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ตัวบงชี้ท่ี  3.1 :  การจัดบรกิารแกนักศกึษาและศิษยเกา 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
ระดับ  1  มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่  1 
ระดับ  2  มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
ระดับ  3  มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศกึษา 
ระดับ  4  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนกัศึกษา 
ระดับ  5  มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศกึษาและศิษยเกา 
ระดับ  6  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษาและศิษยเกา 
ระดับ  7  มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง  5  เร่ืองขางตนเปนประจําทกุป 
ระดับ  8  นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจดับริการแกนกัศกึษาและศิษยเกา 
 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ  7  

ระดับแรก 
มีการดําเนนิการ  7  ระดับแรก มีการดําเนนิการครบทุกระดบั 

 
การดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  1 
ผลการดําเนินการ ;  คณะฯ มีการดําเนินการ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ  1   คณะฯ  ไดจัดทําแบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่  1 และ
ดําเนินการสํารวจนักศึกษาในชวงปการศึกษา 2/2552  (เอกสารอางอิง  3.1.1.1)  

ระดับ  2   คณะฯ  มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ที่เอื้อตอการพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษา  เชน  มีหองสมุดของคณะฯ  พรอมติดเครื่องปรับอากาศ (เอกสารอางอิง 
3.1.2.1)  มีการติดตั้ง  Internet  แบบไรสาย (Wireless  Land)(เอกสารอางอิง 3.1.2.2) จํานวน  2  จุด  
คือบริเวณใตถุนอาคาร,  บริเวณชั้น  1  และชั้น  2  และหองอินเตอรเน็ตใหบริการความรูแก
นักศึกษาและบุคลากร  ที่ช้ัน  2  ของอาคารศูนยสัตวศาสตรฯ  เปนตน  

ระดับ  3  คณะฯ  มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  โดยจัด
ใหมีสถานที่ออกกําลังกาย   เชน   โตะเทเบิลเทนนิส ( เอกสารอางอิง  3.1.3.1)   และมีลาน
อเนกประสงคสําหรับเลนกีฬาฟุตบอล / วอลเลยบอล  สนามเปตอง (เอกสารอางอิง 3.1.3.2)  ยังมี

องคประกอบท่ี 3 :  กิจกรรมการพัฒนานสิิตนักศึกษา 
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การสนับสนุนอุปกรณกีฬาตางๆ  เพื่อใหนักศึกษาไดใชประโยชน  มีสถานที่จําหนายเครื่องดื่ม
ใหแกนักศึกษา   

ระดับ  4   คณะฯ  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  โดยมีการแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาประจําตัวใหกับนักศึกษา (เอกสารอางอิง 3.1.4.1)  และจัดเวลาใหนักศึกษาพบอาจารยที่
ปรึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม   

ระดับ  5  คณะฯ  มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  และศิษยเกา  โดยมี
บอรดติดประกาศการรับสมัครงาน  (เอกสารอางอิง 3.1.5.1) และการศึกษาตอ  รวมถึงขาวสาร
ทั่วไปของคณะฯ  เพื่อเปนแหลงขอมูลขาวสารสําหรับนักศึกษา  และมีเว็บไซดของคณะฯ 
www.animal.mju.ac.th   ที่ใหขาวสาร  และประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ  ภายในคณะฯ  แก
นักศึกษาและศิษยเกา  โดยคณะฯ ไดจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาศิษยเกา  เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  
2552  เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางศิษยเกากับศิษยเกา  ศิษยเกากับศิษยปจจุบัน  และบุคลากร
ของคณะฯ  เพื่อจัดตั้งเปนศูนยกลางการติดตอประสานงานระหวางศิษยเกา  ศิษยปจจุบันและคณะฯ  
(เอกสารอางอิง 3.1.5.2) 

 
การประเมินตนเอง : 
คาเปาหมายตามแผน 

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา  2552 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมินตวับงชี้ สกอ. 
การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

ระดับ  5 ระดับ  5 1 บรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี  3.2  :  การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค  (ปการศึกษา) 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
ระดับ  1  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ มหาวิทยาลัย /  

คณะ  และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ระดับ  2  มีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัย / คณะ  และองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบ 

ทุกประเภทโดยอยางนอยตองดําเนินการใน  5  ประเภท   ดังนี้  1)   กิจกรรมวิชาการ  2)  
กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ  3)  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  4)  
กิจกรรมนันทนาการ  5)  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ  3  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัย / 
คณะและองคการนักศึกษา  ทุกสิ้นปการศึกษา 

ระดับ  4  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
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เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ  3  

ระดับแรก 
มีการดําเนนิการ  3  ระดับแรก มีการดําเนนิการครบทุกระดบั 

 
การดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2  :  การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต  
  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  2 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการ  3  ระดับ ดังนี้ 

ระดับ  1   คณะฯ  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ 
ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดยมี
การแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลกิจการนักศึกษา  (เอกสารอางอิง 3.2.1.1)  ซ่ึงมีรองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย  เปนประธานคณะกรรมการ  และมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา  
ของคณะฯ  จํานวน  4  ชมรม  และ  1  สโมสรนักศึกษา  โดยจัดทําโครงการ / กิจกรรม / เพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ  วิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (เอกสารอางอิง 3.2.1.2) 

ระดับ  2   คณะฯ  สงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา  หรือใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมที่ทางคณะฯ  และมหาวิทยาลัยเปนผูจัดขึ้น  ซ่ึงเปนกิจกรรมนักศึกษาใน  5  ประเภท  ดังนี้ 

1.1 กิจกรรมวิชาการ   เชน   การจัดโครงการอบรมมาตรฐานฟารมปศุ สัตว 
(เอกสารอางอิง 3.2.2.1)  ของคณะฯ  ที่จัดขึ้นใหนักศึกษาชั้นปที่  4  ที่จะจบการศึกษาออกไปรับใช
ตลาดแรงงาน  เพื่อใหมีความรูทางดานมาตรฐานฟารมปศุสัตว  อบรมภาวะผูนํา (เอกสารอางอิง 
3.2.2.2)   เพื่อใหนักศึกษาไดฝกการเปนผูนําสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได  อบรม
ทักษะในการคิดวิเคราะห (เอกสารอางอิง 3.2.2.3)  เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักการคิดวิเคราะหในดาน
ตางๆ  ทั้งการเรียนและการทํางาน  และโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา  (เอกสารอางอิง 3.2.2.4)  
คณะฯ  ไดจัดโครงการนี้เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูวิธีการเขียนแผนธุรกิจ  ดานการเตรียมตัวในการ
สมัครงาน  และการเตรียมตัวในการทํางาน  เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษามีความใฝรู  ใฝเรียน   
มีความกลาแสดงออก  คิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาเฉพาะหนาได    

1.2    กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ  เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพการออกกําลัง-
กาย (เอกสารอางอิง 3.2.2.5) , โครงการถนนสายวัฒนธรรมสรางเสริมสุขภาพ (เอกสารอางอิง 
3.2.2.6) โครงการแขงขันกีฬาทักษะเกษตร  และกิจกรรมกีฬาแมโจสัมพันธ   
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1.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  เชน  กิจกรรมรณรงคทําความ
สะอาดอาคารเรียน หองเรียน  เพื่อปองกันไขหวัด  2009  (เอกสารอางอิง 3.2.2.7) โครงการพัฒนา
ชุมชนและฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ (เอกสารอางอิง 3.2.2.8) โครงการพัฒนาชุมชน (เอกสารอางอิง 
3.2.2.9) 

1.4   กิจกรรมนันทนาการ  เชน  โครงการวันเด็ก  โครงการเลี้ยงสงพี่ตอนรับนอง   
เปนตน  เปนการกระชับความสัมพันธระหวางพี่กับนอง  และระหวางสาขาวิชาเอก 

1.5   กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษารวมสืบ
ทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และไดเรียนรูถึงความสําคัญของวัฒนธรรมไทย ตลอดจน
เชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากรและนักศึกษา โดยคณะฯ ไดจัดโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต  ประจําป  2552 ( เอกสารอางอิง  3.2.2.10)  โครงการทําบุญ                        
ใหสัตวทดลอง (เอกสารอางอิง 3.2.2.11) และโครงการทําบุญเขาพรรษา (เอกสารอางอิง 3.2.2.12)  

ระดับ  3   คณะฯ  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา  
โดยมีคูมือแนะนําในการจัดกิจกรรมนักศึกษา  และเมื่อจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแลวตองรายงานผลการ
จัดกิจกรรมใหคณะฯ  และมหาวิทยาลัยทราบ  เชน  รายงานผลโครงการอบรมมาตรฐานฟารม           
ปศุสัตว  (เอกสารอางอิง 3.2.3.1)  รายงานผลโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา (เอกสารอางอิง  
3.2.3.2) รายงานผลโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต  (เอกสารอางอิง  3.2.3.3)  และ
โครงการทําบุญใหสัตวทดลอง (เอกสารอางอิง  3.2.3.4)  เปนตน   

ระดับ  4  คณะฯ  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
โดยนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมนักศึกษาในคราวถัดไป   เชน  กิจกรรมการทําบุญ
ใหสัตวทดลอง โดยคณะฯ ไดเชิญนักศึกษาเขารวมในการจัดกิจกรรม  เชน  การแขงขันการทํา
กระทงดวยวัสดุธรรมชาติ  เพื่อเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวางนักศึกษา กับบุคลากร และเปน
การสรางเสริมประสบการณโดยตรงใหกับนักศึกษาและสรางความเปนผูนําใหกับนักศึกษาโดยการ
จัดกิจกรรมอบรมภาวะผูนํารวมกับคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม โดยมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดูแลความเรียบรอยการจัดโครงการเปดโลกกิจกรรม ประจําป 2552 
(เอกสารอางอิง 3.2.4.1) และรายงานผลดําเนินกิจกรรมฯ (เอกสารอางอิง 3.2.4.2) 
 

การประเมินตนเอง :  
คาเปาหมายตามแผน 

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา  2552 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมินตวับงชี้  สกอ. 
การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

ระดับ  3 ระดับ  4 3 บรรลุเปาหมาย 
 
 



 

  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ 
                         รายงานประเมินตนเองประจําปการศึกษา   2552
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ตัวบงชี้ท่ี  3.3  :  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
รอยละ  1 -39 รอยละ  40 - 59 ≥ รอยละ  60 

 
การดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3  :  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา (ปการศึกษา)  
คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในปการศึกษา  2552  มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาสัตวศาสตร  ทั้ง  4  สาขาวิชาเอกที่
เขารวม  กิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษาที่คณะฯ  และมหาวิทยาลัยจัดขึ้น  จํานวน  747 คน  
(เอกสารอางอิง 3.3.1)  จากจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาสัตวศาสตร  ในปการศึกษา  
2552  ทั้งหมด  757   คน  คิดเปนรอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา  
เทากับรอยละ  98.68   
 

การประเมินตนเอง : 
คาเปาหมายตามแผน 

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา  2552 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมินตวับงชี้  สกอ. 
การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

รอยละ  65 รอยละ  98.68 3 บรรลุเปาหมาย 
 

ผูรับผิดชอบองคประกอบท่ี  3    นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
 

 


