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ตัวบงชี้ท่ี 2.1 : มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ปการศึกษา) 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
ระดับ 1 มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
ระดับ 2 มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
ระดับ 3 มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม และการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 
ระดับ 4 มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของ

หลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ   รอยละของบทความวิทยานิพนธที่ตีพิมพ
เผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

ระดับ 5 มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา ไปปรับปรุง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

ระดับ 6 ทุกหลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ระดับ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)   
ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ระดับ มีการดําเนนิการ 5 - 6 ระดับ มีการดําเนนิการครบทุกระดบั 

 
การดําเนินการ  
ตัวบงชี้ท่ี 2.1  :  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  2 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 1  คณะฯ  ไดใช ระบบและกลไกในการเปดและปดหลักสูตร โดยมีขั้นตอน
ดําเนินการเพื่อขอเปด/ปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารอางอิง 2.1.1.1), (เอกสารอางอิงที่ 2.1.1.2) ระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโทของคณะสัตวศาสตรฯ ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว เชน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว ฉบับ  
พ.ศ. 2552  ไดมีการสรุปขั้นตอนการพิจารณาการขอเปดหลักสูตรใหม  (เอกสารอางอิง 2.1.1.3)   

องคประกอบท่ี 2  :  การเรียนการสอน 
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  ระดับ 2   คณะฯ มีการกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตของทุกหลักสูตรในแผนการ
ผลิตบัณฑิต  โดยมีการจัดทําแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เอกสารอางอิง 2.1.2.1) ในแต
ละปการศึกษา ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   
  ระดับ  3  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม และการปรับปรุงหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง โดยในปการศึกษา 2552 คณะฯ ไดมีการเตรียมการ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําหลักสูตรปริญญาตรี (เอกสารอางอิง 2.1.3.1) และแตงตั้งคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรปริญญาโท (เอกสารอางอิง 2.1.3.2)  ซ่ึงมีหนาที่เปนคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดย
มีการประชุมกรรมการประจําหลักสูตรปริญญาตรี (เอกสารอางอิง 2.1.3.3)  และมีการประชุม
กรรมการประจําหลักสูตรปริญญาโท (เอกสารอางอิง 2.1.3.4)  นอกจากนี้ ทางคณะฯยังได
ดําเนินการเรื่องการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการ
ผลิตสัตว ฉบับ  พ.ศ. 2552  โดยไดมีการสรุปขั้นตอนการพิจารณาการขอเปดหลักสูตรใหมไว  และ
มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการ
ผลิตสัตว เชน การประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 ไดมีการกําหนดผูสอน
รายวิชาประจําหลักสูตร กําหนดประกาศรับสมัครนักศึกษาและคาธรรมเนียมของหลักสูตร 
(เอกสารอางอิง 2.1.3.5)   
 ระดับ  4    คณะกรรมการประจําหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ   ไดมีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา    เพื่อใหการ
ดําเนินงานหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน   โดยไดพิจารณารอยละของบทความ
วิทยานิพนธ  ปญหาพิเศษ (เอกสารอางอิง  2.1.4.1)  โดยขอมูลรอยละของบทความวิทยานิพนธที่
ตีพิมพเผยแพร จากบัณฑิตวิทยาลัย สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และเว็บไซตระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย (www.mis.mju.ac.th) และขอมูลจากฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ของกอง
แผนงาน  มหาวิทยาลัยแมโจ (www.survey.mju.ac.th) ในปการศึกษา  2552  โดยรอยละของบัณฑิต
ที่ทํางานตรงตามสาขา ซ่ึงมีจํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาจํานวน 178  คน  กรอกแบบสอบถาม
จํานวน 77  คน  ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  จํานวน  43 คน คิดเปนรอยละ 55.84 จาก
จํานวนบัณฑิตที่กรอกแบบสอบถาม  (เอกสารอางอิง 2.1.4.2), (เอกสารอางอิง2.1.4.3)  และ และ
คณะ ฯ ไดสํารวจจากบัณฑิตที่มารับพระราชทานปริญญาบัตร จากบัณฑิตทั้ง 194  คน  กรอก
แบบสอบถาม  183  คน  มีงานทําภายใน 1 ป  จํานวน 149 คน โดยไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษาจํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 66.12 จากจํานวนบัณฑิตที่กรอกแบบสอบถาม 
(เอกสารอางอิง 2.1.4.4), (เอกสารอางอิง 2.1.4.5) 
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 ระดับ  5  มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไป
ปรับปรุงหลักสูตร  และปรับปรุงระบบและกลไกบริหารหลักสูตร  ไดแก  หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต   สาขาสัตวศาสตร    และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร  โดย
คณะกรรมการประจําหลักสูตร  ซ่ึงไดมีการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
(เอกสารอางอิง 2.1.5.1), (เอกสารอางอิงที่  2.1.5.2) ของแตละหลักสูตร โดยวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร คร้ังที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 
2552  ไดมีการพิจารณาทบทวนรายวิชาแกน และเอกบังคับ เพื่อใหเปนพื้นฐานเดียวกันทางวิชาชีพ
สัตวบาล/สัตวศาสตรทั่วประเทศ และในวาระการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ไดมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เอกสารอางอิง 2.1.5.3) เปนตน 

การประเมินตนเอง  
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 5 ระดับ 5 2 บรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2  : กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เกณฑ สกอ.)  (ปการศึกษา) 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
ระดับ 1 มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงค และเปาหมายของการ

จัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
ระดับ 2 มีการออกแบบการเรียนการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร 
ระดับ 3 มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
ระดับ 4 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความ

ตองการของผูเรียน 
ระดับ 5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิง

พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
ระดับ 6 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูทุกหลักสูตร 
ระดับ 7 มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ระดับแรก มีการดําเนนิการ 5-6 ระดับแรก มีการดําเนนิการครบทุกระดบั 
 

การดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 :  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  1 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 4 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ  1  คณะฯมีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอน ถึงวัตถุประสงค และ
เปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร โดยคณาจารยและคณะกรรมการประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท ไดเขารวมโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการ
ไดรับรูแนวทางการพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตรและการสอน การรายงานผลที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งมีความรูความเขาใจในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  (เอกสารอางอิง 
2.2.1.1),  (เอกสารอางอิง 2.2.1.2) 
  ระดับ  2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งจากในหองเรียน และ
ศึกษาคนควา ทดลองปฏิบัติดวยตนเอง  โดยมีการออกแบบการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียน
การรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร ในรายวิชาระดับปริญญาตรี เชน  วิชา สศ 497 สหกิจ
ศึกษา (เอกสารอางอิง  2.2.2.1)  สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิเคราะหงานวิจัยทาง
สัตว (เอกสารอางอิง 2.2.2.2), สศ 310 กายวิภาคและสรีระวิทยาของสัตวเล้ียง (เอกสารอางอิง 
2.2.2.2)(2) และในรายวิชาระดับปริญญาโท เชน สศ 698  การคนควาอิสระ (เอกสารอางอิง 2.2.2.3)  
เปนตน  เปนตนนอกจากนี้ ยังเนนใหนักศึกษาหาความรูดวยตนเองจากนอกหองเรียน การทดลอง
ปฏิบัติ การวิเคราะหผล โดยมีอาจารยหรือเชี่ยวชาญในแตละดานคอยใหคําปรึกษาและแนะนํา  และ
นําความรูจากผลการทดลองที่ไดมาประมวลผลและนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูกัน เชน  ในวิชา 
สศ  499 การฝกงานตางประเทศ (เอกสารอางอิง 2.2.2.4) เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงออกทางความรู 
ความคิด  เปนการพัฒนาตนเองของนักศึกษา และมีการเรียนการสอนในบทปฏิบัติการ นักศึกษาเกิด
ความชํานาญ สามารถทดลองปฏิบัติและฝกฝนดวยตนเอง สามารถนําไปใชในการทํางานจริงได  
  ระดับ 3   มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เชน คอมพิวเตอร เครื่อง
ฉายภาพ 3  มิติ   เครื่องฉายโปรเจคเตอร, เครื่องมือและอุปกรณหองปฏิบัติการ (เอกสารอางอิง 
2.2.3.1)  และอาจารยของคณะฯ  ไดใชส่ือและเทคโนโลยีมาชวยในการสอน  เชน  โปรแกรม 
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Microsoft Power Point, E-learning (เอกสารอางอิง 2.2.3.2) และสามารถโหลดเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนจาก http://www.animal.mju.ac.th  (เอกสารอางอิง 2.2.3.3) เปนตน  
  ระดับ 4  ไดดําเนินการเปดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา 
ที่อยากศึกษาในรายวิชาอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายวิชาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา โดยไดมี
การจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของ
ผูเรียน โดยมีการเปดรายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร และนักศึกษาคณะอื่นๆ เชน 
สศ 446  การเลี้ยงสุนัข, วิชา สศ  443  การเลี้ยงและการอนุรักษไกพื้นเมือง, สศ 244 การเลี้ยง
กระตาย  เปนตน (เอกสารอางอิง 2.2.4.1) 
  
การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 5 ระดับ 4 1 ไมบรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 : โครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง

บุคคล องคการ และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  (ปการศึกษา) 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
ระดับ 1 มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ระดับ 2 มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติ

จริงโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
ระดับ 3 มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา ทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร โดย

ความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 
ระดับ 4 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก

ผูทรงคุณวุฒิ หรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 
ระดับ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชน

ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

4 ระดับแรก 
มีการดําเนนิการ 4 ระดับแรก มีการดําเนนิการครบทุกระดบั 



 

 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ 
                                                                                         รายงานประเมินตนเองประจําปการศึกษา   2552 

  

 

31

 

การดําเนินงาน  
 ตัวบงชี้ท่ี 2.3 : โครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง

บุคคล องคการ และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 1   มีระบบและกลไก  (เอกสารอางอิง 2.3.1.1)  ที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ  หรือผูรูใน
ชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  ทั้งนี้ในการรางหลักสูตรใหม  หรือ
ปรับปรุงหลักสูตรเดิม  คณะกรรมการรางหลักสูตรใชโครงสรางมาตรฐานหลักสูตรของ  สกอ. ป 
2548  เปนหลักในการพิจารณาสวนในเนื้อหารายละเอียดเฉพาะทางของแตละรายวิชา  ไดให
โอกาสแกผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับการนําไปใชในสภาพ
ความเปนจริง  เชน เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการวิพากษหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร  (เอกสารอางอิง 2.3.1.2), (เอกสารอางอิง 2.3.1.3) และในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรปริญญาตรี คร้ังที่ 7/2552 ในวันที่ 1 กันยายน 2552                        
ประธานไดแจงวาไดเชิญผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนบุคคลภายนอก จํานวน 4 ทาน มาเปนที่ปรึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสัตวปาของคณะฯ  ซ่ึงเปนกลุมวิชาใหมที่สภา
มหาวิทยาลัยมีดําริใหเปด คือกลุมวิชาการอนุรักษ และการจัดการสัตวปา (เอกสารอางอิง 2.3.1.4) 
 ระดับ  2  คณะฯมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่
นําไปใชในการปฏิบัติจริงโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร เพื่อให
นักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริงดวยตนเอง  เชน ในรายวิชา สศ 480 การตลาดปศุสัตว 
(เอกสารอางอิง 2.3.2.1) การพานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่  ในรายวิชา สศ 354 การจัดการ
และอนุรักษนกในธรรมชาติ (เอกสารอางอิง 2.3.2.2)   มีการเชิญวิทยากรจากสํานักสุขศาสตรสัตว
และสุขอนามัยที่ 5 มาบรรยาย ใหความรูนักศึกษาในเรื่อง  ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟารมสัตว
ปก, สุกร และโคนม-โคเนื้อ   (เอกสารอางอิง 2.3.2.3)  วิชา สศ 454 การจัดฟารมสุกร ไดเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษในวิชานี้  (เอกสารอางอิง 2.3.2.4) วิชา สศ 
498 การเรียนรูอิสระ ไดนิมนตพระภิกษุมาบรรยายใหความรูในหัวขอเร่ือง พุทธวิธีในการพัฒนา

บุคลิกภาพ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552 (เอกสารอางอิง 2.3.2.5)  เปนตน      
 ระดับ 3  คณะฯ มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา  ทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน
หลักสูตรโดยความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก   โดยที่คณะสัตวศาสตรฯ มีรายวิชา
สหกิจศึกษาเปนการทํางานหรือปฏิบัติงานจริงหรือวิจัย  ในหนวยงานของราชการและเอกชนที่มี
การดําเนินงานเกี่ยวของกับสาขาวิชา  โดยมีวัตถุประสงคหลักคือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อในบัณฑิตที่จบมีความรูความสามารถที่ตรงความตองการของตลาด  จึงไดมีการจัดโครงการ  
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สหกิจศึกษา  ( เอกสารอางอิง  2.3.3.1), ( เอกสารอางอิง  2.3.3.2)  การฝกงานตางประเทศ  
(เอกสารอางอิง 2.3.3.3) และการฝกอบรมเตรียมความพรอมทางดานทักษะของนักศึกษากอนออก
ฝกปฏิบัติงานภายนอกเพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนที่จะสงนักศึกษาออกไปปฏิบัติงาน
จริง (เอกสารอางอิง 2.3.3.4)  นอกจากนี้ยังมีโครงการเปดโลกกิจกรรมการศึกษา (OPEN DAY) 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ  เพื่อฝกใหนักศึกษากลาแสดงออกและ
ไดแสดงทักษะทางวิชาชีพของตนเอง  (เอกสารอางอิง  2.3.3.5)  และมีโครงการอบรมทักษะในการ
คิดและวิเคราะห ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ณ คายนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2553 
(เอกสารอางอิง  2.3.3.6) 
 ระดับ 4 คณะฯ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ หรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร โดยตามที่อาจารยผูสอนวิชา 
สศ 454 การจัดการฟารมสุกร ไดมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษบรรยายใน
วิชานี้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  (เอกสารอางอิง 2.3.4.1)  และวิชา สศ 498 การเรียนรูอิสระ 
(เอกสารอางอิง 2.3.4.2) ไดมีการประเมินผลการบรรยายของอาจารยพิเศษซึ่งเปนบุคคลภายนอก  
เพื่อใหทราบถึงผลการเรียนรูที่นักศึกษาไดรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร 
  ระดับ 5 คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เชน ในวิชา สศ 498 การ
เรียนรูอิสระ (เอกสารอางอิง 2.3.5.1) และอาจารยผูสอนวิชา สศ 454 การจัดการฟารมสุกร ไดมีการ
นําผลการประเมินการบรรยายของอาจารยพิเศษซึ่งเปนบุคคลภายนอก  ที่ไดมาใชในการปรับปรุง
แผนการสอน เพื่อนํามาใชในการสอน ปการศึกษาตอไป (เอกสารอางอิง 2.3.5.2)  
 

การประเมินตนเอง  
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 4 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4  : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ตอจํานวนอาจารยประจํา  (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
> +10% หรือ < -10 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) -5.99 %  
ของเกณฑมาตรฐาน 

 
การดําเนินงาน  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ตอจํานวนอาจารยประจํา  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  1 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 จากฐานขอมูลของกองแผนงานที่เขาไดถึงทาง http://www.ittd.mju.ac.th/planningในป
การศึกษา 2552  คณะสัตวศาสตรฯ  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของคณะฯ ที่ปรับคา
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับ
ปริญญาตรีแลวเทากับ  368.22  คิดเปนสัดสวน FTES   ตออาจารยประจําของคณะสัตวศาสตรฯ  
เทากับ 16.74  คิดเปนรอยละ -16.30  ของเกณฑมาตรฐาน  (เอกสารอางอิง 2.4.1) และจากขอมูล
ของคณะฯ  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของคณะฯ ที่ปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรีแลวเทากับ  
348 คิดเปนสัดสวน FTES   ตออาจารยประจําของคณะสัตวศาสตรฯ  เทากับ 17.42  คิดเปนรอยละ     
-12.90 ของเกณฑมาตรฐาน  (เอกสารอางอิง 2.4.2) 
 
การประเมินตนเอง :  

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

> +10% หรือ <-10% 
ของเกณฑกลุมสาขาวิชา 

-12.90  1  บรรลุเปาหมาย  

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตอจํานวนอาจารย
ประจํา (รวมอาจารยปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 
รอยละ 1 - 39 หรือ วุฒิ 
ปริญญาเอกอยูระหวางรอย
ละ 40-59 แต วุฒิปริญญาตรี 
มากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอย
ละ 40-59 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ นอย
กวารอยละ 5 
หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา หรือ
เทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา รอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา 
หรือเทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ 
นอยกวารอยละ 5 
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การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตอจํานวนอาจารย

ประจํา (รวมอาจารยปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
   ในปการศึกษา 2552  คณะสัตวศาสตรฯ  มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน  
22  คน   โดยเปนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาโท จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ 27.27 และเปน
อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  จํานวน 16  คน www.mis.mju.ac.th  สัดสวนของอาจารยประจํา
ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงเทากับรอยละ 72.73 
(เอกสารอางอิง 2.5.1) 
 

การประเมินตนเอง :  
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 60 รอยละ 72.73 3 บรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.6  : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตออาจารยประจํา (ป

การศึกษา) 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และศ. รวมกันอยูระหวาง  
รอยละ 1 – 44  
หรือ ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และศ. รวมกันอยู ระหวาง
รอยละ 45 - 69  
แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  
ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และศ. รวมกันอยูระหวาง  
รอยละ 45 – 69 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  
ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา  
รอยละ 30  
หรือ  
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันมากกวา 
หรือเทากับรอยละ 70 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  
ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และศ. รวมกันมากกวา 
หรือเทากับ รอยละ70  
และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  
ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา รอย
ละ 30  
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การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี 2.6  : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตออาจารยประจํา  (ป

การศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  1 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
   ในปการศึกษา 2552  คณะฯ  มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน  22  คน  
โดยเปนอาจารยประจําที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ  จํานวน 9  คน คิดเปนรอยละ  40.91 เปนอาจารย
ประจําที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   จํานวน 8  คน  คิดเปนรอยละ 36.36  (เอกสารอางอิง 2.6.1), 
(เอกสารอางอิง 2.6.2)  และตําแหนงรองศาสตราจารย   จํานวน 5  คน   คิดเปนรอยละ  22.73 และมี 
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ (ผศ. รศ.)  คิดเปนรอยละ  59.09 หรืออางอิงขอมูลจาก  
www.mis.mju.ac.th   
 

การประเมินตนเอง :  
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 50   รอยละ 59.09  1 ไมบรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7  : กระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (ปการศึกษา) 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
ระดับ 1 สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
ระดับ 2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ระดับ 3 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ระดับ 4 มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ระดับ 5 มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 
3 ระดับแรก 

มีการดําเนนิการ  
3 ระดับแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 4 ระดับแรก 

 

การดําเนินงาน 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7  : กระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (ปการศึกษา) 
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คะแนนที่ไดรับ 3 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ  1  มหาวิทยาลัยแมโจ  มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย  (เอกสารอางอิง 2.7.1.1)  และมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปน
ลายลักษณอักษร  โดยจัดทําเปนคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  (เอกสารอางอิง 2.7.1.2) ที่
กําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและแนวทางปฏิบัติ  4  ดาน  1)  ดานการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติตนตอนักศึกษา  2)  ดานความเปนนักวิชาการ  3)  ดานความรับผิดชอบตอองคกร  และ
การปฏิบัติตนตอเพื่อนรวมงาน  4)  ดานความรับผิดชอบตอชุมชน  และสังคม  รวมทั้งไดกําหนด
แนวทางการกํากับ  ติดตาม  และประเมินผล  และมหาวิทยาลัยยังมีขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2552 (เอกสารอางอิง 2.7.1.3) ซ่ึงสอดคลองกับ
บทบัญญัติตามประกาศของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ซ่ึง
บุคลากรของคณะฯ ก็ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว    เพื่อใหการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณาจารยในคณะสัตวศาสตรฯ  เปนไปแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม  เปนที่เคารพ
ยกยองแกศิษยและบุคคลทั่วไป 
   ระดับ  2  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดมีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพในระดับมหาวิทยาลัย  เชน การพิจารณาเสนอชื่ออาจารยตัวอยาง  โดยการ
คัดเลือกผูที่จะไดรับรางวัลจากดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานบริการ
วิชาการแกสังคม ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/
พนักงานสายวิชาการจะมีการประเมินในหัวขอจรรยาบรรณวิชาชีพตามแบบฟอรมประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประเภทสายวิชาการ (หนา 3) (เอกสารอางอิง 2.7.2.1)  
 ระดับ  3  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางในการกํากับติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ซ่ึงคณะสัตวศาสตรฯ  ไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน  และมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหแกมหาวิทยาลัย  และคณะสัตวศาสตรฯ ได
แตงตั้งผูรับผิดชอบรวบรวมขอรองเรียนเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  (เอกสารอางอิง 2.7.3.1) 
โดยมีหนาที่รวบรวมขอรองเรียนของคณะสัตวศาสตรฯ  โดยจัดใหมีการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกครั้ง (เอกสารอางอิง 2.7.3.2) จัดใหมี
ชองทางรับฟงขอรองเรียนโดยมีกลองรับฟงความคิดเห็น  (เอกสารอางอิง 2.7.3.3) และจัดใหมีสาย
ตรงถึงคณบดี  (เอกสารอางอิง  2.7.3.4) ผานเว็บไซตของคณะสัตวศาสตรฯ  
  ระดับ  4   สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิด
ทางจรรยาบรรณ  (เอกสารอางอิง 2.7.4.1) โดยมีหนาที่ในการสอบสวนและพิจารณาการกระทําผิด
ทางจรรยาบรรณ  รวมทั้งวินิจฉัยตีความวาการประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
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ในขอใดเปนความผิดวินัยไมรายแรงหรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ในการสงเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย กํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และในสวนของคณะสัตวศาสตรฯ มีคณะกรรมการประจําคณะเปนคณะกรรมการจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย  (เอกสารอางอิง 2.7.4.2) เพื่อทําการสอบสวนขอเท็จจริง และพิจารณาขอรองเรียน
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของอาจารยในคณะฯ 

การประเมินตนเอง :  

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8  :  ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน     
    (ปการศึกษา) 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
ขอ 1 มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน 
ขอ 2 มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารย คิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ในดานการ

เรียนการสอน 
ขอ 3 มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา 
ขอ 4 มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดาน

การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
ขอ 5 มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

การดําเนินงาน 
ตัวบงชี้ท่ี 2.8  :  ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (ป

การศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  2 
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินการ  3  ขอ 

คาเปาหมายตาม
แผนของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 3 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 
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 ขอ  1  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยทางคณะฯไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอน : การวิจัยในช้ันเรียน” ใหแกคณาจารยและนักวิชาการของ
คณะฯทุกทาน (เอกสารอางอิง 2.8.1) 
 ขอ  2  คณะฯ มีกลไกในการบริหารวิชาการ (เอกสารอางอิง 2.8.2) ที่จะกระตุนใหอาจารย
คิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน  
 ขอ  3  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรมทาง
การศึกษา โดยทางคณะใหทุนวิจัยสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา ของ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2552  (เอกสารอางอิง  2.8.3) 
 

การประเมินตนเอง : 

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 ≥  รอยละ 80 
 

การดําเนินงาน 
ตัวบงชี้ท่ี 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ป (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ 3 
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินงานดังนี้ 
  ในปการศึกษา 2552  คณะฯ ไดทําการสํารวจขอมูลบัณฑิตที่เขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรของคณะฯ ซ่ึงมีบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน  194 คน  และตอบ
แบบสอบถามจํานวน  183  คน  บัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  จํานวน 
149 คน คิดเปนรอยละ 81.42  (เอกสารอางอิง 2.9.1) , (เอกสารอางอิง 2.9.2)  หรือจากฐานขอมูล
ของกองแผนงาน www.servey.mju.ac.th มีจํานวนบัณฑิตที่รายงานตัวทั้งหมด 178 คน มีบัณฑิต

คาเปาหมายตาม
แผนของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

3 ขอ 3 ขอ 2 บรรลุเปาหมาย 
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ตอบแบบสอบถามจํานวน  77  คน (เอกสารอางอิง 2.9.3)  มีบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 94.23  (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553)  (เอกสารอางอิง 2.9.4) 
 

การประเมินตนเอง 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.10  :  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน เปนไปตามเกณฑ (ป
การศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ 
เงินเดือนเทากบัหรือสูงกวา 
เกณฑ กพ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวา เกณฑ กพ. 

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน 
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

 

การดําเนินงาน   
ตัวบงชี้ท่ี 2.10  :  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน เปนไปตามเกณฑ  

(ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  2 
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในปการศึกษา 2552  คณะฯ ไดทําการสํารวจขอมูลบัณฑิตที่เขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรของคณะฯ  ซ่ึงมีบัณฑิตเขาราชทานปริญญาบัตร  จํานวน   194 คน   และตอบ
แบบสอบถามจํานวน  183  คน  บัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  จํานวน 
149 คน คิดเปนรอยละ 81.42   และบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเปนไปตาเกณฑ จํานวน 127 คน คิดเปน
รอยละ 85.23 (เอกสารอางอิง  2.10.1)  หรือจากฐานขอมูลของกองแผนงาน www.servey.mju.ac.th 
มีจํานวนบัณฑิตที่รายงานตัวทั้งหมด  178 คน  มีบัณฑิตตอบแบบสอบถามจํานวน  49  คน 
(เอกสารอางอิง 2.10.2)  มีบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเปนไปตามเกณฑ จํานวน  35 คน คิดเปนรอยละ 
71.42  (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553)   
 
 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 75 รอยละ 81.42 3 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.11  :  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 2.49   2.50 – 3.49 ≥  3.50 

 

การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี 2.11  :  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในปการศึกษา 2552  คณะฯ ใชขอมูลของงานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแมโจ  
ในการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต  โดยเฉลี่ยได  3.79  ดัง
ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผูประกอบการตอผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาพรวม
ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2552  (เอกสารอางอิง 2.11.1)  และตารางแสดง
ระดับความพึงพอใจของผูประกอบการตอผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ของคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยี ปการศึกษา 2552   จําแนกตามสาขาวิชา (หลักสูตร 2 ป) (เอกสารอางอิง 2.11.2) 
และตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผูประกอบการตอผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ของ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2552 จําแนกตามสาขาวิชา (หลักสูตร 4 ป) 

(เอกสารอางอิง  2.11.3) 
 

การประเมินตนเอง 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.12  : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษารอบ 5 ปที่ผานมา         
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  (ปการศึกษา) 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 70 รอยละ 85.23 2 บรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมายตาม
แผนของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

3.50 3.79 3 บรรลุเปาหมาย 
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เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 
0.029 

1.  มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 
และ  

2.  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกา 
ที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและ
หรือ วิทยานิพนธมากกวาหรือ
เทากับ 0.060  

      หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แต
ไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2  

 

การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี 2.12  : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษารอบ 5 ปที่ผานมา         

ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  (ปการศึกษา) 

คะแนนที่ไดรับ  2 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
  ในปการศึกษา 2552  คณะฯ  มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 707 คน  และนักศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน 33  คน รวมจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  740 คน (เอกสารอางอิง  2.12.1) 
และมีศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา (ป 2548- 2552) ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
รวม 1,053 คน (เอกสารอางอิง 2.12.2)  จําแนกเปนระดับปริญญาตรีจํานวน  950 คน และระดับ
ปริญญาโท จํานวน 103  คน  โดยมีนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  5  ปที่
ผานมา  ไดรับรางวัล  5 คน  ในปการศึกษา  2552 (เอกสารอางอิง 2.12.3) โดยคิดเปนรอยละ 0.28  
ของปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษารอบ 5 ปที่ผานมา    
 

การประเมินตนเอง 

 

คาเปาหมายตาม
แผนของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 0.01 รอยละ 0.28 2 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.13  : รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (นับเฉพาะอาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง และทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย/คณะ)  (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 50 – รอยละ 69 รอยละ 70 – รอยละ 89 ≥   รอยละ 90 
 

การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี 2.13  : รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (นับเฉพาะอาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง และทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย/คณะ)  (ปการศึกษา) 

คะแนนที่ไดรับ  1 
ผลการดําเนินงาน : คณะฯ  มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในปการศึกษา  2552  คณะฯ มีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ 
2553)  จํานวน  5  คน  จากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารอางอิง 2.13)  
ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งหมด  3  คน  คิดเปนรอยละ  60  
การประเมินตนเอง 

 

ตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.14  :    รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  (ป
การศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 ≥   รอยละ 80 
 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ  80 รอยละ 60 1  ไมบรรลุเปาหมาย 
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การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี 2.14  : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (ป

การศึกษา) 
 
คะแนนที่ไดรับ 3 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้  

ในปการศึกษา 2552  คณะฯ ไดทําการสํารวจขอมูลบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญา
บัตรของคณะฯ ซ่ึงมีบัณฑิตเขาราชทานปริญญาบัตร จํานวน  194 คน  และตอบแบบสอบถาม
จํานวน  183  คน  บัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  จํานวน 149 คน คิดเปน
รอยละ  81.42 และบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาจํานวน  121 คน   คิดเปนรอยละ  81.21 
(เอกสารอางอิง 2.14.1)  หรือจากฐานขอมูลของกองแผนงาน www.servey.mju.ac.th มีจํานวน
บัณฑิตที่รายงานตัวทั้งหมด 178 คน มีบัณฑิตตอบแบบสอบถามจํานวน  49  คน (เอกสารอางอิง 
2.14.2), (เอกสารอางอิง 2.14.3)    มีบัณฑิตที่มีงานทําตรงสาขาจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 94.23  
(ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553) (เอกสารอางอิง 2.14.4)    
 

การประเมินตนเอง 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.15  : จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมา  (ป
การศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

- 1 คน มากกวาหรือเทากับ 2 คน 
 

การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี 2.15  : จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 70 รอยละ 87.76  3 บรรลุเปาหมาย 
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คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมา  (ป
การศึกษา) 

คะแนนที่ไดรับ  3 
 
ผลการดําเนินการ :   คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้  

นักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  วิชาชีพ  
คุณธรรม  จริยธรรม  หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ  หรือนานาชาติ  ของ คณะฯ  ในรอบ 3  ปที่ผานมา  จากการแขงขันทักษะเกษตร  4  จอบ  
ในป  2550   มีจํานวน  15  คน  ในป 2551 จํานวน  4   คน (เอกสารอางอิง 2.15.1) และในป 2552  
จํานวน 5 คน (เอกสารอางอิง 2.15.2) รวมจํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลทั้งสิ้น  24  คน  
 

การประเมินตนเอง 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.16  : จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ปที่ผานมา (ช้ินงาน) (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 5 ช้ินงาน 6 – 8 ช้ินงาน มากกวาหรือเทากับ 9 ช้ินงาน 
 
การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี 2.16  : จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ปที่ผานมา (ช้ินงาน) (ปการศึกษา) 
 คะแนนที่ไดรับ  0 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในรอบปการศึกษา 2550- 2552 คณะฯ  ยังไมมีจํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

10  คน 24  คน  3 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.17  : รอยละของบทความจากงานวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพร ตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษา) 

 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 39 รอยละ 40 – รอยละ 59 มากกวาหรือเทากับรอยละ 60 
 

การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี 2.17  : รอยละของบทความจากงานวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพร ตอจํานวน

วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 จากขอมูลของบัณฑิตวิทยาลัย สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  จํานวนวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552  ของสาขาวิชาสัตวศาสตร มี
จํานวนทั้งหมด 4  เร่ือง และมีจํานวน 4  เร่ือง  ที่ไดตีพิมพเผยแพรคิดเปนรอยละของบทความจาก
วิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพร คิดเปนรอยละ 100   (เอกสารอางอิง 2.17.1)  
 

การประเมินตนเอง 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.18  : รอยละของบทความจากงานวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพร ตอจํานวน

วิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด  (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – รอยละ 49 รอยละ 50 – รอยละ 75 มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 

 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

1 ช้ินงาน - 0 ไมบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 50 รอยละ 100    3 บรรลุเปาหมาย 
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การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี 2.18  : รอยละของบทความจากงานวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพร ตอจํานวน

วิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  0 
ผลการดําเนินการ  คณะฯ ไมมีการดําเนินการ 
 เนื่องจากคณะฯ  ไมมีหลักสูตรในระดับปริญญาเอก  จึงยังไมมีขอมูล 
 

การประเมินตนเอง 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.19  :  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ตอหลักสูตรทั้งหมด  (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – รอยละ 79 รอยละ 80 – รอยละ 99 รอยละ 100 

 
การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี 2.19  :  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ตอหลักสูตรทั้งหมด  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินงาน  : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในปการศึกษา 2552 คณะฯ มีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร (เอกสารอางอิง 2.19.1)  และหลักสูตรปริญญาโท(เอกสารอางอิง  
2.19.2)  สาขาวิชาสัตวศาสตร  ซ่ึงเปนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. 2548) จํานวน 2 หลักสูตร คิดเปนรอยละของ
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมดเทากับ รอยละ 100 
 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

- N/A - - 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 100 รอยละ 100 3  บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.20  : กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เกณฑ สมศ.) 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
ขอ 1 คณาจารยมีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา

อุดมศึกษา 
ขอ 2 คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
ขอ 3 คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ขอ 4 คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยใีนการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
ขอ 5 คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน

และอิงพัฒนาการของผูเรียน 
ขอ 6 คณาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม

ตามศักยภาพ 
ขอ 7 คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียน และนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 2 ขอ 3 – 4 ขอ ≥ 5 ขอ 

 

การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี 2.20  : กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เกณฑ สมศ.) 
คะแนนที่ไดรับ  2 
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินการ 4 ขอ  ดังนี้ 
 ขอ  1  คณาจารยมีความรูความเขาใจ  รูเปาหมายของการจัดการศึกษา  และหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา  ตามที่สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม
โจ  ใหคําแนะนําและไดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (เอกสารอางอิง 2.20.1.1) และคณะฯ ไดจัดสัมมนาวิจัยในชั้น
เรียน (เอกสารอางอิง 2.20.1.2) 
 ขอ  2   คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล โดยมี
อาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาคอยใหคําปรึกษาและขอแนะนําสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
เปนรายบุคคล นอกจากนี้ ยังมีอาจารยที่ปรึกษาคอยติดตามวิเคราะหศักยภาพและเขาใจในผูเรียนแต
ละบุคคล (เอกสารอางอิง 2.20.2.1) เชน วิชา สศ497 สหกิจศึกษา สศ 498 การเรียนรูอิสระ  และสศ 
499 การฝกงานตางประเทศ (เอกสารอางอิง 2.20.2.2) เปนตน 
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 ขอ  3  คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
คณาจารยในคณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
มากที่สุด   เชน   ในรายวิชา สศ 498  ปญหาพิเศษ (เอกสารอางอิง 2.20.3.1) ไดเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดคนควาวิจัยอิสระในหัวขอเร่ืองที่ตนเองสนใจ   หรือในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติในฟารมตาง ๆ  และในหองปฏิบัติการ  เชน วิชา สศ 390 ปฏิบัติงานฟารมสัตวปก,  
สศ 391  ปฏิบัติงานฟารมโคนมและโคเนื้อ , สศ 392  ปฏิบัติงานฟารมสุกร และวิชา สศ  393 การ
ปฏิบัติงานหองปฏิบัติการอาหารสัตว  (เอกสารอางอิง 2.20.3.2)  
 ขอ  4  คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
และผูเรียน มีรายวิชาที่คณาจารยไดจัดทําเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสบน e-learning   (เอกสารอางอิง 2.20.4.1) เพื่อใหนักศึกษาไดฝกการใชงานผาน
เครือขายคอมพิวเตอร  และการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
 
 

การประเมินตนเอง 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.21  : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1.00 – 2.49  2.50 – 3.49 ≥ 3.50 
 

การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี 2.21  : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู 
คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้   
 จากการประเมินผลการสอนของอาจารย ของคณะฯ ในปการศึกษาที่ 2552 พบวา ระดับ
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในแตละรายวิชาซึ่ง

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

3 ขอ 4  ขอ  2 บรรลุเปาหมาย 
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ประกอบดวย ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการถายทอดความรู การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และ
ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน
ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เทากับ  3.62  (เอกสารอางอิง  2.21)  
 
การประเมินตนเอง 

ผูรับผิดชอบองคประกอบที่ 2    นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

3.50 3.62 3 บรรลุเปาหมาย 


