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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 คะแนน 

เต็ม 5 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองต่อความต้องการของนักศึกษา 

 

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 
 

ตัวบ่งชี้ที ่3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
คะแนนที่ได้รับ :  4 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ 1 คณะฯ มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา ดังนี้ 

-  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เอกสารอ้างอิง 3.1.1-1) เพ่ือ             

แนะแนวและวางแผนการศึกษา ให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบและรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

และคณาจารย์ในคณะฯ 

-  จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ (เอกสารอ้างอิง 3.1.1-2)              

ในเรื่อง วิชาชีพทางสัตวศาสตร์/สัตวบาล การเตรียมความพร้อมก่อนเลือกสาขาวิชา 

ทางเลือกในการก้าวสู่โลกอาชีพ และเทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครงาน 

 

องค์ประกอบที่ 3 :  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
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-  คํา ส่ังแต่งตั้ งอาจารย์ ท่ีปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจํา                     

ปีการศึกษา 2554 ( เอกสารอ้างอิง  3.1.1-3) และประจําปีการศึกษา  2555 

(เอกสารอ้างอิง 3.1.1-4) โดยคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ  เพ่ือให้คําปรึกษา/แนะนํา และ

ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา 

-  จัดทํากําหนดตารางเวลาเข้าพบอาจารย์ (เอกสารอ้างอิง 3.1.1-5) โดยติด

ประกาศหน้าห้องพักอาจารย์ เพ่ือกําหนดเวลาเข้าพบในการขอคําปรึกษาจากอาจารย์

ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ข้อ 2 คณะฯ มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยได้ติดตั้งบอร์ด

สําหรับประชาสัมพันธ์ (เอกสารอ้างอิง 3.1.2-1) เช่น ข่าวประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครงาน 

รายวิชาเรียน การศึกษาต่อ ทุนการศึกษา ข่าวสารวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ 

และจากหน่วยงานภายนอก ไว้ที่ช้ัน 1 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา/บุคลากร และบุคคลภายนอกผ่านเว็บไซต์คณะฯ 

www.animal.mju.ac.th (เอกสารอ้างอิง 3.1.2-2) และมีแบบสํารวจความพึงพอใจการบริการ

ข้อมูลข่าวสารจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ (เอกสารอ้างอิง 3.1.2-3) และแบบประเมินเว็บไซต์ของ

คณะฯ (เอกสารอ้างอิง 3.1.2-4) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในการนําไปสู่การ

ปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 

ข้อ 3 คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่

นักศึกษา ดังนี้ 

- จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะของนักศึกษา 
ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา  การเรียนรู้ อิสระ  และการฝึกงานต่างประเทศ 

( เอกสาร อ้าง อิง  3 . 1 .3-1 )  เ พ่ือ เป็นการ เตรี ยมความพร้อมทาง ด้านทักษะ                 

การปฏิบั ติงานฟาร์มและห้องปฏิบัติการ การทํางานเป็นทีม การปฏิบัติตนใน                    

สถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เช่น 

1. รายวิชา สศ 415 การให้นม (เอกสารอ้างอิง 3.1.3-2) เข้าศึกษาดู

งาน ณ ฟาร์มโคนม บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จํากัด จังหวัดลําพูน 

2. รายวิชา สศ 744 ธุรกิจปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (เอกสารอ้างอิง 

3.1.3-3) ได้เชิญคุณสุทธิพงษ์ กิมสวัสด์ิ รองกรรมการผู้จัดการสาย

การตลาด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ 

เรื่อง การจัดการข้อมูลการตลาดระหว่างประเทศขององค์กรธุรกิจขนาด

ใหญ่ ณ ห้อง AT1420 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ข้อ 4 คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ซ่ึงมี menu link 
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า (เอกสารอ้างอิง 3.1.4-1) ในเว็บไซต์ www.animal.mju.ac.th  ที่รวบรวม
รายช่ือศิษย์เก่าของคณะฯ และอยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือ
ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมอบหมายให้นักเอกสารสนเทศของคณะฯ เป็น
ผู้ดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูลของศิษย์เก่า (เอกสารอ้างอิง 3.1.4-2) และคณะฯ ยังได้
เปิดเว็บไซต์ www.facebook.com  ในนามของศิษย์เก่าสัตวศาสตร์แม่โจ้ (เอกสารอ้างอิง 3.1.4-
3) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางคณะฯ ให้กับศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบันเข้าใช้ระบบเพ่ือใช้ในการสนทนาและติดต่อประสานงาน 

 

ข้อ 5 คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า               
โดยการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสัตวศาสตร์ “สภาวิชาชีพสัตวบาล : แนวคิดและ
แนวโน้มการผลักดันเป็น พรบ.” (เอกสารอ้างอิง 3.1.5-1)  เพ่ือร่วมผลักดันให้เกิด
พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาลอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงมีศิษย์เก่าเข้าร่วมเสวนา  

 

ข้อ 6 คณะฯ มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการครบทั้งข้อ 1-3 ซ่ึงได้คะแนนไม่
ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 อาทิเช่น 

- รายงานผลการจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ (เอกสารอ้างอิง 
3.1.6-1) 

- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจการบริการข้อมูลข่าวสารจากบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ (เอกสารอ้างอิง 3.1.6-2) 

- สรุปผลการประเมินเว็บไซต์ฯ (เอกสารอ้างอิง 3.1.6-3) 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะของ

นักศึกษาฯ (เอกสารอ้างอิง 3.1.6-4) 
 

ผลการประเมินตนเอง  
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานในปี

การศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน 

5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 

เอกสารอ้างอิง 
3.1.1-1  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําป ี2555 
3.1.1-2  กิจกรรมมัชฌิมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ประจําป ี2554 
3.1.1-3  คําส่ังแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําป ี2554 
3.1.1-4  คําส่ังแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําป ี2555 
3.1.1-5  ตารางเวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน  
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3.1.2-1  ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะสัตวศาสตร์ฯ 
3.1.2-2  ภาพเว็บไซต์คณะสัตวศาสตร์ฯ (www.animal.mju.ac.th)  
3.1.2-3  แบบสํารวจความพึงพอใจการบริการข้อมูลข่าวสารจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
     คณะสัตวศาสตร์ฯ 
3.1.2-4  แบบประเมินเว็บไซต์คณะสัตวศาสตร์ฯ 
3.1.3-1  กิจกรรมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะของนักศึกษา  
   ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝกึงานทางด้านสัตวศาสตร์ฯ 
3.1.3-2  โครงการศึกษาดูงานระดับปริญญาตรี (สศ 451 การให้นม) 
3.1.3-3 กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านสัตวศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 (สศ 744 ธุรกิจปศุสัตว์ระหว่างประเทศ) 
3.1.4-1  ภาพ menu link ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะสัตวศาสตร์ฯ 
3.1.4-2  คําส่ังคณะสัตวศาสตร์ฯ เรื่อง มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 
3.1.4-3  ภาพหน้า facebook ชมรมศิษย์เก่าสัตวศาสตร์แม่โจ้ 
3.1.5-1  กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสัตวศาสตร์ 
3.1.6-1  รายงานผลการจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  
3.1.6-2  สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจการบริการข้อมูลข่าวสารจาก 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
3.1.6-3  สรุปผลการประเมินเว็บไซต์ฯ 
3.1.6-4  รายงานผลการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะ 
   ของนักศึกษาฯ 

 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุทธิพร   ใบสุขันธ ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 

2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง

สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
คะแนนที่ได้รับ :  4 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้ 
 

ข้อ 1 คณะฯ มีการกําหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่ชัดเจน                   
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 3.2.1-1) ใน
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (เอกสาร อ้างอิง 
3.2.1-2) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในแต่ละระดับการศึกษา โดยมีการกําหนดตัว
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บ่งช้ีความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม 
 

ข้อ 2 คณะฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี 2555 (เอกสารอ้างอิง 
3.2.2-1) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เพ่ือแนะแนวและวางแผนการศึกษาของนักศึกษาใหม่ 
พร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา                     
แก่นักศึกษา (เอกสารอ้างอิง 3.2.2-2) ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ข้อ 3 คณะฯ มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

1. กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สโมสร
นักศึกษาคณะฯ ได้จัดโครงการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (เอกสารอ้างอิง 
3.2.3-1) ในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เข้าร่วมทั้งหมด 12 สถาบัน  ซ่ึงมีการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การแข่งขันทักษะ
ทางด้านสัตวศาสตร์จํานวน 6 ประเภท คือ ทักษะการตอนสุกร ทักษะการรีดเต้านมเทียม 
ทักษะการตกแต่งซากสัตว์ปีก ทักษะการคล้องโคและล้มโค ทักษะการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
และทักษะการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ซ่ึงนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถคว้า
รางวัลชนะเลิศมาได้ครบทุกประเภท และคณะฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม           
การแข่งขันทักษะด้านโคนม (เอกสารอ้างอิง 3.2.3-2) เพ่ือนําเสนอแนวความคิด (ปาฐกถา)           
ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมนมไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 
โดยองค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในระหว่างวันที่ 13-
15 มกราคม 2555 ซ่ึงนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นปีที่ 3 จึงได้ครองถ้วยพระราชทาน                    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ สโมสรนักศึกษาคณะฯ จัดโครงการ
กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ประจําปี 2554 ร่วมกับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เอกสารอ้างอิง 
3.2.3-3) ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือให้นักศึกษา                
มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษาต่างคณะ 

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม สโมสรนักศึกษาคณะฯ 
จัดโครงการคณะสัตวศาสตร์ฯ รักสะอาด ประจําปี 2554 (เอกสารอ้างอิง 3.2.3-4) เพ่ือ
สนับสนุนและเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักสะอาด รวมทั้งยังเป็นการบําเพ็ญประโยชน์ร่วมกันของ
นักศึกษาคณะฯ  
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4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สโมสรนักศึกษาคณะฯ                 
จัดโครงการประเพณีไหว้ครูคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2554 (เอกสารอ้างอิง
3.2.3-5) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม แสดงความเคารพและระลึกถึง
พระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม
ของไทยไว้ด้วย  

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษาคณะฯ จัดโครงการ
ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2554 (เอกสารอ้างอิง 3.2.3-6) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 
2554 ณ วัดวิเวกวนาราม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมของพุทธศาสนา และเป็น
การสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป และคณะฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง (เอกสารอ้างอิง 3.2.3-7) ในวันที่ 19 เมษายน 2555 ณ 
อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ระลึกถึงบุญคุณของสัตว์ทดลอง             
ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

ข้อ 4 คณะฯ มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในมหาวิทยาลัย 
โดยได้ร่วมจัดโครงการงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 29 “เกษตรแดนคาวบอย” 
(เอกสารอ้างอิง 3.2.4-1) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้                    
ซ่ึงมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 12 สถาบัน และคณะฯ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา ( เอกสารอ้างอิง 3.2.4-2) ระหว่างวันที่  14-16 มีนาคม 2555                     
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้าง
คุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ของสังคม ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับ             
การผลิตสัตว์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สโมสรนักศึกษาคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นํา 4 
จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 10 (เอกสารอ้างอิง 3.2.4-3) เพื่อจัดค่ายอาสาด้านพัฒนาชนบท โดยมี
นักศึกษาสาขาเกษตรของประเทศรวม 12 สถาบัน ร่วมกันทํากิจกรรม ในระหว่างวันที่ 13-19 
พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนควนตะแบก อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง 
 

ข้อ 5 สโมสรนักศึกษาคณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผน 
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยได้จัดทํารายงานการปฏิบัติงานในการจัดโครงการ          
ต่าง ๆ เช่น รายงานการปฏิบัติงานโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2554 
(เอกสารอ้างอิง 3.2.5-1)  รายงานการปฏิบัติงานโครงการสัตวศาสตร์ฯ รักสะอาด ประจําป ี
2554 ( เอกสารอ้างอิง  3.2.5-2) รายงานการปฏิบั ติงานโครงการประเพณีไหว้ครู                     
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2554 (เอกสารอ้างอิง 3.2.5-3) เป็นต้น เสนอให้กับ
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือนําผลการประเมินท่ีได้รับไปปรับใช้ในการ                 
จัดโครงการพัฒนานักศึกษาในปีต่อไป 
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ผลการประเมินตนเอง  
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงานใน
ปีการศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

5 ข้อ 5 ข้อ 4.00  คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 
 

เอกสารอ้างอิง 
3.2.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
3.2.1-2  แผนยุทธศาสตร์ข้อที ่1 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 

ที่มีประสิทธิภาพ 
3.2.2-1  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําป ี2555 
3.2.2-2 ภาพการบรรยายให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2.3-1  โครงการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 29 
3.2.3-2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านโคนม 
3.2.3-3 โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ประจําป ี2554 
3.2.3-4 โครงการคณะสัตวศาสตร์ฯ รักสะอาด ประจําป ี2554 
3.2.3-5 โครงการประเพณีไหว้ครูคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําป ี2554 
3.2.3-6 โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจําป ี2554 
3.2.3-7 กิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง 
3.2.4-1  โครงการงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที ่29 “เกษตรแดนคาวบอย” 
3.2.4-2 โครงการทัศนศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา 
3.2.4-3 โครงการเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นํา 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 10 
3.2.5-1  รายงานการปฏิบตัิงานโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจําป ี2554  
3.2.5-2 รายงานการปฏิบัติงานโครงการสัตวศาสตร์ฯ รักสะอาด ประจําป ี2554 
3.2.5-3 รายงานการปฏิบัติงานโครงการประเพณีไหว้ครู 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําป ี2554 
 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุทธิพร   ใบสุขันธ ์
 


