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ส่วนที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 

 
 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่

เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ

จุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 

2575) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี 

เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 

2 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถประสงค์ และแผนดําเนินการ 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน 

คะแนนที่ได้รับ    :  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน  : คณะฯ มีการดําเนินการ 8 ข้อ ดังนี้ 

  ข้อ 1 คณะฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดย

บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในการจัดทํากิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์

และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2553”  เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2552  

ณ โรงแรมรอยัลปิง สปา แอนด์รีสอร์ท อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (เอกสารอ้างอิง 1.1.1-1)  เพ่ือ

นํามาจัดทําแผนกลยุทธ์ของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 1.1.1-2)  ซ่ึงเช่ือมโยงมาจากแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) และในปีงบประมาณ 2554 คณะฯ 

ได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชาการ ประจําปีงบประมาณ  2554 ซ่ึงมีข้ันตอน

ดังนี้ 

  (1) คณะฯ นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์

ศักยภาพของคณะฯ  โดยข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนกําหนดกลยุทธ์ เพ่ือจัดทํากิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี

งบประมาณ  2554  

  (2)  คณะฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทําร่าง

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  2554  ในระหว่างวันที่ 26-27  มิถุนายน 2553  ณ 

ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (เอกสารอ้างอิง 1.1.1-3)  ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าว มีการ

นําเอาข้อมูลผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ  2553  มาวางแผนการดําเนินงานใน

ปีงบประมาณ 2554 และมีการปรับปรุงกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบใน

แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือผลักดันให้คณะฯ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ คือ 

“สร้างนักสัตวศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ”  (เอกสารอ้างอิง 1.1.1-4)  

  (3)  คณะกรรมการจัดทําแผนของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 1.1.1-5) ได้นํา “ร่าง” 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  2554 ที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของบุคลากร 

มาวิเคราะห์ เพ่ือให้ครอบคลุมตามภารกิจหลักทั้ง  5  ด้านของมหาวิทยาลัย และ 6 ด้านของ

คณะฯ ได้แก่ การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ และงานฟาร์มปศุสัตว์  ในการประชุม
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คณะกรรมการจัดทําแผนของคณะฯ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 8 เมษายน 2554 (เอกสารอ้างอิง 

1.1.1-6)  

   ข้อ 2 คณะฯ ได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนฯ ได้

ร่วมกันกําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัด (เอกสารอ้างอิง 1.1.2-1) ในการดําเนินงานตามกลยุทธ์จาก

การมีส่วนร่วมของบุคลากร  มีการช้ีแจง และทําความเข้าใจ พร้อมทั้งถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่

บุคลากรทุกระดับ เพ่ือเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของกลยุทธ์ ผ่านทาง

หนังสือเวียน และทางเวปไซต์ของคณะฯ www.animal.mju.ac.th (เอกสารอ้างอิง 1.1.2-2) 
  

 ข้อ 3  คณะฯ  มีการกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการ และมีการ

จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map) (เอกสารอ้างอิง 1.1.3-1)  เพ่ือให้เห็นความเช่ือมโยง

จากแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องท้ังพันธกิจ 6 ด้านของคณะ คือ ด้านการ

เรียนการสอน ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้าน

บริหารจัดการ และด้านพัฒนางานฟาร์ม และ  5 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการเรียนการ

สอน ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ 
 

 ข้อ 4 คณะฯ มีการกําหนดมีตัวบ่งช้ี (KPI) ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี และค่าเป้าหมาย (Target) ของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี (เอกสารอ้างอิง 1.1.4-1) พร้อมทั้งกําหนดให้

บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย

ที่ ไ ด้ กํ า ห น ด ร่ ว ม กั น  ผ่ า น กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง  ๆ  ต า ม แ ผนป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ป ี 
 

 ข้อ  5 คณะฯ  มีการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2554 ครบทั้งพันธ

กิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัย และพันธกิจ  6 ด้านของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 1.1.5-1) และมี

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผน โดยรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาวิสาหกิจต่อที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกเดือน  
 

 ข้อ 6 คณะฯ  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการตาม

แผนงาน / โครงการของคณะ ฯ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ ฯ เป็นประจําทุก

เดือน  รวมทั้งมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 และ 12 เดือน เสนอต่อ

มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (เอกสารอ้างอิง 1.1.6-1)    
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         ข้อ 7 คณะ ฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ และ

รายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 6 เดือน) ในการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนของ

คณะฯ ครั้งที่ 2/2554  วันที่ 8  เมษายน 2554 โดยเป็นการพิจารณาปรับรูปแบบการจัด

กิจกรรมและปรับ ค่า เ ป้าหมายตั ว บ่ง ช้ี  เ พ่ือใ ห้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

(เอกสารอ้างอิง 1.1.7-1)    

(2)  รายงานผลการดําเนินงาน ตามตัวช้ีวัด  และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ในการประชุมคณะกรรมการจัดทํา

แผนของคณะ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 และให้ข้อเสนอแนะในการติดตาม

ตัวชี้วัดในรอบปีถัดไป (เอกสารอ้างอิง 1.1.7-2)  

(3)  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 6,12 เดือน) เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

(เอกสารอ้างอิง 1.1.7-3)   

(4)  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายและโครงการ/

กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) เสนอต่อ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง 1.1.7-4)   
 

 ข้อ 8 คณะฯ มีการนําผลการประเมินตัวบ่งช้ีตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี  2554 

และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  (เอกสารอ้างอิง 1.1.8-1)  

มาปรับปรุงการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  2555  ผ่าน

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 ทั้ง

ในกิจกรรมที่ 1 ทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

และกิจกรรมที่ 2 การสัมมนาการจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 ใน

ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2554 ณ  ลานทองอุทยานลุ่มน้ําโขง อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  

(เอกสารอ้างอิง 1.1.8-2)  ซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรในคณะฯ  

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน
ของระดับหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน
ปีการศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

8  ข้อ 8  ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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เอกสารอ้างอิง 
1.1.1-1 โครงการจัดทาํการประกนัคุณภาพการศึกษา   

- กิจกรรมที ่1 จัดสัมมนาระดมความเพ่ือจัดทําวิสัยทศัน์และแผนยุทธศาสตร์   

- กิจกรรมที ่2 จัดสัมมนาเพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์และจดัทําแผนปฏิบตัิราชการ

ประจําป ี2553 

- รายงานกิจกรรม 

1.1.1-2 แผนกลยทุธ์ของคณะฯ ปีงบประมาณ  2552-2556 

1.1.1-3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําร่างแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปี

งบประมาณ 2554  และรายงานกิจกรรม 

1.1.1-4 วิสัยทัศน์ของคณะฯ 

1.1.1-5 คําส่ังคณะกรรมการจัดทําแผนงานของคณะฯ  

1.1.1-6 ประชุมคณะกรรมการจัดทาํแผนของคณะฯ+รายงานประชุม ครั้งที่ 2/2554 

1.1.2-1 แผนกลยทุธ์ทีม่ีเป้าหมายตัวชี้วัด 

1.1.2-2 การถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ของคณะฯ ทางเวบไซด์ 

1.1.3-1 แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ (Strategy map) 

1.1.4-1 แผนปฏิบตัิราชการประจําปงีบประมาณ 2554 

1.1.5-1 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

1.1.6-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน และรอบ 12  เดือน 

1.1.7-1 การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนของคณะฯ ครั้งที่ 2/2554 

1.1.7-2 การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนของคณะฯ ครั้งที่ 3/2554 

1.1.7-3 รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ 6, 12 เดือน 

1.1.7-4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน 

1.1.8-1 รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 

1.1.8-2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจดัทําร่างแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปี

งบประมาณ 2555 

 

ผู้รับผิดชอบ  นางรจนา   อุดมรักษ์ 
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เกณฑ์การพิจารณา  
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา 

ปณิธาน วิสัยทัศน์  

2. พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

3. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่

กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

4. ผลการประเมินความเห็นของผู้เรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

5. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม  

6. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์  

 

เกณฑ์การให้คะแนน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

 

ผลการดําเนินงาน 
ข้อ 1 มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน  

   ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีปรัชญา “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา 

อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มี

การเกษตรเป็นรากฐาน” (สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 21 

มีนาคม 2547) ส่วนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้คือ “เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีความเป็น

เลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” (สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2552 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2551)  

 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่

ทันต่อการเปล่ียนแปลง และเป็นผู้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา” ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบ ซ่ึงคณะฯ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์และ

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  16.1:  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์



22 
 

     
                                                                                                            รายงานประเมนิตนเองประจําปีการศึกษา 2554                       

                                                                                                          คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

แผนปฏิบัติงานประจําปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะที่ 10 (พ.ศ.

2550-2554)   และยึดกรอบแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะฯ  

การพัฒนาบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
การพัฒนาบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปล่ียนแปลงผ่านแผนกลยุทธ์และ

โครงการต่าง ๆ ได้แก่  การปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐาน TQF คณะฯ ได้จัด

กิจกรรมที่สนับสนุนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ คือ  

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยมีการ

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาใน

โครงการสหกิจศึกษาของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 16.1.1)  ซ่ึงมีกิจกรรมภายใต้โครงการ ได้แก่  

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมนิเทศสหกิจ

ศึกษา  กิจกรรมจัดนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา และกิจกรรมฝึกอบรม

ภาษาจีนกลางทางสัตวศาสตร์    นอกจากนั้น คณะฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุ

สัตว์  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของคณะฯ  ประจําปีการศึกษา 2554 (เอกสารอ้างอิง

16.1.2)  ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานที่มี

คุณภาพ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการเลือกหางานท่ีทําที่ถูกใจและก้าวหน้าและ

เทคนิคการประกอบอาชีพที่ทําให้ประสบความสําเร็จ   คณะฯ มีการจัดการด้านเรียนการสอน

ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในระดับปริญญาตรีมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมาให้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ แก่นักศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมในการ
เลือกสาขาวิชา และการประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพทางสัตวศาสตร์ 
(เอกสารอ้างอิง16.1.3)  และในระดับปริญญาโท ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง 

การจัดทําแผนธุรกิจแก่ผู้ประกอบการใหม่ โดยมีนางสาวประทีปชล  ชัยเลิศ นักวิชาการ

ศึกษาฝ่ายบ่มเพาะและนวัตกรรม สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือเป็นการ

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาอีกทางหนึ่ง (เอกสารอ้างอิง 16.1.4)   
 

การเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 การพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาผ่านแผนกลยุทธ์และ

โครงการต่าง ๆ ได้แก่  การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐาน TQF คณะฯ มี

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   มีการสนับสนุนให้คณาจารย์บ่มเพาะให้นักศึกษามี

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  เป็นผู้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา เช่น วิชาการ

ปฏิบัติงานฟาร์ม, วิชาฝึกงานภายนอก, วิชาการจัดการฟาร์มๆ , วิชาสัมมนา  วิชาปัญหาพิเศษ 

และวิชาสหกิจศึกษา (เอกสารอ้างอิง 16.1.5)  รวมถึงรายวิชาต่างๆ ของคณะฯ ที่มีภาคปฏิบัติ  
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ทั้งน้ียังมีการดําเนินงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ เช่น กิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์ม, 

กิจกรรมให้บริการวิชาการผ่านฐานการเรียนรู้ทางด้านการเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมศึกษาดูงานที่

เกี่ยวข้องกับฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆ  จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน  เป็นต้น 

ข้อ 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
ที่กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
     คณะฯ มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ ที

กําหนดไว้  โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบรองในผลักดันกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย

ตามตัวช้ีวัดที่คณะฯ วางไว้  เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มีส่วนร่วมใน

กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติราชการประจําปี  และมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินการในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งน้ีมีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ของที่ปรึกษาคณะฯ และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติราชการ  ผ่านโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2554 และจัดทําร่าง

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2554 ณ ลานทอง

อุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ําโขง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ 

บุคลากรของคณะฯ เป็นอย่างดี (เอกสารอ้างอิง 16.2.1) ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวได้

ดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย โดยได้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อ 3. ผลการประเมินความเห็นของผู้เรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  จากการสํารวจความพึงพอใจของการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ

บุคลากรในการปฏิบัติตาม ของผู้เรียนและบุคลากร ที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ พบว่าบุคลากร

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 3.93 จากคะแนนเต็ม 5  

(เอกสารอ้างอิง 16.3.1) 
 

ข้อ 4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อ
สังคม  

 จากการส่งเสริมการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ

กิจและวัตถุประสงค์ของคณะฯ โดยผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี ส่งผลให้ได้

บัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปล่ียนแปลงและเป็นผู้มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ซ่ึงผล

จากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะฯ 

ในปีการศึกษา 2553 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยมีค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจ เท่ากับ  3.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสารอ้างอิง 16.4.1)   
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ข้อ 5.   ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
                คณะฯ ได้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

ตลอดทั้งปี (เอกสารอ้างอิง 16.5.1) โดยได้ดําเนินการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับรางวัลใน

ระดับชาติ  ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพทางสัตวศาสตร์ ดังนี้ 

1. นายชัยณรงค์  นิจโก, นางสาวอภิญญา  สามิลา, นางสาวสาวิตรี  แสงเดช, นาย

ภากร จินดารัตน์, นายปรัชญา ปล่ังกลาง, นายสันติชัย ยี่สุ่น, นายกฤษฏา  อาซอง, 

นายสาวจิตรา  ป๊อกกาศ, นายธัรภัทร  ยืนยง, นางสาวรัตตติยา  อิกําเนิด, นาย

อภิวัฒน์  นามไทย, นายรพีพัฒน์  แซ่ซี, นางสาวราตรี พลตรี นักศึกษาจํานวน 13 

คน ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “เกษตร

แดนคาวบอย” ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้            

จ.เชียงใหม่ (เอกสารอ้างอิง 16.5.2) 

2. นางทนงศักด์ิ   พวงโพพันธ์, นายวิทยา  อิชยาวริชย์,  นางสาววรรณิดา  ตะระรัมย์ 

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศและ

ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 

การแข่งขันการนําเสนอแนวความคิด  DAIRY BUSINESS PLAN  หัวข้อ 
“อุตสาหกรรมนมไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 13-15  มกราคม  

2555  ณ  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ณ   จ .สระบุรี  

(เอกสารอ้างอิง 16.5.3) 

 

ผลการประเมินตนเอง  
ค่าเป้าหมายตามแผน
ของระดับหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานในปี
การศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้  

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

 5 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย

 

 

 

เอกสารอ้างอิง  
16.1.1     โครงการสหกิจศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
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16.1.2  รายงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจําปกีารศึกษา 2554 

16.1.3  การบรรยายให้ความรู้เพ่ิมเติมจากวิทยากรภายนอก ระดับปริญญาตรี 

16.1.4  การบรรยายให้ความรู้เพ่ิมเติมจากวิทยากรภายนอก ระดับปริญญาโท และ 

   ปริญญาเอก 

16.1.5  รายงานผลการดําเนินการ มคอ. 5 รายวิชา สัมมนา 

16.2.1  รายงานโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2554  และจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการ 

      ประจําปี 2555  

16.3.1  แบบประเมินความพึงพอใจด้านปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัต 

  ลักษณ์ 

16.4.1  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้สําเร็จการศึกษา 

16.5.1  แผนปฏิบตัิราชการประจําปงีบประมาณ 2554 

16.5.2  นักศึกษาได้รับรางวัลแข่งขัน 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 29 

16.5.3   นักศึกษาสาขาโคนมเข้าร่วมการแข่งขันการนําเสนอแนวความคิด  DAIRY  

   BUSINESS  PLAN 

 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพรรณ  จิตรท์ะวงศ์ 
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การคํานวณ   

ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ด้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

จํานวนบณัฑิตทีไ่ด้รบัการประเมินทั้งหมด 
 

เกณฑ์การประเมิน  
   ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนการประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5) 
 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2554) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการสํารวจ  (ค่าคะแนน)

ป.ตรี (A) ป.โท (B) ป.เอก (C)

1 ค่าคะแนนประเมินบัณฑิตด้านการเป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

350 15 

2 ค่าคะแนนประเมินบัณฑิตด้านการเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชา 

351 14 

3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 701 29 

4 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินทั้งหมด 730 

5 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินแต่ละระดับ 93 3 

6 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 96 

7 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน  3.80 

8 คะแนนที่ได้ 3.80 

 

การขับเคลื่อนตัวบ่งชี ้
มหาวิทยาลัยได้กําหนดอัตลักษณ์ไว้ว่า “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่เป็น

นักปฏิบัติที่ทันต่อการเปล่ียนแปลง และเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา” ซ่ึงคณะฯได้มีส่งเสริมและ

พัฒนา  ปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐาน TQF คณะฯ ได้จัดกิจกรรมที่

สนับสนุนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คือ  

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดย

มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาใน

โครงการสหกิจศึกษาของคณะฯ    ซ่ึงมีกิจกรรมภายใต้โครงการ คือ  

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา   

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  16.2 :  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
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2. กิจกรรมจัดนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  

3. กิจกรรมฝึกอบรมภาษาจีนกลางทางสัตวศาสตร์     

  และคณะฯ ได้มีการพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา 

     ผ่านแผนกลยุทธ์และโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐาน TQF  

2. วิชาการปฏิบัติงานฟาร์ม, วิชาฝึกงานภายนอก, วิชาการจัดการฟาร์มๆ , วิชา

สัมมนา  และวิชาปัญหาพิเศษ  

3. กิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์ม 

4. กิจกรรมให้บริการวิชาการผ่านฐานการเรียนรู้ทางด้านการเล้ียงสัตว์ และ

กิจกรรมศึกษาดูงานในหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน   

 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

ระดับหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน 

ปีการศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้  

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

3.50 คะแนน 3.80 คะแนน 3.80 คะแนน บรรลุเป้าหมาย

 

เอกสารอ้างอิง  
16.0.1  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ระดับปริญญาตร ี

16.0.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ระดับปริญญาโท 

 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพรรณ  จิตรท์ะวงศ์ 
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เกณฑ์การพิจารณา  
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ

เฉพาะของสถาบัน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่

กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ

จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันและ

เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ

เช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

 
ผลการดําเนินงาน :  
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554  

ได้มีมติเห็นชอบเอกลักษณ์หรือ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยคือ 

“เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตร” ที่จะส่งผลสะท้อน

ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตร  โดยกําหนดปรัชญา  คือ “มุ่งมั่น

พัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือ

ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีเกษตรเป็นรากฐาน”  

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มีการดําเนินการสนับสนุนจุดเด่นและจุดเน้นของ

มหาวิทยาลัย ที่ต้องการเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตร” ที่สร้างความเข้มแข็งทาง

วิชาการด้านการเกษตรเฉพาะทางผ่านการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม การเรียนการ

สอน และการให้บริการวิชาการรูปแบบต่างๆ 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  17:  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น   
                            เอกลักษณ์ของสถาบัน
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ข้อ 1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

               คณะฯ เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีการดําเนินงานด้านการผลิต

บัณฑิตเพ่ือประกอบวิชาชีพด้านการเกษตร โดยมีการเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตว

ศาสตร์ ซ่ึงมีการกําหนดวิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ “สร้างนักสัตวศาสตร์ระดับแนวหน้าของ

ประเทศ” และมีการกําหนดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2554 

(เอกสารอ้างอิง 17.1.1)  ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 

3/2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552  ที่สอดคล้องกับจุดเด่น จุดเน้น หรือความเช่ียวชาญ

เฉพาะของมหาวิทยาลัยเพ่ือผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ทางการเกษตร  

 ซ่ึงคณะฯ ก็ได้ส่งเสริมให้มีการจัดทําแผนงานและโครงการที่สนับสนุนเอกลักษณ์

หรือ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยคือ “เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะ

ทาง เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตร”  ในประเด็นยุทธศาสาตร์ท่ี 3 การบูรณา

การองค์ความรู้ที่เพ่ิมศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน  ภายใต้กลยุทธ์คณะฯ ข้อที่ 1 การ

สร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านสัตวศาสตร์ในเขต

ภาคเหนือ  ซ่ึงได้ดําเนินการผ่านโครงการบริการวิชาการของคณะฯ เช่น  โครงการเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการเล้ียงสัตว์ ฐานการเรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์จากผล

พลอยได้/เศษทางการเกษตร, ฐานการเรียนรู้การเล้ียงสุกรแบบครบวงจร และโครงการนักสัตว

บาลก้าวหน้าสําหรับเยาวชน (เอกสารอ้างอิง 17.1.2) เป็นต้น  เพ่ือให้บริการทางวิชาการด้าน

การเล้ียงสัตว์แก่เกษตรกรทั่วไป 
 

ข้อ 2.   มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

                  คณะฯ มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ ที่

กําหนดไว้  โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบรองในผลักดันกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย

ตามตัวช้ีวัดที่คณะฯ วางไว้  โดยการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มีส่วน

ร่วมในกระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการประจําปี  ทั้งน้ีมี

การนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของจากที่ปรึกษาคณะฯ สภาสถาบันไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ  ผ่านโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 

2554  และจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 

2554 ณ ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ําโขง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจาก

คณาจารย์ บุคลากรของคณะฯ เป็นอย่างดี (เอกสารอ้างอิง 17.2.1) 
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ข้อ3.ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น 
และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  จากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น และการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ

บุคลากรในการปฏิบัติตาม พบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีโดยมีค่าเฉล่ียความพึง

พอใจเท่ากับ 3.90 จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสารอ้างอิง 17.3.1) 
 

ข้อ 4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม  
                  คณะฯ ได้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากร ตาม
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน  และสร้างคุณค่าต่อสังคมโดยเป็นที่โดย 

โดยมีอาจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม นายครรชิต ชมภูพันธ์ที่ปรึกษาชมรมสัตว์ปีก และนักศึกษา

ชมรมสัตว์ปีก ได้ให้ความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ และแรงงงานในการก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ

และโรงเรือนสัตว์เล้ียง พร้อมทั้งให้ความอนุเคราะห์ไก่กระดูกดําและลูกเป็ด เพ่ือฝึกทักษะการ

เล้ียงให้กับนักเรียนพิการทางสายตา  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ อ.สันทราย จ.

เชียงใหม่  (เอกสารอ้างอิง 17.4.1)  

 

ข้อ 5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ 
เชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี (เอกสารอ้างอิง 17.5.1) โดยได้

ดําเนินการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมภายใต้กลยุทธ์  จนทําให้นักศึกษาได้รับรางวัลใน

ระดับชาติ  ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพทางสัตวศาสตร์ ดังนี้ 

1. นายชัยณรงค์  นิจโก, นางสาวอภิญญา  สามิลา, นางสาวสาวิตรี  แสงเดช, นาย

ภากร จินดารัตน์, นายปรัชญา ปล่ังกลาง, นายสันติชัย ยี่สุ่น, นายกฤษฏา  อาซอง, 

นายสาวจิตรา  ป๊อกกาศ, นายธัรภัทร  ยืนยง, นางสาวรัตตติยา  อิกําเนิด, นาย

อภิวัฒน์  นามไทย, นายรพีพัฒน์  แซ่ซี, นางสาวราตรี พลตรี นักศึกษาจํานวน 13 

คน ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “เกษตร

แดนคาวบอย” ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้            

จ.เชียงใหม่ (เอกสารอ้างอิง 17.5.2) 
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2. นางทนงศักด์ิ   พวงโพพันธ์, นายวิทยา  อิชยาวริชย์,  นางสาววรรณิดา  ตะระรัมย์ 

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศและ

ครองถ้วพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6  

การแข่งขันการนําเสนอแนวความคิด  DAIRY BUSINESS PLAN  หัวข้อ 
“อุตสาหกรรมนมไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 13-15  มกราคม  

2555  ณ  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ณ   จ .สระบุรี  

(เอกสารอ้างอิง 17.5.3) 

 

ผลการประเมินตนเอง  
ค่าเป้าหมายตามแผน
ของระดับหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน
ปีการศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้  

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

5 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย

 
เอกสารอ้างอิง  
17.1.1  แผนปฏิบตัิราชการของคณะฯ ประจําป ี2554 

17.1.2  โครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2554 

17.2.1  รายงานโครงการทบทวนแผนกลยุทธ ์2554 และจัดทาํร่างแผนปฏิบัติราชการ  

   ประจําป ี2555   

17.3.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม 

   จุดเน้น และจดุเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน 

17.4.1  เอกสารการบริการทางวิชาการแก่ผู้พิการทางสายตา อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่

17.5.1  โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า 

17.5.2  นักศึกษาได้รับรางวัล 4 จอบ ครั้งที่ 29 

17.5.3 นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการนําเสนอแนวความคิด  DAIRY BUSINESS 
PLAN   

 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพรรณ  จิตรท์ะวงศ์ 
 

 




