมการควบคุมฯ 
3.2.1.2 แบบตอบรับเปนอาจารยที่ปรึกษาชมรม 
3.2.2.1 โครงการอบรมมาตรฐานฟารมปศุสัตว 
3.2.2.2 รายงานกิจกรรมภาวะผูนํา 
3.2.2.3 รายงานกิจกรรมทักษะการคิดวิเคราะห 
3.2.2.4 รายงานปจฉิมนิเทศ 
3.2.2.5 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพฯ 
3.2.2.6 โครงการถนนสายวัฒนธรรมฯ 
3.2.2.6 รายงานกิจกรรมทําบุญใหสัตวทดลอง 
3.2.2.7 กิจกรรมรณรงคไขหวัด 2009 
3.2.2.8 โครงการพัฒนาชุมชนและฟารม 
3.2.2.9 โครงการพัฒนาชุมชน 
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3.2.2.10 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต 
3.2.2.11 โครงการทําบุญใหสัตวทดลองประจําป 2552 
3.2.2.12 โครงการทําบุญเขาพรรษา 2552 
3.2.3.1 กิจกรรมอบรมมาตรฐานฟารม 
3.2.3.2 กิจกรรมปจฉมินิเทศ 
3.2.3.3 รายงานกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวนัสงกรานต 
3.2.3.4 รายงานกิจกรรมทําบุญใหสัตวทดลอง 
3.2.4.1 เอกสารโครงการนักศึกษา 
3.2.4.2 กิจกรรมอบรมภาวะผูนํา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา (ปการศึกษา) 
3.3.1 รายผลการปฏิบัติงานดานพฒันานักศกึษา 
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนนุการผลิตงานวิจัย และงานสรางสรรค 
(ปงบประมาณ) 

4.1.1 รายงานการดําเนินงานโครงการตามแผนยทุธศาสตรเงินรายได 
4.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจําป 
4.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวจิัย 
4.1.2.1 เวปไซด mis 
4.1.3.1 ประกาศทุนวจิัยสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (ปงบประมาณ) 
4.2.1.1 ระบบการบริหารงานวจิัยฯ 
4.2.3.1 รายงานโครงการสัมมนาสาขาสัตวบาล 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 
4.2.3.2 หนังสือเชิญเขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรยีนการสอน 
4.2.5.1 หนังสือเชิญเปนวิทยากร 
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ตอจํานวน

อาจารยประจํา (ปงบประมาณ) 
4.3.1 ขอมูลเงินสนับสนุนงานวจิยัจากภายใน 
4.3.2 ขอมูลเงินสนับสนุนงานวจิยัจากภายนอก 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.4   รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน 
ทรัพยสินทางปญญา หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติและใน 
ระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา (ปปฏิทิน) 

4.4.1 สรุปผลงานวิจัยที่ตีพิมพ 
4.4.2 วารสารที่ตีพิมพผลงานวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 4.5   รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน 

ฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ ตอ อาจารยประจํา (ปปฏิทิน) 
4.5.1 สรุปผลงานที่ไดรับการอางอิง 
4.5.2 รายละเอียดผลงานที่ไดรับการอางอิง 
ตัวบงชี้ท่ี 4.6   รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชน 

ท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา (ปปฏิทิน) 
4.6.1 สรุปผลงานที่ไดรับการตีพมิพ 
ตัวบงชี้ท่ี 4.8  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย ตอจํานวนอาจารย

ประจํา (ปงบประมาณ) 
4.8.1 สรุปเงินอุดหนุนที่ไดรับจากภายในมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.9   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายนอกมหาวิทยาลัย ตอจํานวนอาจารย
ประจํา (ปงบประมาณ) 

4.9.1 สรุปเงินอุดหนุนที่ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.10   รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน 
มหาวิทยาลัย ตอจํานวนอาจารยประจํา (ปการศึกษา) 

4.10.1 อาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยภายในสถาบัน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.11    รอยละของอาจารยประจําท่ีได รับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ตอจํานวนอาจารยประจํา (ปการศึกษา) 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 
4.11.1 อาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.12    รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ังใน 
ประเทศและตางประเทศ (ปการศึกษา) 

4.12.1 สรุปผลงานที่ไดรับการตีพิมพ 

4.12.2   รายช่ือผูเขารวมประชุมทางวิชาการ 
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องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคม 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสงัคมตามเปาหมายของมหาวทิยาลัย 
5.1.1.1  นโยบายและแผนกลยุทธของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
5.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
5.1.1.3 โครงการฐานการเรียนรู  
5.1.1.4 โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
5.1.2.1 แตงตั้งกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตางๆ ภายในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
5.1.2.2 แผนปฏิบัติงานในแบบเสนอโครงการบริการวิชาการ 
5.1.3.1 อัตราคาบริการวิเคราะหตวัอยาง ของหนวยการวิเคราะหอาหารสัตว 
5.1.3.2 ขั้นตอนการขอเขาศึกษาดูงานฟารม 
5.1.3.3 ขั้นตอนการสงตัวอยางวิเคราะห 
5.1.4.1 รายงานผลการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการ  
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม เปนท่ี

ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานพินธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชพีในระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 

5.2.1.1 อาจารยประจําที่เปนปรึกษา เปนกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒใิหกบัหนวยงาน
ภายนอก และวิทยากรหนวยงานภายนอก     

5.2.1.2 อาจารยประจําทั้งหมดของคณะฯ 
5.2.1.3 อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชพีท่ีตอบสนองความ

ตองการพฒันาและเสริมสรางความเขมแขง็ของสงัคม ชมุชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ  ตออาจารยประจํา 

5.3.1.1 โครงการฐานการเรียนรู 
5.3.1.2 โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
5.3.1.3 จํานวนกิจกรรมการใหบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 
5.4.1.1 แบบการประเมินผลความพงึพอใจของผูเขาเยี่ยมชมฐานเรียนรู 
5.4.1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการปการศึกษา 2553 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.6 การนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 

5.6.1.1 วัตถุประสงคในการจัดทําแบบเสนอโครงการบริการวิชาการ 
5.6.2.1 รายละเอียดรายวิชาที่ไดนําความรูจากการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอน 
5.6.3.1 งานวิจยัที่ไดนาํความรูจากการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอน 
5.6.3.2 โครงการที่ไดนําความรูจากการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.7 คาใชจายและมูลคาของมหาวิทยาลัย/คณะในการบริการวิชาการและวิชาชพีเพื่อสังคม 

ตออาจารยประจํา 
5.7.1.1 จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตรและบริการวิชาการ 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระบบกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1.1   แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552  (ประเดน็ยุทธศาสตรการดํารง

ศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ) 
6.1.2 คําขอตั้งงบประมาณรายได ประจําป 2552 
6.1.3   แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีประจําปการศกึษา  2552 
6.1.4 รูปภาพทําบุญใหสัตวทดลอง 
ตัวบงชี้ท่ี 6.2 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณและ

ศิลปวัฒนธรรม ตอจํานวนนกัศึกษา (FTES)(ปการศึกษา)(นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา 

6.2.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลดําเนินโครงการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม 
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตรฯ       

6.2.2 แบบตอบรับเปนเจาภาพโครงการเทศนมหาชาติ พรอมรูปถายผูเขารวมกิจกรรม   
6.2.3 โครงการงานวนัสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

การเกษตร 
6.2.4 งานมุทิตาจิต ครบรอบ 80 ป ดร. เจาดวงเดอืน ณ เชยีงใหม      
6.2.5 รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กองกิจการ

นักศึกษา  มหาวิทยาลัยแมโจ 
6.2.6 ตาราง FTES จํานวนนักศกึษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา  2552 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

6.3.1 คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม      

6.3.2 สรุปประมาณการรายได ประจําป   2552 จาํแนกตามงบ-หมวดรายจาย 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 คณะกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย ใชหลักธรรมภิบาล ในการบริหาร
จัดการแสละสามารถผลักดันใหคณะ/มหาวิทยาลัยแขงขันไดในระดับสากล (ป
การศึกษา)  

7.1.1 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ 2/2552 เมื่อวันที่  22 กุมภาพนัธ 2552 
7.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 2/2552  เมื่อวันที่ 17  มีนาคม 

2552  วาระ 1.3 แจงขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการนําเสนอนโยบาย
ดานการ บริหารงานของคณะ 

7.1.3 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป
2551-2552 

7.1.4 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีและรายชื่อ
ผูเขารวมประชุม 

7.1.5 ตารางการจัดการเอกสารประกอบการประชมุ 
7.1.6 แบบประเมินคณบดี รองคณบดีฝายตางๆ และสรุปผลการประเมิน   
7.1.7 หนังสือแจงนโยบายการบรหิารงานของคณะฯ 
7.1.8 หนังสือเชิญผูบริหารรวมประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะฯ 
7.1.9 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 
7.1.10 คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบรวบรวมขอรองเรียนทางดานจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
7.1.11 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําคณะฯ 
7.1.12 รายงานการประชุมเพื่อไขปญหาขอรองเรียนกรณีกล่ินเหม็นจากโรงเลี้ยงสุกรและ

โรงชําแหละสุกร 
ตัวบงชี้ท่ี 7.2 ภาวะผูนาํของผูบริหารทุกระดับของคณะ/มหาวิทยาลัย (ปการศึกษา) 
7.2.1 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยแมโจ 
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7.2.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ 
7.2.3 สรุปรายงานและแจงมตกิารประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 
7.2.4 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั เมื่อวนัที่  7  มีนาคม  2553 
7.2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 7/2553  เมื่อวันที่  21 เมษายน 

2553 (หนา 2-3  แจงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย) 
7.2.6 แบบประเมินคณบดี และรองคณบดีฝายตางๆ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.3 การพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัยสูองคกรการเรียนรู (ปการศึกษา) 
7.3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจดัการความรู และหนังสือเชญิประชุม 
7.3.2 แผนปฏิบัติราชการ  ประจําป 2552  (โครงการ KM )   
7.3.3 หนังสือเชิญรวมกิจกรรมและรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4 ระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคคลมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ (ปการศึกษา) 
7.3.4 รายงานผลปฏิบัติงาน โครงการ KM ของคณะฯ 
7.4.1 แผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะบคุคล 
7.4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวเิคราะหอัตรากาํลัง 
7.4.3 แบบสํารวจคาดวาจะขอตําแหนงทางวิชาการ 
7.4.4 ประกาศสรรหาบุคลากร 
7.4.5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินการคัดเลือก 
7.4.6 คําสั่งเรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตางๆ ภายในคณะฯ 
7.4.7 รายระเอียดการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการเดนิทางเพื่อพัฒนาตนเอง    
7.4.8 หนังสือเชิญรวมรับฟงการชีแ้จงและซักถามความกาวหนาในตําแหนงลูกจางประจํา 
7.4.9 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 
7.4.10 รายงานการประชุมการพิจารณาอาจารยตวัอยางประจําป 2552 
7.4.11 รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการสรางเสริมสุขภาพของคณะสัตวศาสตรฯ 
7.4.12 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปล่ียนตําแหนง 
7.4.13 คําสั่งเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา 
7.4.14 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของคณะฯ 
7.4.15 รูปภาพที่แสดงใหเห็นถึงการนําขอเสนอแนะมาปรับปรงุและพัฒนา 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ป
การศึกษา) 

7.5.1 แผนกลยุทธ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2552-2556) 

ตัวบงชี้ท่ี 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคลากรภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย (ปการศึกษา) 

7.6.1 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

7.6.2 แผนพับของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

7.6.3 บอรดประชาสัมพันธของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
7.6.4 ตารางรายการวิทยุ   
7.6.5 กลองรับฟงความคิดเห็น 
7.6.6 คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบเอกสารลับ 
7.6.7 คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบรับเอกสารรองเรียนทั่วไป 
7.6.8 ประกาศแตงตัง้ผูทรงคุณวุฒภิายนอกเปนทีป่รึกษาของคณะกรรมการประจําคณะ 
7.6.9 รายงานการประชุมความกาวหนาในรอบระยะเวลา 1 ป ตอผูทรงคุณวฒุิภายนอก 
7.6.10 ประกาศแตงตัง้คณะกรรมการโครงการความรวมมือทางวชิาการกับบริษทัเครือเบทา

โกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด 
7.6.11 คําสั่งแตงตั้ง ผศ. ดร. พิสุทธิ์  เนียมทรัพย เปนคณะกรรมการประจําคณะฯ 
7.6.12 วาระการประชุม 3.3 พิจารณาเรื่องรองทุกขทั่วไป และขอเสนอแนะ 
7.6.13 พิจารณาเรื่องรองเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงเรือนเล้ียงสุกรและโรงเรือนชําแหละ

สุกร 
ตัวบงชี้ท่ี 7.8 การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ปการศึกษา) 

7.8.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะสัตวศาสตรฯ 
7.8.2 คณะกรรมการจัดทําแผนปฏบิัติงาน 
7.8.3 คณะกรรมการบริหารงานฟารมและวิสาหกจิ 
7.8.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
7.8.5 คณะกรรมการวิเคราะหอัตรากําลังคณะ 
7.8.6 คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา 

7.8.7 คณะกรรมการควบคุมกิจกรรมนักศึกษา 

7.8.8 คณะกรรมการประจําหลักสตูรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศกึษา   
7.8.9 คณะกรรมการวิจัย 
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7.8.10 คณะกรรมการสหกิจศึกษา การเรียนรูอิสระและการศึกษา การฝกงานหรอือบรม

ตางประเทศ 
7.8.11 รายงานการปดการตรวจสอบ 
7.8.12 คูมือแผนการบริหารความเสี่ยง : การควบคุมภายใน 
7.8.13 หนังสือเวยีนเชิญเขารับฟงการบรรยายเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
7.8.14 เอกสารประกอบการการบรรยายเรื่องการบริหารความเสี่ยงจากวิทยากร 

7.8.15 สงขอมูลแผนบริหารความเสี่ยงใหรองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและมาตรฐาน
การศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 7.9 ระดับของความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดบัองคกรสูระดับ
บุคคล (ปการศึกษา) 

7.9.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ของคณะ 

7.9.2 แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลประจําป 2552 
7.9.3 หนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาคาเปาหมายของคณะสตัวศาสตรและเทคโนโลยี 
7.9.4 แผนกลยุทธคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  (พ.ศ. 2552-2556) 

7.9.5 ประมวลภาพการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของคณะสัตว
ศาสตรและเทคโนโลยี 

7.9.6 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2552 
7.9.7 สรุปผลการประเมินตามคํารับรองระหวางอธิการบดีกับคณบด ี
ตัวบงชี้ท่ี 7.10 คณะกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีขับเคล่ือน

พันธ-กิจ และสามารถสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการ
บริหารและจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส
และตรวจสอบได รวมท้ังมคีวามสามารถ รวมท้ังมีความสามารถในการผลักดันคณะ/
มหาวิทยาลัยใหสามารรถแขงขันไดในระดบัสากล (ปการศึกษา) 

7.10.1 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

7.10.2 รายช่ือและภาพประมวลผูรวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองแผนกลยุทธและแผนปฏิบตัิ
ราชการ เมื่อวนัที่ 23-24 เมษายน  2552   

7.10.3 รายงานการประชุมสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

7.10.4 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประจําป 2552 
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7.10.5 รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะฯ ทีเ่ขารวมประชุมแตละครั้ง 
7.10.6 ระยะเวลาดําเนินการเอกสารประกอบการประชุม 
ตัวบงชี้ท่ี 7.11 งบประมาณสาํหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศ ตอจํานวน

อาจารยประจํา (ปการศึกษา) (อาจารยประจําท่ีปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ) 
7.11.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ 
7.11.2 ขอมูลการเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม ศึกษา และดูงานของคณาจารยประจํา 
ตัวบงชี้ท่ี 7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพฒันาความรู และทักษะวิชาชีพ 

ท้ังในประเทศและตางประเทศ (ปการศึกษา) 
7.12.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

7.12.2 ขอมูลการเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม ศึกษา และดูงานของสายสนับสนุน
วิชาการ 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมปีระสิทธิภาพ (ปการศกึษา) 

8.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 

8.1.1 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

8.1.2 นโยบายการจดัทํางบประมาณเงินรายได ประจํางบประมาณ 2552 

8.1.3 การจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2552 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 
8.1.4 แผนการใชจายเงินงบประมาณ หมวดตอบแทนใชสอยและวัสด ุ

8.1.5 สรุปยอดรายรับจริงของเงินงบประมาณ ประจําป 2552 

8.1.6 รายงานเงินคงเหลือเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 2552 คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ตัวบงชี้ท่ี 8.2 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ปงบประมาณ) 

8.2.1 คําสั่งคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวบงชี้ท่ี 8.3 สินทรัพยถาวร ตอจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) (ปงบประมาณ) 

8.3.1 อาคารและสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน ประจําป 2552 

8.3.2 จํานวนนักศกึษาของคณะสตัวศาสตรและเทคโนโลย ี

ตัวบงชี้ท่ี 8.4 คาใชจายท้ังหมด ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
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8.4.1 สรุปรายรับ-รายจายเงินงบประมาณ และเงนิรายได ประจําปงบประมาณ 2552 

ตัวบงชี้ท่ี 8.6 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ ตอ
นักศึกษา (FTES) (ปงบประมาณ) 

8.6.1 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ ตอ
นักศึกษา (FTES) (ปงบประมาณ) 

องคประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึง่ของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (ปการศึกษา) 

9.1.2.1   นโยบายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 
9.1.3.1   คูมือประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2552 
9.1.4.1   ผลประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 
9.1.5.2   คูมือแผนการบริหารความเสี่ยง 
9.1.7.1   สรุปผลกิจกรรม QA ของมหาวิทยาลัยแมโจ 
ตัวบงชี้ท่ี 9.2   ระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  

(ปการศึกษา) 
9.2.3.1 เอกสารเวปไซดประเมินออนไลน 
ตัวบงชี้ท่ี 9.3   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา) 

9.3.1.2   คูมือประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2552 

9.3.2.1   คําสั่งอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

9.3.3.1 รายงานผลการดําเนินงานป 2552 

9.3.4.1 แผนพัฒนาประกันคุณภาพ   

9.3.4.2   คูมือแผนการบริหารความเสี่ยง 

ตัวบงชี้ท่ี 9.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อยางตอเนื่อง (สมศ.) (ปการศึกษา) 

9.4.1.1   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.4.1.2   คําสั่งอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.4.1.3   รายงานความกาวหนาประชุมคณะฯ 

9.4.2.1   คูมือประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2552 

9.4.3.1   ผลประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 

9.4.5.1   กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 
องคประกอบท่ี 10 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ด ี

ตัวบงชี้ท่ี 10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (ปการศึกษา) 
10.1.1 โครงการสรางเสริมสุขภาพคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2552 
10.1.1.1 ปายผาเชิญชวนใหปฏิบัติตามกฎจราจรคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
10.1.1.2 บอรดรณรงคเร่ืองยาเสพติด 
10.1.1.3 หองสมุดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี
10.1.1.4 การรณรงคการดื่มนมเพื่อสุขภาพและรางกาย 
10.1.2 โครงการสงเสริมการเลนกีฬาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
10.1.3.1 โครงการวันเดก็แหงชาตปิระจําป 2552 
10.1.3.2 โครงการสานสัมพันธ เขารวมคายผูนํา 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 8 
ตัวบงชี้ท่ี 10.2  ผลการเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี มีความรู เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกดิพฤติกรรม  

(ปการศึกษา) 
10.2.1.1 โครงการถวายเทียนพรรษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
10.2.1.2 โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
10.2.1.3 อบรมทักษะในการคิดและวเิคราะหของนกัศึกษาชัน้ปที่ 3 คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยี 
10.2.1.4 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณยีีเ่ปง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
10.2.1.5 โครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูดานสตัวปา 
10.2.2 รายงานผลการดําเนินกจิกรรมการคิดและวิเคราะหภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา 
10.2.3 รายงานผลปฏิบัติการโครงการสรางเสริมสุขภาพฯ 2552 
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1. ขอมูลพื้นฐานประจําปการศกึษา 2552 
รายการ หนวย คณะสัตวศาสตร

และเทคโนโลยี 

องคประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ     

1. จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ตัวบงช้ี 44 

2. จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย ตัวบงช้ี 32 

องคประกอบท่ี 2 : การเรียนการสอน     

1. จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร 2 

    -  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 1 

    -  ระดับปริญญาโท (แผน ก) หลักสูตร 1 

    -  ระดับปริญญาโท (แผน ข) หลักสูตร 0 

    -  ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 0 

2. จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน หลักสูตร 2 

    หลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ     

    -  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 1 

    -  ระดับปริญญาโท (แผน ก) หลักสูตร 1 

    -  ระดับปริญญาโท (แผน ข) หลักสูตร 0 

    -  ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 0 

3. จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ   1 

    การคนควาอิสระเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร     

    -  ระดับปริญญาโท  หลักสูตร 1 

    -  ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 0 

4.  จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จครบถวน หลักสูตร 1 

     ตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร     

    -  ระดับปริญญาโท  หลักสูตร 1 

    -  ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 0 

5. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา คน 121(149) 

6.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง     

    สนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร     

    -  ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 3.62 

    -  ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 0 

    -  ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 0 




