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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ 

     กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ    

    การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา     

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หมายถึง  ต้องมีการประเมินผลตาม 

“ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่กําหนด

ในภาคผนวก ก ) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก

สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการให้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 

2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก

หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรณี

หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องคุม

กํากับให้การดําเนินการตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและ

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละป ีทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 

2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก

หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินการตามตัวบ่งช้ี

ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งช้ีทุกหลักสูตร 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 :  การผลิตบัณฑิต
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเฉพาะกลุ่ม 
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวน

หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 

หมายเหตุ :  
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษา

ลงทะเบียนในรอบปีการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับ

หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับ

นักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดําเนินการแล้ว 

2. การนับจํานวนนักศึกษาให้นับตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปี

การศึกษานั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4-5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
คะแนนที่ได้รับ : 5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน  :  คณะฯ มีการดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
 ข้อ 1 คณะฯ มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตาม

แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสารอ้างอิง 2.1.1-1) และ

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง 2.1.1-

2) (เอกสารอ้างอิง 2.1.1-3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(เอกสารอ้างอิง 2.1.1-4) (เอกสารอ้างอิง 2.1.1-5) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ (เอกสารอ้างอิง 2.1.1-6) ตามเกณฑ์ที่ 

สกอ. กําหนด  
 

ข้อ 2 คณะฯ มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยและ

กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสารอ้างอิง 2.1.2-1)  
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     ข้อ 3. คณะฯ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ (มคอ. 7) เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 

2554 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว

ศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง 2.1.3-1)  ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก คือ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง 2.1.3-2) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง 2.1.3-3) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีและระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  และตามกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.  2552 เพ่ือให้หลักสูตรของคณะฯมีการดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยทุก

หลักสูตรได้ผ่านการรับรองเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

(เอกสารอ้างอิง 2.1.3-4) (เอกสารอ้างอิง 2.1.3-5) 
 

ข้อ 4. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง 2.1.4-1)  คณะกรรมการประจําหลักสูตรหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง 2.1.4-2) คณะกรรมการประจํา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ 

(เอกสารอ้างอิง 2.1.4-3) คณะกรรมการประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตว

ศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง 2.1.4-4) เพ่ือรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการให้ครบถ้วน

ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรได้มีการ

ประชุมเพ่ือดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่กําหนด คือ ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และ

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนด (เอกสารอ้างอิง 2.1.4-5)  (เอกสารอ้างอิง 2.1.4-6) 

(เอกสารอ้างอิง 2.1.4-7) 
 

ข้อ 5. คณะฯมีคณะกรรมการฯรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรตลอดเวลาที่จัดการศึกษา คือ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 (เอกสารอ้างอิง 2.1.5-1) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง 2.1.5-2) หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ 

(เอกสารอ้างอิง  2.1.5-3) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(เอกสารอ้างอิง 2.1.5-4) ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2555 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 

ข้อ 6. คณะฯ มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างภาคเอกชน คือ 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษัท เครือเบทาโกร ซ่ึงทางบริษัทเอกชนได้ร่วมหา
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แนวทางร่วมในการปรับปรุงรายวิชาของทางคณะฯ โดยได้นํารายละเอียดโครงการที่จะจัด

ให้แก่นักศึกษาและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาปรับปรุงในวิชาต่างๆ  (เอกสารอ้างอิง 2.1.6-1) 

เช่น รายวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา สศ 498 การเรียนรู้อิสระ และ สศ 499 การฝึกงาน

ต่างประเทศ (เอกสารอ้างอิง 2.1.6-2) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อน

ออกไปฝึกงาน ปฏิบัติงานกับทางบริษัท และให้นักศึกษามีความรู้ ประสบการณ์ตามกรอบที่

กําหนดไว้ ก่อนการออกสู่ตลาดแรงงานเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้แก่นักศึกษา 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตาม
แผนของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน  บรรลุเป้าหมาย

 
เอกสารอ้างอิง 
2.1.1-1   ระบบกลไกการเปิดหลักสูตร 

2.1.1-2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

2.1.1-3  ปฏิทินปรังปรุงหลักสูตรปริญญาตรี 

2.1.1-4   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

2.1.1-5  หน้าปกหลักสูตรและสรุปข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตร (สัตวศาสตร์) 

2.1.1-6  หน้าปกหลักสูตรและสรุปข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตร (บริหาร) 

2.1.2-1  ระบบกลไกการปิดหลักสูตร 

2.1.3-1  มคอ.7 ระดับปริญญาตรี 

2.1.3-2   มคอ.7 ระดับปริญญาโท (สัตวศาสตร์) 

2.1.3-3  มคอ.7 ระดับปริญญาเอก 

2.1.3-4  เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรีและอุดมศึกษา 2548 

2.1.3-5   กรอบมาตรฐาน 2552 

2.1.4-1  คําส่ังคณะกรรมการระดับปริญญาตรี 

2.1.4-2  คําส่ังคณะกรรมการระดับปริญญาโท (สัตวศาสตร์) 

2.1.4-3  คําส่ังคณะกรรมการระดับปริญญาโท (บริหารจัดการอุตสาหกรรมฯ) 

2.1.4-4   คําส่ังคณะกรรมการระดับปริญญาเอก 

2.1.4-5  รายงานการประชุมปริญญาตรี 

2.1.4-6  รายงานการประชุมปริญญาโท (สัตวศาสตร์) 

2.1.4-7   รายงานการประชุมปริญญาเอก 

2.1.5-1  คําส่ังคณะกรรมการระดับปริญญาตรี 
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                                                                                                            รายงานประเมนิตนเองประจําปีการศึกษา 2554                       

                                                                                                          คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

2.1.5-2  คําส่ังคณะกรรมการระดับปริญญาโท (สัตวศาสตร์) 

2.1.5-3  คําส่ังคณะกรรมการระดับปริญญาโท(บริหารจัดการอุตสาหกรรมฯ) 

2.1.5-4  คําส่ังคณะกรรมการระดับปริญญาเอก 

2.1.6-1  โครงการความร่วมมือกับเอกชน 

2.1.6-2  มคอ.4 วิชา สศ 497-498-499 

 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ์ 
 



37 

 

   
                                                                                                            รายงานประเมนิตนเองประจําปีการศึกษา 2554                      

                                                                                                          คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   :  อาจารย์ประจําวิชาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

เกณฑ์การประเมิน :  สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเปน็คะแนนระหว่าง 0-5 

หรือ 

2. แปลงค่าการเพิ่มของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค 2 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป หรือ 

2. ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา ทีก่ําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  อาจารย์ประจําวิชาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
คะแนนที่ได้รับ  : 5 

ผลการดําเนินงาน :   

 ในปีการศึกษา 2554 คณะฯ มีอาจารย์ประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 16 คน ต่อ

อาจารย์ประจําทั้งหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73  

แปลงค่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาํหนดให้เปน็คะแนนเตม็ 

5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป ผลการดําเนินงานของคณะฯ เท่ากับ 5 คะแนน 
 

สูตรการคํานวณ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : ใช้ผลการประเมินจากกองการเจ้าหน้าที่ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี่คุณวุฒิปริญญาเอก    =  จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  × 100
                จํานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด  

      =  16 x 100 
                   22 
      =  72.73 
การเทียบคะแนน     =  5  คะแนน 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป) 
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                                                                                                            รายงานประเมนิตนเองประจําปีการศึกษา 2554                      

                                                                                                          คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

รายละเอียดประกอบการคํานวณ 
ลําดับ รายช่ือ คุณวุฒิ 

1 รศ.ดร. สุทัศน์  ศิริ ปริญญาเอก 

2 รศ.ดร. สมปอง  สรวมศิริ ปริญญาเอก 

3 รศ.ดร. สุกิจ  ขันธปราบ ปริญญาเอก 

4 รศ.ดร. ญาณิน   โอภาสพัฒนกิจ ปริญญาเอก 

5 ผศ. ดร. พิสุทธิ ์ เนียมทรัพย์ ปริญญาเอก 

6 ผศ.ดร. นรินทร์  ทองวิทยา ปริญญาเอก 

7 ผศ.ดร. จําเนียร  ยศราช ปริญญาเอก 

8 ผศ.ดร. มานิตย์  เทวรักษ์พิทักษ์ ปริญญาเอก 

9 ผศ.ดร. อภิชัย  เมฆบงัวัน ปริญญาเอก 

10 ผศ.ดร. บัญชา  พงศ์พิศาลธรรม ปริญญาเอก 

11 ผศ.ดร. ประภากร  ธาราฉาย ปริญญาเอก 

12 ดร. ดํารง  ลีนานรุักษ์ ปริญญาเอก 

13 ดร. วินัย  โยธินศิริกุล ปริญญาเอก 

14 ดร. บัวเรียม  มณีวรรณ์ ปริญญาเอก 

15 ดร. ทองเลียน  บัวจมู ปริญญาเอก 

16 ดร. วิวัฒน ์ พัฒนาวงศ ์ ปริญญาเอก 

17 ผศ. รัชฎา  ศีตะโกเศศ ปริญญาโท 

18 อ. จํารูญ  มณีวรรณ ปริญญาโท 

19 อ. ไพโรจน์  ศิลมั่น ปริญญาโท 

20 อ. ธนนันท์  ศภุกิจจานนท์ ปริญญาโท 

21 น.สพ. ไพโรจน ์ พงษ์กิดาการ ปริญญาตร ี

22 น.สพ. ภาณุพงศ์  มหาพรหม ปริญญาตร ี

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตาม
แผนของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน

ร้อยละ 73  ร้อยละ 72.73 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ์ 
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                                                                                                            รายงานประเมนิตนเองประจําปีการศึกษา 2554                      

                                                                                                          คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

ตัวบ่งชี้ที ่2.3  :   อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปน็คะแนนระหว่าง 

0-5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค2 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ รวมกนั ที่กําหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.3  อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

คะแนนที่ได้รับ  4.55 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน :   
 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะฯ มีอาจารย์ประจําทีม่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 12 

คน ต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55  

แปลงค่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการทีก่ําหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป ผลการดําเนินงานของคณะฯ เท่ากับ 4.55 คะแนน 
 

สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ใช้ผลการประเมินจากกองการเจ้าหน้าที่ 

ร้อยละของอาจารยป์ระจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    =  จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ × 100
                จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมด  

      =  12 x 100 
                   22 
      =  54.55 
แปลงค่าร้อยละที่คํานวณ           =                     จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ × 5 

          ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กาํหนดให้เปน็คะแนนเต็ม 5  
การเทยีบคะแนน    =  54.55 × 5 
             60 
    =  4.55 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป) 
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                                                                                                            รายงานประเมนิตนเองประจําปีการศึกษา 2554                      

                                                                                                          คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

รายละเอียดประกอบการคํานวณ 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่งทางวิชาการ 

1 รศ.ดร. สุทัศน์  ศิริ รองศาสตราจารย์ 

2 รศ.ดร. สมปอง  สรวมศิริ รองศาสตราจารย์ 

3 รศ.ดร. สุกิจ  ขันธปราบ รองศาสตราจารย์ 

4 รศ.ดร. ญาณิน   โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ 

5 ผศ. ดร. พิสุทธ์ิ  เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

6 ผศ.ดร. นรินทร์  ทองวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

7 ผศ.ดร. จําเนียร  ยศราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

8 ผศ.ดร. มานิตย์  เทวรักษ์พิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

9 ผศ.ดร. อภิชัย  เมฆบังวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

10 ผศ.ดร. บัญชา  พงศ์พิศาลธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

11 ผศ.ดร. ประภากร  ธาราฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

12 ผศ. รัชฎา  ศีตะโกเศศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

13 ดร. ดํารง  ลีนานุรักษ์ อาจารย์ 

14 ดร. วินัย  โยธินศิริกุล อาจารย์ 

15 ดร. บัวเรียม  มณีวรรณ์ อาจารย์ 

16 ดร. ทองเลียน  บัวจูม อาจารย์ 

17 ดร. วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ อาจารย์ 

18 อ. จํารูญ  มณีวรรณ อาจารย์ 

19 อ. ไพโรจน์  ศิลม่ัน อาจารย์ 

20 อ. ธนนันท์  ศุภกิจจานนท์ อาจารย์ 

21 น.สพ. ไพโรจน์  พงษ์กิดาการ อาจารย์ 

22 น.สพ. ภาณุพงศ์  มหาพรหม อาจารย์ 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตาม
แผนของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน

ร้อยละ 50  ร้อยละ 54.55 4.55 คะแนน บรรลุเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ์ 
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                                                                                                            รายงานประเมนิตนเองประจําปีการศึกษา 2554                       

                                                                                                          คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

ตัวบ่งชี้ที ่2.4   : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ท้ังทางด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ 

วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุนให้เปน็ไปตามที่   

กําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และ 

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะทีไ่ด้ 

จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษา ตลอดจนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล 

ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ 

บุคลากรสายสนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือการปรับปรงุการบริหารและพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

ตัวบ่งชีที้่ 2.4  :  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

คะแนนที่ได้รับ  : 4 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน : คณะฯ มีการดําเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้ 

 ข้อ 1. คณะฯ มีแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี  ซ่ึงแสดงถึงนโยบายการบริหารงาน

และแผนอัตรากําลังของบุคลากรของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 2.4.1-1) แผนกลยุทธ์การพัฒนา

บุคลากร (เอกสารอ้างอิง 2.4.1-2)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรท้ังทางด้านวิชาการ 

เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์และ

บุคลากรใหม่ (เอกสารอ้างอิง 2.4.1-3)  นอกจากน้ียังให้บุคลากรและอาจารย์จัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของตนเอง (เอกสารอ้างอิง 2.4.1-4) ตามคําส่ังภาระงานที่ได้รับ
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มอบหมาย (เอกสารอ้างอิง 2.4.1-5) เพ่ือจะได้ทราบถึงการพัฒนาตนเองที่มีความจําเป็นต่อ

สายงานและตรงตามความต้องการของตนเอง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการประเมินหรือเลื่อนข้ัน

ต่อไป (เอกสารอ้างอิง 2.4.1-6) 
 

ข้อ 2. คณะฯ  มีการกําหนดงบประมาณแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อดําเนินการโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ

และประสิทธิภาพของคณาจารย์และบุคลากร และมีการดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนที่กําหนดไว้ (เอกสารอ้างอิง 2.4.2-1)  
 

ข้อ 3.  คณะฯ มีการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่โดยมีการปรับ

สภาพแวดล้อมในห้องทํางาน  (เอกสารอ้างอิง 2.4.3-1) มีสถานที่ให้บุคลากร และนักศึกษาได้

พักผ่อน (เอกสารอ้างอิง 2.4.3-2)  และมีการจัดสวัสดิการที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่

คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ โดยส่งเสริมให้มีการออกกําลังกายเพ่ือ

เสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซ่ึงได้สร้างสนามกีฬาและจัดอุปกรณ์กีฬา เช่น สนามเป

ตอง สนามบาส สนามวอลเล่ย์ สนามฟุตบอล โต๊ะปิงปอง ไว้บริการอีกด้วย (เอกสารอ้างอิง 

2.4.3-3)  และมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปี พ.ศ. 2554 (เอกสารอ้างอิง 2.4.3-4) ตลอดจนมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนได้พัฒนาทักษะความสามารถที่ตรงกับสาย

งานโดยกําหนดเป็นโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําป ีพ.ศ. 2554 (เอกสารอ้างอิง 2.4.3-

5)  นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้ให้บริการกล่องรับความคิดเห็นและสายตรงคณบดี เพ่ือให้

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น แจ้งข้อร้องเรียน และแจ้งความจํานงใน

ส่ิงที่ต้องการได้อีกด้วย (เอกสารอ้างอิง  2.4.3-6) 

ข้อ 4. คณะฯ ส่งเสริมและติดตามให้คณาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุนมีการ

พัฒนาความรู้ในสายงานของตนเอง โดยสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่างๆ ของ

คณาจารย์ เช่น การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาในเรื่อง "คณาจารย์นิเทศสหกิจ

ศึกษา"  ในวันที่ 23-24 เมษายน 2555  (เอกสารอ้างอิง 2.4.4-1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 

สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติที่จําเป็นสําหรับการทําหน้าที่คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ความรู้

ในการนิเทศงาน การให้คําปรึกษาและการแก้ปัญหา จริยธรรม การประชาสัมพันธ์  และการ

ให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง  “อุดมศึกษากับการพัฒนาไทย” ในวันที่  23-24 

มีนาคม  2555 (เอกสารอ้างอิง 2.4.4-2) ซ่ึงมีรายละเอียดการสัมมนา ในเรื่อง เทคนิคการสอน

สอดแทรกเพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงมีการเสวนา เทคนิคการจัดการเรียนการ

สอน กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   และการเข้าร่วมสัมมนาอุดมศึกษา

เกษตรศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาเกษตรไทย วิกฤติหรือโอกาส?” ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 
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(เอกสารอ้างอิง 2.4.4-3) เพ่ือให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดข้ึน

ด้านการจัดการศึกษาเกษตร และแนวทางปรับปรุงหรือปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนด้าน

การเกษตร   

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน ทางคณะฯได้ส่งบุคลากรสังกัดฟาร์มสุกรของคณะฯไปฝึก

ปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยร่วมกับบริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด 

(เอกสารอ้างอิง 2.4.4-4) นอกจากนี้ยังได้ให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาต่างๆ เช่น งานบริการ

การศึกษาและกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง “การพัฒนาทักษะการ

ให้คําปรึกษาสําหรับบุคลากรกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา” เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2554  

(เอกสารอ้างอิง 2.4.4-5)  งานคลังและพัสดุ เข้าร่วมการสัมมนาในเรื่อง “การบริหารงานพัสดุ

และคดีปกครอง” เมื่อวันที่  10-11 กุมภาพันธ์ 2555  (เอกสารอ้างอิง 2.4.4-6)  งานนโยบาย 

แผน และประกันคุณภาพ เข้าร่วมการสัมมนาในเรื่อง “การจัดทําแผนกลยุทธ์องค์กรและการ

เช่ือมโยงสู่แผนปฏิบัติการ” เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2554   (เอกสารอ้างอิง 2.4.4-7) โดย 

สามารถนําความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกปฎิบัติ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา มาพัฒนาใช้ใน

งานเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 

ข้อ 5. มหาวิทยาลัยมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร โดยกอง

การเจ้าหน้าที่  สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทําเอกสารเผยแพร่ เรื่อง จรรยาบรรณของ

ผู้ปฏิบัติงาน     ให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติ  (เอกสารอ้างอิง 

2.4.5-1)  นอกจากนี้ยังมีการดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  

พ.ศ.๒๕๕๒  (เอกสารอ้างอิง 2.4.5-2)  และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (เอกสารอ้างอิง 2.4.5-3)  โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์ไ ว้ เป็นลายลักษณ์อักษรเป็น คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 

(เอกสารอ้างอิง 2.4.5-4)  โดยให้ยึดถือ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ไว้  และคณะฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจําคณะฯ 

(เอกสารอ้างอิง 2.4.5-5) และได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อร้องเรียนทางด้านจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์ด้วย (เอกสารอ้างอิง 2.4.5-6)  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตาม
แผนของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา2554

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน

5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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เอกสารอ้างอิง 
2.4.1-1  แผนบริหารและอัตรากําลัง 
2.4.1-2  กลยุทธ์พัฒนาบุคลากร 

2.4.1-3  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร   
2.4.1-4  แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
2.4.1-5  คําส่ังภาระงาน 

2.4.1-6   แบบรายงานตามภาระงานตามข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติ 
                   ราชการ 
2.4.2-1  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554  

2.4.3-1  สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

2.4.3-2  สภาพแวดล้อมคณะฯ 
2.4.3-3  กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ 
2.4.3-5  กีฬาบุคลากร 
2.4.3-4  แผนปฏิบัติราชการ 
2.4.3-6  แจ้งข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็น 
2.4.4-1  การประชุมสัมมนาสหกิจศึกษา 

2.4.4-2  การประชุมสัมมนาอุดมศึกษากับการพัฒนาไทย 

2.4.4-3  การประชุมสัมมนาอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ 
2.4.4-4  การฝึกปฏิบัติงานของบุคลากรสาขาสุกร 

2.4.4-5   การประชุมสัมมนาของงานบริการการศึกษา 
2.4.4-6 การประชุมสัมมนาของงานคลังและพัสดุ 
2.4.4-7  การประชุมสัมมนาของงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ 
2.4.5-1  เอกสารเผยแพร่ของการเจ้าหน้าที ่
2.4.5-2  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ 

2.4.5-3  คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ 
2.4.5-4  คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  
2.4.5-5  คณะกรรมการจรรยาบรรณคณะฯ 

2.4.5-6   ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อร้องเรียนของคณะฯ 
 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   :  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 
FTES ต่อเครื่อง 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่อ
อินเตอร์เนตในระบบไร้สาย 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
การบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อย่างน้อยเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการด้าน

กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

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 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
คะแนนที่ได้รับ  :  - 

ผลการดําเนินงาน :  
 คณะฯ ใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการประกันคุณ

คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญทุกหลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดรายวิชาและของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน

ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความ

พึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 

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 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6   : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
คะแนนที่ได้รับ   : 4 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน : คณะฯ มีการดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ 1. คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ  โดยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดทําเอกสารเผยแพร่แนวคิด 

ทฤษฎี วิธีการจัดการเรียนการรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเกิดความคิดสร้างสรรค์ มาใช้เป็น

แนวทางในการจัดเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 2.6.1-1)  ซ่ึงทาง
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คณะฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอน   โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น วิชา สศ 498  การเรียนรู้

อิสระ (เอกสารอ้างอิง 2.6.1-2) ในระดับปริญญาตรี วิชา สศ 591 การสัมมนา สศ 699 

วิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโท (เอกสารอ้างอิง 2.6.1-3)  และ สศ 794 การสัมมนา ในระดับ

ปริญญาเอก (เอกสารอ้างอิง 2.6.1-4) นักศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้างานวิจัย ตลอดจน

รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ โดยนําเสนอในรูปอภิปรายเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

ปัญหาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสัตวศาสตร์ในรูปแบบบูรณาการกับสาขาวิชาอ่ืน 

และในวิชา สศ 240 หลักการเล้ียงสัตว์ อาจารย์ผู้สอนได้จัดทํางานวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การ

พัฒนาทักษะการเขียนตอบคําถามแบบบรรยายของนักศึกษา (เอกสารอ้างอิง 2.6.1-5) 
 

ข้อ 2. คณะฯ ได้จัดทํารายละเอียดรายวิชา ทั้งที่มีภาคปฏิบัติและประสบการณ์

ภาคสนามก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดทํารายละเอียดวิชาใน แบบ มคอ.3 และ มคอ.4  เช่น  ใน

ระดับปริญญาตรี  วิชา สศ 480 การตลาดปศุสัตว์ (เอกสารอ้างอิง2.6.2-1) ซ่ึงนักศึกษาจะ

ได้รับประสบการณ์จริงจากภาคสนามเกี่ยวกับตลาดปศุสัตว การนําเขา และสงออกสินคาปศุ

สัตว การวิเคราะหสถานการณดานการผลิต การตลาด   โดยได้มีการนํานักศึกษาไปทัศนศึกษาดู

งาน ให้ได้รับประสบการณ์จริงในเรื่องของ ตลาดการค้าปศุสัตว์ระหว่างชายแดนไทย-พม่า 

และธุร กิจการแปรรูปเนื้อสัตว์ในโรงงานอุตสาหกรรม  วิชา  สศ  497 สหกิจศึกษา 

(เอกสารอ้างอิง 2.6.2-2) มีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติงานก่อน

ออกฝึกปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษา และให้นักศึกษาได้รายงานผลของกรณีศึกษา ผลการ

ปฏิบัติงาน และการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน หลังจากจบส้ินการฝึกปฏิบัติงาน ในระดับ

ปริญญาโท วิชา สศ 698 การค้นคว้าอิสระ (เอกสารอ้างอิง 2.6.2-3) ได้ให้นักศึกษา

ทําการศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่น่าสนใจทางสัตวศาสตร์ เพ่ือนําเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน  

การค้นคว้างานวิจัย ตลอดจนรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ และระดับปริญญาเอก 

วิชา สศ 794  สัมมนา (เอกสารอ้างอิง 2.6.2-4)  นักศึกษาทําการศึกษาและค้นคว้างานวิจัย 

ตลอดจนรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ โดยนําเสนอในรูปอภิปรายเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ปัญหาใหม่ ๆ  
 

 ข้อ 3. คณะฯ มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย เช่น ในระดับปริญญาตรี 

วิชา สศ 498 ปัญหาพิเศษ วิชา สศ 499 สัมมนา (เอกสารอ้างอิง 2.6.3-1) มีการกําหนดหัวข้อ 

กรณีศึกษาตัวอย่างจากงานวิจัย ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งภายนอก 

และในระบบสารสนเทศ เพื่อนํามาทํางานวิจัยทางสัตวศาสตร์หรือเสนอเป็นกรณีศึกษา และใน
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ระดับปริญญาโท วิชา สศ  591  สัมมนา 2  (เอกสารอ้างอิง 2.6.3-2)   มีการศึกษา ค้นคว้า 

และนําเสนอในรูปแบบรายงานวิจัยเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ประกอบข้อมูลความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการผลิตสัตว์  (เอกสารอ้างอิง 2.6.3-3)   ส่วนในระดับปริญญาเอก  

วิชา สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ข้ันสูง (เอกสารอ้างอิง 2.6.3-4)  ให้นักศึกษา

ศึกษาความก้าวหน้าและนวัตกรรมเชิงวิชาการด้านสัตวศาสตร์โดยการบรรยายและมอบหมาย

ให้นักศึกษาค้นคว้าและทํารายงานด้วยตนเอง 
 

ข้อ 4. คณะฯ จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก

หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ 

และประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น  ในระดับปริญญาตรี วิชา สศ 454  การจัดการฟาร์มสุกร 

(เอกสารอ้างอิง 2.6.4-1)  ได้ให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง “โรงงานแปรรูปสุกร” ระหว่าง

วันที่ 9-14 กรกฎาคม 2554 และในระดับปริญญาโทและเอก ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา และเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้นักศึกษาใน

กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา  ระหว่างวันที่  13-17  มีนาคม 2555 ณ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เอกสารอ้างอิง 2.6.4-2) นอกจากน้ี นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ยังได้รับความรู้จากทางวิทยากร ในเรื่อง การเตรียมความพร้อม

ในการเลือกสาขาวิชา และการประสบความสําเร็จในอาชีพทางสัตวศาสตร์ ในโครงการมัชฌิม

และปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 (เอกสารอ้างอิง 2.6.4-3)  และเข้าร่วม

โครงการอบรมมาตรฐานฟาร์ม ซ่ึงทางคณะได้จัดการอบรมร่วมกับสํานักสุขศาสตร์สัตว์ เขต 5 

ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตรที่สนใจ รวมถึงบุคคลภายนอก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 

(เอกสารอ้างอิง 2.6.4-4)  
 

 ข้อ 5. คณะฯได้มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย โดย ผศ.รัชฎา ศีตะโกเศศ ได้

จัดทํางานวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนตอบคําถามแบบบรรยายของ

นักศึกษา   ในรายวิชา สศ 240 หลักการเล้ียงสัตว์ สําหรับกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2553 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2553 – กุมภาพันธ์ 

2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตอบคําถามแบบบรรยาย ซ่ึงนักศึกษาจะ

ได้รับประสบการณ์ในการคิด และเขียนคําตอบแบบบรรยายและสามารถนําไปฝึกฝนตนเอง

ต่อไปได้ (เอกสารอ้างอิง 2.6.5-1)  โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถนําผลจากการวิจัยในช้ันเรียนมา

พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ทําให้สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนและ

ดําเนินการวิจัยช้ันเรียนในครั้งต่อไป และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างผู้ทําวิจัยช้ันเรียน

ด้วยกัน (เอกสารอ้างอิง 2.6.5-2)  
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                                                                                                            รายงานประเมนิตนเองประจําปีการศึกษา 2554                       

                                                                                                          คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน

5 ข้อ 5 ข้อ 3.00  คะแนน บรรลุเป้าหมาย

 
เอกสารอ้างอิง 
2.6.1-1  ระบบและกลไกการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2.6.1-2  มคอ. 4 วิชา สศ 498 การเรียนรู้อิสระ 

2.6.1-3  มคอ. 3 วิชา สศ 591 การสัมมนา และ สศ 699 วิทยานิพนธ์   
2.6.1-4  คําอธิบายรายวิชา สศ 794 สัมมนา 
2.6.1-5  การวิจัยในช้ันเรียน สศ 240 หลักการเล้ียงสัตว์ 

2.6.2-1  มคอ. 3 วิชา สศ 480 การตลาดปศุสัตว์ 

2.6.2-2  มคอ. 4 วิชา สศ 497 สหกิจศึกษา 
2.6.2-3  มคอ. 3 วิชา สศ 698 การค้นคว้าอิสระ 
2.6.2-4  คําอธิบายรายวิชา สศ 794 สัมมนา 

2.6.3-1  มคอ. 5 วิชา สศ 498 ปัญหาพิเศษ และคําอธิบายรายวิชา สศ 499 สัมมนา 

2.6.3-2  มคอ. 3 วิชา สศ 591 สัมมนา 

2.6.3-3  มคอ. 3 วิชา สศ 480 การตลาดปศุสัตว์ 

2.6.3-4   คําอธิบายรายวิชา สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ข้ันสูง 
2.6.4-1  กิจกรรมการศึกษาดูงานวิชา สศ 454 การจัดการฟาร์มสุกร 
2.6.4-2 โครงการทัศนศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา 
2.6.4-3  โครงการมัชฌิมและปัจฉิมนิเทศ 

2.6.4-4  โครงการอบรมมาตรฐานฟาร์ม 

2.6.5-1  สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ 
2.6.5-2  การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้งานวิจัย 
 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ์ 
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                                                                                                            รายงานประเมนิตนเองประจําปีการศึกษา 2554                       

                                                                                                          คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7   : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. การสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

อย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร  

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์ผลการเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7   : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

คะแนนที่ได้รับ   :  5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได้ 5   ข้อ ดังนี้ 
 ข้อ 1. คณะฯ  ได้มีผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ตรงกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในปีการศึกษา 2553 อ้างอิงจากข้อมูลของกองแผนงาน มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ (เอกสารอ้างอิง 2.7.1-1)  และหลักสูตรได้มีการสรุปผลการดําเนินการของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2554 ในแบบ มคอ.7 (เอกสารอ้างอิง 
2.7.1-2), (เอกสารอ้างอิง 2.7.1-3) 
 ข้อ 2. คณะฯ ได้นําผลจากการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มา
สรุปผลและใช้ในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  
(เอกสารอ้างอิง 2.7.2-1), (เอกสารอ้างอิง 2.7.2-2) เพ่ือให้ทุกหลักสูตรเกิดการจัดการเรียน
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                                                                                                            รายงานประเมนิตนเองประจําปีการศึกษา 2554                       

                                                                                                          คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

การสอนที่มีประสิทธิภาพ  นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ส่งเสริมทักษะอาชีพทางสัตว
ศาสตร์ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
ตลาดแรงงาน 
 ข้อ 3. คณะฯ มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้าน

บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ของคณะฯ  

(เอกสารอ้างอิง 2.7.3-1) โดยได้จัดสรรงบประมาณสําหรับทําโครงการที่เอ้ือต่อการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิต เช่น การจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

(เอกสารอ้างอิง 2.7.3-2) โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา (เอกสารอ้างอิง 2.7.3-3)  

ซ่ึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศนําไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของ

ชาติ 

ข้อ 4. คณะฯมีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ   (เอกสารอ้างอิง 2.7.4-1)   โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้

เข้าร่วมการสัมมนาและนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 1 

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่  13-17  มีนาคม  2555 (เอกสารอ้างอิง 2.7.4-2) 
 ข้อ 5. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยทางคณะฯได้จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวัน
สงกรานต์ และการทําบุญสัตว์ทดลอง โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม เมื่อวันที่  19  เมษายน 2555 เพ่ือร่วมสืบสานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และให้ระลึกถึงคุณของสัตว์ที่นํามาใช้ในการทดลอง วิจัย ใช้เพ่ือ
การศึกษาและการเรียนการสอน (เอกสารอ้างอิง 2.7.5-1) และทางคณะฯ ยังได้จัดโครงการ
อบรมภาวะผู้นําภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า ในระหว่าง
วันที่  26-28  พฤศจิกายน  2554 ซ่ึงเป็นการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ด้านคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย (เอกสารอ้างอิง 2.7.5-2) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตาม
แผนของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน  บรรลุเป้าหมาย
 

เอกสารอ้างอิง 
2.7.1-1  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2.7.1-2  มคอ. 7 หลักสูตรปริญญาตรี 
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                                                                                                            รายงานประเมนิตนเองประจําปีการศึกษา 2554                       

                                                                                                          คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

2.7.1-3  มคอ. 7 หลักสูตรปริญญาโท 
2.7.2-1  รายงานการประชุมหลักสูตรปริญญาตรี  
2.7.2-2  รายงานการประชุมหลักสูตรปริญญาโท 

2.7.3-1  การจัดสรรเงินรายได้ ประจําป ี2554 
2.7.3-2  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

2.7.3-3  โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

2.7.4-1  หลักเกณฑ์สนับสนุนการนําเสนองานวิจัยและผลงานทางสัตวศาสตร์ 
2.7.4-2  กิจกรรมการศึกษาดูงานและนําเสนอผลงาน 

2.7.5-1  โครงการสืบสานฯและทําบุญสัตว์ทดลอง 
2.7.5-2  โครงการอบรมภาวะผู้นํา 

 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ์ 
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                                                                                                            รายงานประเมนิตนเองประจําปีการศึกษา 2554                      

                                                                                                          คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  :  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เปน็

ลายลักษณ์อักษร 
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนกัศึกษาทีต้่องการ

ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงทั้ง
สถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด
ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

4. มีการประเมินผลการโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาตาม
ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

5. มีนักศึกษาหรือจริยธรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที ่2.8  : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

คะแนนที่ได้รับ  :  - 

ผลการดําเนินงาน :       

คณะฯ ใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการประกันคุณ

คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 
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การคํานวณ    

  

จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ป ี     100

จํานวนบณัฑิตทีต่อบแบบสํารวจทั้งหมด 

 

หมายเหต ุไม่นับรวมบัณฑิตทีม่ีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา

อยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (ไม่นับ

รวมตัวตั้งและตัวหาร) 

 

เกณฑ์การประเมิน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน 

 

ผลการดําเนินงาน 
การสํารวจภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

ได้มีการสํารวจผ่านระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต www.e-manage.mju.ac.th ของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้) โดยในปีการศึกษา 2551 - 2553  (3 ปีย้อนหลัง) เอกสารอ้างอิง 1.0.1  

เอกสารอ้างอิง 1.0.2  เอกสารอ้างอิง 1.0.3  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผู้สําเร็จการศึกษา

ทั้งหมดจํานวน  466  คน  มีผู้สําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสํารวจจํานวน  423  คน  คิดเป็นร้อยละ  

90.78  ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําภายใน 1 ป ีจํานวน  270  คน  คิดเป็นร้อยละ 72.00  ดังน้ี 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2551 – 2553) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการดําเนินงาน  ปีการศึกษา 2551-2553

2551 (A) 2552 (B) 2553 (C)

1 จํานวนผูส้ําเร็จการศกึษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (นอกเวลา

ราชการ)  126 183 157 

2 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 110 167 146

3 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 91 118 105

4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ (โดยไม่ทํางาน) 10 15 6

5 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ (และทํางานด้วย) 1 2 1

6 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 5 7 5

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  1 :  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาํ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
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7 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท -  - -

8 จํานวนบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทํา  8 32 34

9 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทํา (ไม่นับรวมผู้ที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา ผู้

ศึกษาต่อ ผู้ได้รับการเกณฑ์ทหาร และลาอุปสมบท)  77 98 95 

10 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 95 145 135

11 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 72.00 
12 คะแนนที่ได้ 3.60 

 
การขับเคลื่อนตัวบ่งชี ้

คณะฯ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  โดยมี

หลักสูตรที่ดําเนินไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดย

ทําหน้าที่บริหารหลักสูตรของคณะฯ 

  คณะฯ มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยมีอาจารย์คอยให้คําปรึกษาและ

แนะนํา  และนําความรู้จากผลการทดลองที่ได้มาประมวลผลและนําเสนอและแลกเปล่ียน

ความรู้กัน เช่น  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชา สศ 499 สัมมนา (สศ.1.0.4)   

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิชา สศ 491 สัมมนา 2 (สศ.1.0.5) 

ทางด้านการจัดการเรียนการสอน คณะฯ ได้เรียนเชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ

หรือวิชาชีพจากหน่วยงาน ชุมชนภายนอก และบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ๆ  จากวิทยากรรับเชิญ หรือได้รับประสบการณ์

ใหม่ๆ จากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น วิชา  สศ  352 โรงเรือนและอุปกรณ์การเล้ียง

สุกร (สศ.1.0.6) 

คณะฯ ได้ดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ ทางด้านวิชาการ ด้านเทคนิคการ

สอนและวัดผล และวิชาชีพเฉพาะ และเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน เอ้ือต่อการเรียนรู้

ของนักศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ ์

การประเมินตัวบ่งชี้  
การบรรลุเป้าหมาย

ของหน่วยงาน 

3.50 คะแนน  3.60 คะแนน 3.60 คะแนน บรรลุเป้าหมาย

 
เอกสารอ้างอิง  
1.0.1  ตารางแสดงจาํนวนบัณฑิตแยกตามสภาวะการทํางานที่กรอกแบบสํารวจ ป ี

            การศึกษา 2551 

1.0.2  ตารางแสดงจาํนวนบัณฑิตแยกตามสภาวะการทํางานที่กรอกแบบสํารวจ ป ี

    การศึกษา 2552 

1.0.3     ตารางแสดงจาํนวนบัณฑิตแยกตามสภาวะการทํางานที่กรอกแบบสํารวจ  

    ปีการศึกษา2553 

1.0.4     วิชา สศ 499 สัมมนา 

1.0.5     วิชา สศ 491 สัมมนา 2 

1.0.6     เอกสารประกอบการบรรยายให้ความรู ้

 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพรรณ  จิตรท์ะวงศ์ 
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การคํานวณ   

 

เกณฑ์การประเมิน  
ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเตม็ 5)    
 

ผลการดําเนินงาน 
           การสํารวจคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท  และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี   ใช้ผลการสํารวจคุณภาพบัณฑิต

จากงานวิจัยสถาบัน  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (http://planning2.mju.ac.th/)  ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน   โดยในปีการศึกษา 2553 ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี (เอกสารอ้างอิง 2.0.1)  และปริญญาโท เอก (เอกสารอ้างอิง 

2.0.2) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังนี้ 

 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2553) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการสํารวจ   (ค่าคะแนน)

ป.ตรี (A) ป.โท (B) ป.เอก (C)

1 ค่าคะแนนประเมินบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม 371 13 

2 ค่าคะแนนประเมินบัณฑิตด้านความรู้ 351 14 

3 ค่าคะแนนประเมินบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา 343 15 

4 ค่าคะแนนประเมินบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

353 13 

5 ค่าคะแนนประเมินบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

349 13 

6 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 1767 68 

7 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินทั้งหมด 1835 

8 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินแต่ละระดับ 93 3 

9 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 96 

10 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน  19.11 

11 คะแนนที่ได้ 3.82 

ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ด้จากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบณัฑิตทีไ่ด้รบัการประเมินทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  2 :  คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท  และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
                           คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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การขับเคลื่อนตัวบ่งชี้  
 คณะฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา โดยมี

คณะกรรมการประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือทําหน้าที่พัฒนา

และบริหารหลักสูตร  

 ทางด้านการเรียนการสอนมีอาจารย์ประจําวิชาได้จัดทําแบบ มคอ.5  รายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา ในทุกภาคการศึกษาท่ีวิชาของตนเองเปิดสอน เช่น วิชา สศ 455  

เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์ ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2553 (เอกสารอ้างอิง 

2.0.3) และวิชา สศ 454 การจัดการฟาร์มสุกร (เอกสารอ้างอิง 2.0.4) นอกจากน้ีอาจารย์ยังมี

การประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น วิชา สศ 240 หลักการเล้ียงสัตว์ 

จัดให้นักศึกษาเข้าดูงาน  ณ โรงงานแปรรูปสุกร และวิชา  สศ 454  การจัดการฟาร์มสุกร ได้

ให้นักศึกษาประเมินผลจากการบรรยายของวิทยากร  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการ

จัดการเรียนการสอนสําหรับภาคการศึกษาต่อไป (อกสารอ้างอิง 2.0.5)  

    ทางด้านส่ิงสนับสนุนคณะฯได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนการสอน 

ให้มีความทันสมัย และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  ดังนี้ 

1. ห้องสมุด 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์คํานวณสูตรอาหาร  

3. ห้องคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้นอินเตอร์เนต 

4. อุปกรณ์ปฐมพยาบาล  

5. ลานสนามกีฬา เช่น เปตอง วอลเลย์บอล ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส 

6. ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า 

ระบบป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร ระบบกําจัดของเสียจากมูลสัตว์ 

และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนและสิ่ง 

สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

คณะกรรมการประจําคณะฯ จะนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ ห้องเรียน ให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้เรียนต่อไป   

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

หน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ ์

การประเมินตัวบ่งชี้  
การบรรลุเป้าหมาย

ของหน่วยงาน 

 3.50 คะแนน  3.82 คะแนน 3.82 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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เอกสารอ้างอิง 
2.0.1  ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ 

   ปริญญาตร ี

2.0.2   ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาโท 

2.0.3  รายงานผลการดําเนินการรายวิชา รหัส สศ 455 

2.0.4  แบบ มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

2.0.5  ผลการประเมินการศึกษาดูงาน 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพรรณ  จิตรท์ะวงศ์ 
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การคํานวณ     

ผลรวมถ่วงน้าํหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   X 100

                                             จํานวนผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
หมายเหต ุ นบัตามปทีี่ได้รบัการตีพิมพ์เท่านัน้      
             

เกณฑ์การพิจารณา  
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่า

น้ําหนกั 

ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่

0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)  ที่ได้รับ

การยอมรบัในสาขา 

0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือ

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่

ได้รบัการยอมรบัในสาขา 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ทีไ่ด้รับการยอมรบัในสาขา  หรือในระดับ

สากล เช่น  ISI  หรือ Scopus 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร ่ดังนี้ 

ค่า

น้ําหนกั 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบนัหรือจังหวัด

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 

Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ 

มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  3:  ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ          
เผยแพร่
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การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ  

การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 

5 ประเทศ)  

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างกับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 

ประเทศ และไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 

เกณฑ์การประเมิน   
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน (ป ีพ.ศ. 2554 ÷ ปีการศึกษา 2554)  

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการดําเนินงาน

(ป ีพศ. 2554) 

(A) 

น้ําหนกั 

(B) 

1 บทความที่เปน็ผลของวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ ์หรือศิลปนิพนธ์ ที่มี

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25

2 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ ์หรือศิลปนิพนธ์ ที่มีการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceedings) ที่

ได้รบัการยอมรบัในสาขา 

2  0.50

3 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ ์หรือศิลปนิพนธ์ ที่มีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการทีป่รากฎในฐานข้อมูล TCI 

 0.75

4 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ ์หรือศิลปนิพนธ์ ที่มีการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) 

ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

0.75

5 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ ์หรือศิลปนิพนธ์ ที่มีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา  

- วารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และวารสารด้าน
มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เปน็ที่ยอมรับระดับชาติของ สกอ. และ 

สกว. (ตามประกาศของ สมศ.) 

0.75

6 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ ์หรือศิลปนิพนธ์ ที่มีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่ด้รบัการยอมรับในสาขา  

- วารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีที่เป็นทีย่อมรบัระดบั

1.00
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นานาชาติของ สกอ. และ สกว. (ตามประกาศของ สมศ.)

7 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ ์หรือศิลปนิพนธ์ ที่มีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีม่ีรายชือ่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI, 

MathSciNet, ScienceDirect, Agicola, Biosisi, Scopus, Pubmed, 

Acadimic Search Premium, Infotrive, Wilson (ตามประกาศของ สมศ.) 

1.00

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบนัหรือจังหวัด 0.125

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25

10 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.50

11 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75

12 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00

13 ผลรวมถ่วงน้าํหนักของผลงานทีไ่ด้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 1.00 

14 จํานวนผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในปีการศึกษา 2554 3 

15 ร้อยละของผลงานผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รบัการตีพิมพ์

หรือเผยแพร ่

33.33 

16 คะแนนทีไ่ด้ 5 

ผลการดําเนินงาน 
 

ที่ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทํา
วิทยานิพนธ์ 

ผลงานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

วันที่นําเสนอ/
ตีพิมพ ์

ค่าถ่วง
นํ้าหนัก

1 การใช้ลําต้นกล้วยและเศษ

ถั่วแระหมกัในสูตรอาหาร

ไก่พื้นเมือง 

น.ส.สมร  พงค์สุรินทร์ การประชุมวิชาการ

นเรศวรวิจัย 7 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

(29-30 กรกฎาคม 

2554) 

30 ก.ค. 54 0.50

2 ผลของเศษขิงดองต่อ

สมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ 

น.ส.นริสา  อ่ิมสมบติั การประชุมวิชาการ

และนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ 

แม่โจ้-แพร่ วิจัย   

ครั้งที ่2  

(1-2 กันยายน 2554)

2 ก.ย. 54 0.50

ผลรวมถ่วงนํ้าหนัก 1.00
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การขับเคลื่อนตัวบ่งชี ้
คณะฯ  มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา

ภายในประเทศ โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย 

และผลงานสร้างสรรค์ ซ่ึงให้การสนับสนุนคนละ 1 ครั้ง ตลอดการศึกษาจนครบหลักสูตร 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ ์

การประเมินตัวบ่งชี้  
การบรรลุเป้าหมาย

ของหน่วยงาน 

 2.50 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 

เอกสารอ้างอิง  
3.0.1 ผลงานของนกัศึกษาระดับปริญญาโทตีพิมพ์เผยแพร่  

3.0.2 การนําเสนอผลงานของ นางสาวสมร  พงค์สุรินทร์  ในงานประชุมวิชาการ 

3.0.3 การนําเสนอผลงานของ นางสาวนริสา  อ่ิมสมบติั  ในงานประชุมวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพรรณ  จิตรท์ะวงศ์ 
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การคํานวณ     
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก      X   100

                                             จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

             

เกณฑ์การพิจารณา  
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 

หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 

Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ

ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI  หรือ Scopus 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร ่ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

 
เกณฑ์การประเมิน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  4 :  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพห์รือ
                           เผยแพร่ 
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ผลการดําเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน (ป ีพ.ศ. 2554 ÷ ปีการศึกษา 2554)  

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

(ป ีพศ. 2554) 

(A) 

น้ําหนกั 

(B) 

1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

 0.25

2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ

 0.25

3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทีป่รากฏใน

ฐานข้อมูล TCI 

 0.25

4 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของสมศ. 

 0.50

5 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ

ไทล์ที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่

ตีพิมพ ์ 

 0.75

6 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีมี่ชื่อปรากฏ

อยู่ในประกาศของ สมศ. 

 0.75

7 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ

ไทล์ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

 1.00

8 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีมี่ชื่อปรากฏ

อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI  หรือ Scopus หรือ ฯลฯ 

 1.00

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบนัหรือจังหวัด  0.125

10 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  0.25

11 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

 0.50

12 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  0.75

13 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  1.00

14 ผลรวมถ่วงน้าํหนักของผลงานทีไ่ด้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 

Sum.(A * B) ข้อ 1 ถึง 13
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15 จํานวนผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดในปีการศึกษา 

2553 

 

16 ร้อยละของผลงานผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(ข้อ 14 * 100) / ข้อ 15

17 คะแนนทีไ่ด้ ข้อ 16 * 5

50 

 
ผลการดําเนินงาน 

ไม่มีผลการดําเนินงานเนื่องจากคณะฯ ยังไม่มีผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกในปี

การศึกษา 2554 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน
ของระดับหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน 

ปีการศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้  

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

NA NA NA NA 
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เกณฑ์การพิจารณา  
กําหนดค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

ตําแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารย์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 10 

หมายเหต ุ: นับข้อมูล ณ วันสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 

การคํานวณ  : 
ผลรวมถ่วงน้าํหนักของอาจารย์ประจํา

อาจารย์ประจําทั้งหมด 
 

เกณฑ์การประเมิน  
ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2554 :         

ในปีการศึกษา 2554 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรสายวิชาการท้ังส้ิน 

22 คน (คิดตามอายุการทํางาน) 

ซ่ึงดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์จํานวน 4 คน ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

จํานวน 8 คน และตําแหน่งอาจารย์จํานวน 10 คน เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

จํานวน 16 คน ระดับปริญญาโทจํานวน 4 คน และระดับปริญญาตรีจํานวน 2 คน 

 

          

            

 

 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  14:  การพัฒนาคณาจารย์

          ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา   .                 

              จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด                                    

ดัชนีคุณภาพอาจารย์                    108        =    4.91 

                                                22                        

 คะแนนที่ได้                           4.91 x 5            =    4.09 

                                                            6   
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ผลการดําเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน( ปีการศึกษา  2554) 
    ปีการศึกษา 2554 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
คน ดัชนีคุณภาพ 

(A) (B) 

1 
จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตร ีและไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ (ระดับ

คุณภาพ 0) 
2 0 

2 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหน่ง ผศ.  (ระดับคุณภาพ 1) - -

3 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหน่ง รศ.  (ระดับคุณภาพ 3) - -

4 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหน่ง ศ.  (ระดับคุณภาพ 6) - -

5 
จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโท และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ (ระดับ

คุณภาพ 2) 
3 6 

6 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหน่ง ผศ.  (ระดับคุณภาพ 3) 1 3

7 จานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหน่ง รศ.  (ระดับคุณภาพ 5) - -

8 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหน่ง ศ.  (ระดับคุณภาพ 8) - -

9 
จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอก และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ  (ระดับ

คุณภาพ 5) 
5 25 

10 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่ง ผศ.  (ระดับคุณภาพ 6) 7 42

11 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่ง รศ.  (ระดับคุณภาพ 8) 4 32

12 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่ง ศ.  (ระดับคุณภาพ 10) - -

13 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา 108 

14 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด  22 

15 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ประจําทั้งหมด 4.91 

16 คะแนนที่ได้ 4.09 

 

การขับเคลื่อนตัวบ่งชี ้
คณะ ฯ  มีนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ของคณะ ฯ อย่างชัดเจน  โดย

จัดทําแผนกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ โดยมี

การจัดทําแผนพัฒนาตนเองของบุคลากร(IDP) ซ่ึงมีความต้องการพัฒนาตนเองที่หลากหลาย

ทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคนิคการสอนและวัดผล และวิชาชีพเฉพาะ และเพ่ิมพูนความรู้ทาง

วิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก พร้อมทั้งมีการ

ส่งเสริมให้คณาจารย์ ผลิตส่ือ ตํารา เพ่ือการขอตําแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการ

เรียนรู้แก่นักศึกษา และยังเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์จัดทําสื่อ ตําราที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และ
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ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ียังมีกลไกสนับสนุนให้คณาจารย์ทําวิจัย

ทางการศึกษา และการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร 

รวมถึงการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาตนเองแก่บุคลากรสายวิชาการที่ชัดเจน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตนเอง 

 4.00 คะแนน 4.91 คะแนน บรรลุ 4.09 คะแนน

 

เอกสารอ้างอิง  
14.0.1   ตารางแสดงรายชื่อคณาจารย์ของคณะฯ ประจําปีการศึกษา 2554 

 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพรรณ  จิตรท์ะวงศ์ 
 




