
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2555  (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556) 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หน่วยงานระดบัคณะ/เทียบเท่าคณะ ประจ าปีการศึกษา  2555  ลงวนัท่ี ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556  ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2555  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในระหวา่งวนัท่ี 19 – 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2556  ดงัน้ี 

1. รองศาสตราจารยอุ์ษณีย ์ ค  าประกอบ  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.ยงยทุธ  ขา้มส่ี   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยจ์กัรภพ  วงศล์ะคร   กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์ริกาญจน์  จนัทร์เรือง  กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารยรุ่์งกานต ์ใจวงคย์ะ  กรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จีราภรณ์  อินทสาร  กรรมการ 
7. อาจารย ์ดร.ชนนัท ์ ราษฏ์นิยม   กรรมการ 
8. วา่ท่ีร้อยตรีหญิงนยันา  โปธาวงค ์  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางวนัทินี  ป่ินแกว้    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

วนัทีท่ าการประเมิน 
 วนัท่ี 19 – 20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556 
 

สถานทีท่ าการประเมิน 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 

ปรัชญา 
“พฒันาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรดา้นสัตวศาสตร์ ให้มีทกัษะ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ท าเป็น มีภาวะ

ผูน้ า คุณธรรมและจริยธรรม” 
 

วสัิยทศัน์ 
สร้างนกัสัตวศาสตร์ระดบัแนวหนา้ของประเทศ 
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วตัถุประสงค์ 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทกัษะความรู้ ความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง พฒันาทางดา้นการผลิตสัตว ์

2. เพื่อสร้างและพฒันาผลงานวจิยัดา้นสัตวศาสตร์ใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ และนานาชาติ 

3. เพื่อใหก้ารบริการวชิาการและความร่วมมือดา้นการผลิตสัตวแ์ก่ชุมชน องคก์รภาครัฐ และภาคเอกชน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. เพื่อสร้างจิตส านึกใหน้กัศึกษา  บุคลากร  ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  

5. เพื่อสร้างและพฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได ้

6. เพื่อพฒันางานฟาร์มสัตว ์และวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจยั  

บริการวชิาการ  และก่อเกิดรายได ้

พนัธกจิ 
1. พฒันาระบบการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ ในการผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถใน

วชิาการและวชิาชีพทางดา้นสัตวศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงพฒันาทางดา้นการผลิตสัตว ์

2. บูรณาการวิจยัอยา่งมีทิศทาง เพื่อประโยชนต่อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ พฒันาให้เป็นท่ี

ยอมรับในระดบัชาติ และนานาชาติ 

3. ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตวแ์ก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้ง

ระดบัชาติ และนานาชาติ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

5. สร้างและพฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได ้

6. พฒันางานฟาร์มสัตว ์และวิสาหกิจให้ไดม้าตรฐานเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน การวิจยั  บริการ

วชิาการ  และก่อเกิดรายได ้
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีเดิมเป็นภาควชิาเทคโนโลยทีางสัตว ์ สังกดัคณะผลิตกรรมการเกษตร  
ซ่ึงเป็นคณะแรกท่ีได้จดัตั้ งข้ึนตามพระราชบญัญติัสถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  พ.ศ. 2518 ได้
ประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2518 โดยสถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้ได้
โอนยา้ยสังกดัจากกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการมาสังกดัในทบวงมหาวิทยาลยั ต่อมาปี พ.ศ. 2539 ได้
เปล่ียนช่ือเป็น “มหาวทิยาลยัแม่โจ”้  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2546 มหาวทิยาลยัแม่โจไ้ดย้า้ยจากทบวงมหาวิทยาลยัมา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว ์ได้รับอนุมติัให้จดัตั้งเป็นคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลย ี ตามประกาศสภามหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ี 2/2551 เม่ือวนัท่ี 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  
 

  ในปีการศึกษา 2555  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลกัสูตรท่ีมีการจดัการเรียนการสอนระดบั
ปริญญาตรี 1 หลกัสูตรคือ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์   ระดบัปริญญาโท 2 หลกัสูตร
คือ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารจดัการธุรกิจปศุสัตว ์ ระดบัปริญญาเอก 1 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ 
 

  ปีการศึกษา 2555  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี มีอาจารยท่ี์ปฏิบติังานจริงทั้งส้ิน 22 คน  มีสัดส่วน
ตามวุฒิการศึกษาคือ ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี เป็น 17 : 3 : 2   มีสัดส่วนตามต าแหน่งวิชาการ 
รองศาสตราจารย ์: ผูช่้วยศาสตราจารย ์: อาจารย ์ เป็น 4 : 7 : 11   มีนกัศึกษาจ านวน 718 คน  มีสัดส่วนอาจารย์
ต่อนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าเป็น 1 : 20  
 

  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ไดรั้บเงินสนบัสนุนงานวิจยัจากภายในจ านวน 5  เร่ือง จ านวนเงิน 
406,250  บาท   และเงินสนบัสนุนงานวจิยัจากภายนอก 4 เร่ือง จ  านวนเงิน 1,005,585  บาท  
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมรวม 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ
บริการวเิคราะห์คุณภาพอาหารสัตว ์ โครงการนกัสัตวบาลกา้วหนา้ส าหรับเยาวชน  ฐานการเรียนรู้การเล้ียงโค
นมครบวงจร  และฐานการเรียนรู้การเล้ียงสุกรครบวงจร   และมีการจดักิจกรรม/เขา้ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม  จ านวน 5 กิจกรรม ไดแ้ก่  การสืบสายวฒันธรรมยี่เป็ง  การสืบสานวฒันธรรมวนัสงกรานต ์ 
การท าบุญใหส้ัตวท์ดลอง  การท าบุญเขา้พรรษา  และการท าขวญัควาย 
 

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี ตามตวับ่งช้ี ของสกอ. 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งช้ี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ   ดังนี ้
องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมนิ 

องคป์ระกอบท่ี 1: ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผน การด าเนินงาน 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 2: การเรียนการสอน 4.15 การด าเนินงานระดบัดี 
องคป์ระกอบท่ี 3: กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
องคป์ระกอบท่ี 4: การวจิยั 2.69 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
องคป์ระกอบท่ี 5: การบริการทางวชิาการแก่สงัคม   3.75 การด าเนินงานระดบัดี 
องคป์ระกอบท่ี 6: การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม   4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 7: การบริหารและการจดัการ   4.40 การด าเนินงานระดบัดี 
องคป์ระกอบท่ี 8: การเงินและงบประมาณ  5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 9: ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ   4.00 การด าเนินงานระดบัดี 

 คะแนนรวม 4.00 การด าเนินงานระดบัดี 

   และไดด้ าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอกของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม        
ตวับ่งช้ี ของ สมศ.  จ านวน 15 ตัวบ่งช้ี  ตามท่ีมหาวทิยาลยัแม่โจก้  าหนด     
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  ตามตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
ตวับ่งช้ีทีด่ าเนินการ 

การประกนัคุณภาพภายนอก 
คะแนน ผลการประเมนิ 

ด้านคุณภาพบณัฑิต   
1. บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 3.58 ดี 
2. คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั อุดมศึกษาแห่งชาติ 3.92 ดี 
3. ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่  5 ดีมาก 
4. ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ -  
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
5. งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่  5 ดีมาก 
6. งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ 1.14 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
7. ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ                     0 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม   
8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพฒันา การเรียนการสอน 
และ/หรือการวจิยั 

5 ดีมาก 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก 3 พอใช ้
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม   
10. การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม 4 ดี 
11. การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทาง ศิลปะและวฒันธรรม 5 ดีมาก 
ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั   

12. การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยั ไม่ประเมินในระดบัคณะ 
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ตวับ่งช้ีทีด่ าเนินการ 
การประกนัคุณภาพภายนอก 

คะแนน ผลการประเมนิ 

13. การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารคณะ 4.01 ดี 
14. การพฒันาคณาจารย ์ 4.17 ดี 
ด้านการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน   
15. ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกดั 4.00 ดี 

คะแนนประเมนิตัวบ่งช้ี 1-11 3.69 ดี 

คะแนนประเมนิภาพรวม 3.56 ดี 

 
 
ในภาพรวมของการประเมินผลการด าเนินการ คณะกรรมการ มีความเห็นว่า คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลย ีไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทางท่ีมหาวิทยาลยัแม่โจก้  าหนด ในระดบัดี 
(4.00) 

 

 
  ทั้งน้ีมีขอ้คิดเห็นจากคณะกรรมการและการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
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สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
น าเสนอในวนัท่ี  20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ 2556   ณ  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

องค์ประกอบที ่1 : ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์และแผนการด าเนินการ  และตัวบ่งช้ี สมศ. 
 จุดแขง็ 

คณะมีกระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ์ท่ีเป็นระบบ มีแผนท่ีทางกลยุทธ์ (Strategy Map) ท่ี
สามารถ เช่ือมโยงไปสู่วิสัยทศัน์ไดอ้ย่างชดัเจน โดยไดเ้ปิดโอกาสให้คณาจารยแ์ละบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงแผน ซ่ึงเป็นกลไกท่ีดีท่ีจะช่วยให้คณะบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. ควรทบทวนตัวบ่งช้ีและกลยุทธ์เชิงรุก/ท้าทายอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถบรรลุตาม

วิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และควรสร้างความเขา้ใจถึงเป้าหมายของวิสัยทศัน์
ใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรรับทราบร่วมกนัวา่วสิัยทศัน์ของคณะท่ีก าหนดไวว้า่ “สร้างนกัสัตว
ศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ” นั้น คณะจะประเมินจากตวับ่งช้ีใด และจะทราบได้
อยา่งไรวา่บรรลุวสิัยทศัน์ดงักล่าวแลว้หรือไม่ อยา่งไร 

2. ควรน าผลจากการวิเคราะห์ความเส่ียง มาเช่ือมโยงและบูรณาการเขา้กบักระบวนการจดัท า
แผน เพื่อให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี  

3. ควรจดัท าปฏิทินการพฒันาแผนให้ชดัเจน เพื่อให้สอดคลอ้งกบักระบวนการประเมินผลการ

ด าเนินงานรอบต่างๆ เช่น ประเมินผูบ้ริหารและการประเมินระบบประกนัคุณภาพในแต่ละปี 

เป็นตน้ 

4. ควรมีการประเมินแผนรอบ 9 เดือน เพื่อให้สามารถปรับแผนให้ตอบสนองต่อตวับ่งช้ีต่างๆ
ในรอบปีงบประมาณ 

5. ควรมีการประเมินความส าเร็จของแผนตาม 4 มุมมองท่ีก าหนดใน Balanced Scorecard 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนท่ีทางกลยทุธ์ (Strategy Map) ท่ีคณะก าหนดไว ้

  
 

องค์ประกอบที ่2 : การเรียนการสอน   และตัวบ่งช้ี สมศ. 
 จุดแขง็ 

1. มีบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีความรู้ ความสามารถทางวิชาการเป็น

จ านวนมาก 
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2. มีกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีและโดดเด่นในการเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรม  รวมถึงการพฒันาเจตคติท่ีดีต่อคนและสังคม ใหน้กัศึกษาทุกระดบั 

 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
  -  
 

จุดท่ีควรพฒันา 

1. การจดัท ารายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) ยงัไม่ครบถว้นทุกรายวิชาในทุกหลกัสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. ยงัไม่พบการจดัท าแผนบริหารและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนรายปีท่ีมาจาก
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเป็นระบบ  รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้

3. แนวทาง วิธีการติดตาม ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธ์ิการน าความรู้หรือทักษะการ
ปฏิบติังานท่ีคณาจารยแ์ละบุคลากรได้รับเม่ือเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการ ไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนหรือการปฏิบติังานในหนา้ท่ียงัไม่ชดัเจน 

4. ยงัไม่พบแผนการพฒันาอตัราก าลงัทดแทนคณาจารยท่ี์จะเกษียณอายรุาชการ 
 
      ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรก าหนดแนวทางในการก ากบัดูแลให้คณาจารยจ์ดัท ารายละเอียดรายวิชาและรายงานผล
การด าเนินงานให้ครบถ้วนทุกรายวิชา และก ากับ ดูแลให้มีการด าเนินงานบริหารจดัการ
หลกัสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติให้เป็นไปตามตวั
บ่งช้ีท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) ทุกหลกัสูตร 

2. ควรจดัท าแผนบริหารและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนรายปีให้สอดคลอ้งกบั

แผนพฒันาบุคลากรคณะฯ ระยะ 4 ปี  และเร่งรัดด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้

คณาจารยท่ี์ยงัไม่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกได้ไปศึกษาต่อโดยเร่งด่วน รวมถึง

สนบัสนุนและส่งเสริมใหค้ณาจารยท่ี์ยงัไม่ไดด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการเพิ่มข้ึน 

3. ควรสร้างระบบและกลไกในการติดตามการน าความรู้และทกัษะการปฏิบติังานท่ีคณาจารย์
และบุคลากรมาใชใ้นการปฏิบติังานจริง โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามภายหลงัจากการ
อบรมประมาณ 6-9 เดือน 
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4. ควรน าขอ้มูลอตัราก าลงั จุดแข็ง จุดอ่อนดา้นทรัพยากรมนุษยต์ลอดจนความตอ้งการในการ

พฒันาความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานมาจดัท าแผนบริหารและพฒันาคณาจารย์และ

บุคลากรสานสนบัสนุนวชิาการ เพื่อรองรับอตัราก าลงัท่ีจะเกษียณอายรุาชการในอนาคต 

5. ควรมีการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนบริหารและพฒันาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนบัสนุน และน าผลการประเมินส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนไปปรับปรุง
แผนรวมถึงการด าเนินงานตามแผนในรอบปีต่อไป 

6. ควรน าผลประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้มาพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน โดยอาจจะระบุไวใ้น
รายละเอียดของรายวชิาวา่จะมีการพฒันาหรือปรับปรุงอยา่งไร   
                                                                                                                                                

องค์ประกอบที ่3 : กจิกรรมการพฒันานักศึกษา  และตัวบ่งช้ี สมศ. 
 จุดแขง็ 
        มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการแต่งกายนักศึกษาและการสวม

หมวกนิรภยั 100 % โดยไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง ในงาน KM Fair 2012 “วิถีคน วิถี
งาน ประจ าปีงบประมาณ 2555” และ มีตัวแทนนักศึกษาได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้าน
แบบอยา่งท่ีดีในการสวมหมวกนิรภยั 100 %  

 
 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
         ควรสร้างจิตส านึกในการสวมหมวกนิรภยั 100 % ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เพื่อ

ความปลอดภยัต่อชีวติของตนเองและผูอ่ื้น 
 
       จุดท่ีควรพฒันา 

1. เวบ็ไซตข์องคณะยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  

2. ยงัไม่มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหก้บัศิษยเ์ก่า 

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรปรับปรุงขอ้มูลในเวบ็ไซตใ์หต้อบสนองความตอ้งการของนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า โดยมี

การส ารวจความตอ้งการของผูรั้บบริการและติดตามประเมินผลเป็นระยะ 

2. ควรจดัใหมี้กิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหก้บัศิษยเ์ก่า โดยอาจจดัโครงการ

ในลกัษณะของการประชุมวิชาการประจ าปี หรือในโอกาสอ่ืน เช่น งานคืนสู่เหยา้  
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องค์ประกอบที ่4 : การวจัิย  และตัวบ่งช้ี สมศ. 
 จุดแขง็ 
  -  

 
 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
  -  
 
       จุดท่ีควรพฒันา 

1. ยงัไม่มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั เพื่อให้

เป็นองค์ความรู้ท่ีคนทั่วไปเข้าใจได้ รวมทั้ งการประชาสัมพันธ์ไปยงัสาธารณชนและ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2. การเสนอขอทุนวจิยัและการตีพิมพผ์ลงานวจิยัยงัไม่กระจายไปยงัคณาจารยรุ่์นใหม่ 

3. ไม่มีผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ 

 ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรสร้างระบบและกลไกในการรวบรวม คดัสรร วเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั เพื่อ

น าองคค์วามรู้จากงานวิจยัไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในวงกวา้ง 

2. ควรสนบัสนุนใหค้ณาจารยรุ่์นใหม่ขอทุนวจิยัจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยั รวมทั้งกระตุน้ใหค้ณาจารยตี์พิมพผ์ลงานวจิยั โดยสนบัสนุนใหท้ างานวจิยัเป็น

ทีม 

3. ควรสนบัสนุนให้อาจารยผ์ลิตต ารา/หนงัสือ เพื่อเป็นการเผยแพร่องคค์วามรู้ไปยงันกัศึกษา

และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในวงวชิาการ รวมถึงสามารถใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการขอก าหนดต าแหน่งทาง

วชิาการได ้

องค์ประกอบที ่5 : การบริการทางวชิาการแก่สังคม และตัวบ่งช้ี สมศ. 
 จุดแขง็ 

มีโครงการบริการวชิาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนผา่นช่องทางการจดัการฐานเรียนรู้ 
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 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
       จุดท่ีควรพฒันา 

1. ยงัไม่มีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวชิาการกบัการเรียนการสอน

และการวจิยั 

2. การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมบริการวชิาการของคณะยงัไม่เด่นชดั 

3. ขาดความต่อเน่ืองในการจดัโครงการใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชน 

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวชิาการกบัการเรียนการสอน

และการวจิยั โดยก าหนดตวับ่งช้ีใหช้ดัเจนและประเมินให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของ

ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ 

2. ควรมีการปรับปรุงรูปแบบและช่องทางในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมบริการวชิาการของ

คณะใหม้ากข้ึน 

3. ควรด าเนินการบริการวชิาการในรูปแบบของคณะท างาน/ทีม เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองและ

ย ัง่ยนื 

องค์ประกอบที ่6 : การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และตัวบ่งช้ี สมศ. 
 จุดแขง็ 

มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเขา้กบัการเรียนการสอน และกิจกรรมนกัศึกษา 

ท่ีเด่นชดั คือ การท าบุญสัตวท์ดลอง  

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
ควรเพิ่มกิจกรรมการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอนให้มาก

ยิ่งข้ึนเพื่อเสริมจุดแข็งของคณะ และการปลูกจิตส านึกให้นกัศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของ

ศิลปะและวฒันธรรมไทย 

       จุดท่ีควรพฒันา 

       - 
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      ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง 

       -  
 

องค์ประกอบที ่7 : การบริหารและการจัดการ และตัวบ่งช้ี สมศ. 
 จุดแขง็ 

1. คณบดีและทีมผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า มีการก าหนดทิศทางการพฒันาคณะท่ีชดัเจน 
2. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้คณาจารยแ์ละบุคลากร สามารถปรึกษาไดต้ลอดเวลา ท าให้สามารถ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
3. คณะเป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และมีบุคลากรสาย

สนบัสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 -  
       จุดท่ีควรพฒันา 

1. การน าผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะมาใชป้ระโยชน์ยงัไม่ชดัเจน 

2. องค์ความรู้/แนวปฏิบติัท่ีดีตามประเด็นความรู้ดา้นการผลิตบณัฑิต และดา้นการวิจยั ยงัไม่

ชดัเจน  

3. ความเส่ียงท่ีก าหนดบางประเด็นยงัไม่ใช่ประเด็นความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อคณะอย่าง

ชดัเจน แต่เป็นเพียงปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานเพื่อผลกัดนัใหบ้รรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ี 

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรพฒันาคู่มือคณะกรรมการประจ าคณะให้แล้วเสร็จ เพื่อผลกัดนัให้เห็นความส าคญัใน

ฐานะท่ีเป็นกลไกก าหนดนโยบายและทิศทางของคณะ ตลอดจนรองรับระบบการบริหารงาน

ท่ีดีขององคก์รในดา้นต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และอ่ืนๆ   

2. ควรให้ความส าคญักบัระบบการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ตั้งแต่การไดม้าของคณะกรรมการประจ าคณะ หนา้ท่ี ตลอดจนการให้ขอ้เสนอแนะและน ามา

ปรับปรุงอยา่งเป็นรูปธรรม 

3. ควรด าเนินการด้านการจดัการความรู้ให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยวางแผนให้มีกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ (share & learn) จากผูมี้ประสบการณ์ตรงในแต่ละประเด็นอยา่งต่อเน่ือง 

และรวบรวมองคค์วามรู้ทั้งในส่วนของ tacit knowledge และ explicit knowledge ไวอ้ยา่ง
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เป็นระบบ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดเพื่อใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็น

เคร่ืองมือในการพฒันางานและสนบัสนุนการด าเนินงานสนองกลยทุธ์ของคณะ 

4. ควรมีการวเิคราะห์ประเด็นความเส่ียงท่ีจะอาจส่งผลกระทบต่อคณะอยา่งรุนแรง เพื่อวางแผน

ป้องกนัความเส่ียงไวล่้วงหนา้อยา่งเป็นระบบ  

 
องค์ประกอบที ่8 : การเงินและงบประมาณ และตัวบ่งช้ี สมศ. 
 จุดแขง็ 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถบริหารทางการเงินอย่าง

เหมาะสม โดยมีระบบฐานขอ้มูลทางการเงินท่ีผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากร สามารถ

ตรวจสอบค่าใชจ่้าย/งบประมาณคงเหลือในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
ควรมีการทบทวนและประเมินแผนกลยทุธ์ทางการเงินควบคู่ไปกบัแผนกลยุทธ์อยา่งต่อเน่ือง 

และประเมินความตอ้งการของทรัพยากร/งบประมาณท่ีตอ้งจดัหาส าหรับการด าเนินการตาม

กลยทุธ์แต่ละกลยทุธ์ เพื่อผลกัดนัใหก้ารด าเนินการตามกลยทุธ์นั้นเกิดผลส าเร็จ 

องค์ประกอบที ่9 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ และตัวบ่งช้ี สมศ. 
 จุดแขง็ 

คณะตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นอยา่งดี มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง และมีการ

น าผลการประเมินไปปรับปรุง พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
ควรส่งเสริมใหค้ณาจารย ์ บุคลากร และนกัศึกษา มีส่วนร่วมในการน าแนวปฏิบติัตามเกณฑ์

มาตรฐานของตวับ่งช้ีมาใชใ้นการพฒันาการท างานประจ าในทุกๆ ดา้น เพื่อใหก้ารประกนั

คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานประจ าอยา่งแทจ้ริง 
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ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
1. ควรปรับปรุงระบบการจดัเก็บเอกสาร และการอ้างอิงให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เน่ืองจาก

เอกสาร   หลักฐานต่างๆ ท่ีใช้ประกอบการตรวจสอบและประเมินยงัไม่ค่อยเป็นระบบ 
ตลอดจนเอกสารอา้งอิงบางส่วนไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมินในแต่ละตวับ่งช้ี  

2. ควรอธิบายผลการด าเนินงานให้ตรงตัวช้ีวดัและอา้งอิงให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ โดยการวิเคราะห์
จากเกณฑม์าตรฐาน แลว้ตอบใหต้รงประเด็น เช่น การน าผลการประเมินไปปรับปรุงอยา่งเป็น
รูปธรรมก็ตอ้งน าเสนอประเด็นท่ีตอ้งปรับปรุงใหช้ดัเจนท่ีเป็นรูปธรรม 

 

สะท้อนข้อคิดจากผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
1. อาจารยค์วรมีงานวจิยัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อรองรับบณัฑิตศึกษา 

2. เจา้หนา้ท่ี ควรพฒันาดา้นการบริการอยา่งมืออาชีพสามารถสร้างระบบกลไกท่ีเป็นท่ียอมรับ

ไดข้องอาจารยผ์ูใ้ชบ้ริการตลอดจนรองรับงานบริหารจดัการของผูบ้ริหารคณะ 

3. ดา้นการบริหารจดัการคณะฯควรศึกษาและท าความเขา้ใจธรรมชาติของ LAB ท่ีอาจจะมี

ค่าใชจ่้ายไม่เท่ากนั ตลอดจนการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากห้องปฏิบติัการ 

4. ควรตรวจสอบ ดูแล การปฏิบติัหนา้ท่ีของยามรักษาการณ์ ใหป้ฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ

และไวใ้จได ้

สะท้อนข้อคิดจากนักศึกษา 
1. ตอ้งการให้คณะจดัเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนเพิ่มเติม เช่น 

 เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพเ์อกสาร เพื่อใชใ้นหอ้งสมุดคณะ 

 วสัดุอุปกรณ์ในการเรียนเชิงปฏิบติัการ เช่น หมู 

 หอ้งพกัของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเป็นสัดส่วน 

 โรงอาหารและร้านคา้สวสัดิการภายในคณะ 

 โทรศพัทแ์ละจอภาพเพิ่มเติมในหอ้งเรียนบางห้อง (ห้องขนาดใหญ่) รวมถึงระบบ

อินเตอร์เน็ต 

2. ตอ้งการให้คณะจดัใหมี้วชิาเรียนและ/หรือกิจกรรมท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 2 มีส่วนร่วมในคณะ

มากข้ึน เช่น การจดัการฟาร์ม 

3. ตอ้งการให้คณะมีการอบรม/ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเลือกวชิาเอก (major) ใหก้บันกัศึกษา 

โดยมีบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งจากทั้งภายในและภายนอกมาแนะน า 

4. ตอ้งการให้คณะเพิ่มการปฏิบติัในรายวชิาเพิ่มมากข้ึน 
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5. ตอ้งการให้คณะมีการเพิ่มเติมการเรียนรู้ดา้นภาษาใหแ้ก่นกัศึกษาเพิ่มข้ึน เช่น ภาษาจีน 

ภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

6. ตอ้งการใหพ้ี่นกัศึกษาปริญญาโท-เอก ช่วยเหลือนกัศึกษาปริญญาตรีในวชิาเรียนบางวิชา เช่น 

สัมมนา เป็นตน้ 

7. หอ้งพกันกัศึกษาปริญญาโท-เอก อยากใหมี้ความเป็นส่วนตวัมากข้ึนโดยใชฉ้ากกั้น 

8. ปรับหลกัสูตรใหม่ความรู้ไม่พร้อมก่อนนกัศึกษาไปปฏิบติังานจริง 

9. ฝึกงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 และเรียนรู้อิสระในภาคฤดูร้อนและกลบัมาเพิ่มรายวชิา

ในเทอม 2 

สะท้อนข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
1. การจดัการเรียนการสอนของคณะท่ีแบ่งเป็นสาขาชดัเจน ท าใหน้กัศึกษาเช่ียวชาญในสาขาของ

ตนเอง แต่ควรเพิ่มวชิาดา้นการบริหารจดัการดว้ย 

2. การน าเสนอผลงานของบณัฑิตแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น บริษทั ควรไดรั้บการพฒันาใหดี้ข้ึน 

(นกัศึกษาทีความรู้ แต่เสนองานไม่เป็น) 

3. ควรใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัในสถานประกอบการหรือห้องปฏิบติัการของคณะใหม้ากข้ึน จะได้

เพิ่มประสบการณ์ เพราะทางคณะมีสถานท่ีดงักล่าวอยูแ่ลว้ 

4. การขาดแคลนบณัฑิตท่ีเหมาะสมกบัภาระงานบางอยา่ง เช่น งานฟาร์ม งานส่งเสริม ซ่ึงตอ้งการ

เพศชายมากกวา่ อาจส่งผลกระทบต่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. คุณลกัษณส าคญัของบณัฑิตมหาวทิยาลยัแม่โจ ้คือ การอดทน การสู้งาน มีการลดลง 

6. ควรเพิ่มเติมดา้ภาษาท่ีจ าเป็นใหก้บับณัฑิต เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 

7. การจดัการเรียนวชิาสหกิจศึกษา ช่วยท าใหน้กัศึกษามีความพร้อมในการท างานดีข้ึน 

8. สาขาวชิาบางสาขาอาจมีปัญหาการท างานในอนาคต เช่น โคนมโคเน้ือ 

9. ฝ่ายวชิาการเห็นวา่การขยายงานค่อนขา้งจ ากดั 

10. นกัศึกษาส่วนใหญ่มีจิตอาสาต่อสังคมควรเนน้กิจกรรมท่ีเนน้ใหรู้้จกัตวัเอง การแสดงออก 

11. นกัศึกษา 2 ปี และ 4 ปี ไม่ค่อยรู้จกักนั 

12. ความรู้ความสามารถของนกัศึกษาเม่ือเทียบกบันกัศึกษาสถาบนัอ่ืนไม่แตกต่างกนั 
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ค่าคะแนนการประเมนิคุณภาพภายใน   (ตามตวับ่งช้ี สกอ.  สมศ.  ) ประจ าปีการศึกษา 2555 

ค่าคะแนนการประเมนิคุณภาพภายใน (ตามตวับ่งช้ี สกอ. และ  สมศ.)  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ก าหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลพัธ์ (%, 
สัดส่วน,ข้อ) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1 : ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์และแผนด าเนินการ       5.00 5.00 
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ขอ้         8 ขอ้        

(ขอ้ท่ี 1-8) 
5 5 

องค์ประกอบที ่2 : การผลติบณัฑติ       4.28 4.15 
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 6  ขอ้          2 ขอ้       

(ขอ้ท่ี 1-3) 
5 3 

2.2 อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 73 17 ร้อยละ  77.27 5 5 
22 

2.3 อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งวชิาการ ร้อยละ 50 11 ร้อยละ  50 4.17 4.17 
22 

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 5 ขอ้         4 ขอ้         
(ขอ้ท่ี 1-3,5) 

4 3 

2.5 หอ้งสมุด อปุกรณ์การศึกษาและสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 5 ขอ้          5 ขอ้        
(ขอ้ท่ี 1-5) 

0 5 

2.6 ระบบและกลไกการาพฒันาสมัฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 5 ขอ้         4 ขอ้        
(ขอ้ท่ี 1,3-5) 

3 3 

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 5 ขอ้          5 ขอ้        
(ขอ้ท่ี 1-5) 

5 5 

2.8 ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษา 
 
 

5 ขอ้          5 ขอ้        
(ขอ้ท่ี 1-5) 

0 5 



- 16 - 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ก าหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลพัธ์ (%, 
สัดส่วน,ข้อ) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

สมศ. 1. บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปีการศึกษา) ร้อยละ  70 111  ร้อยละ  71.62 3.58 3.58 
 155 

สมศ. 2. คุณภาพบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ คุณภาพบณัฑิต  
ร้อยละ  

 921 ร้อยละ  3.92 3.92 
 235 

สมศ. 3. ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ร้อยละ   8 ร้อยละ 72.73 5 5 
 11 

สมศ. 14. การพฒันาคณาจารย ์ ดชันีคุณภาพ 
4.00 

109  ดชันีคุณภาพ  
4.95 

4.17 4.17 
 22 

องค์ประกอบที ่3 : กจิกรรมพฒันานักศึกษา        4.50 4.50 
3.1 ระบบและกลไกการใหค้  าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 6 ขอ้        6 ขอ้            

(ขอ้ท่ี 1-4,6-7) 
4 4 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 5 ขอ้           6 ขอ้     (ขอ้
ท่ี 1-6) 

5 5 

องค์ประกอบที ่4 : การวจิยั       3.24 2.67 
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ 4 ขอ้        4 ขอ้  (ขอ้ท่ี 

1-2,4-5) 
3 3 

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ 4 ขอ้           2 ขอ้      
(ขอ้ท่ี 1,4) 

3 2 

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 
 

วทิย ์60,000  1,411,835 วิทย ์64,174/คน 5 5 

22   
สมศ. 5. งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่   4.75*100   ร้อยละ 21.59 5 5 

22   
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ก าหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลพัธ์ (%, 
สัดส่วน,ข้อ) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

สมศ. 6. งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ ... 1 ร้อยละ 4.55 3.41 1.14 
22 

สมศ. 7. ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ ร้อยละ ... 0*100 ร้อยละ 0 0 0 
22 

องค์ประกอบที ่5 : การบริการวชิาการแก่สังคม       4.50 3.75 
5.1 ระบบและกลไกการบริการวชิาการแก่สงัคม 3 ขอ้           3 ขอ้      

(ขอ้ท่ี 1-3) 
4 3 

5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม 3 ขอ้           4 ขอ้      
(ขอ้ท่ี 1-4) 

4 4 

สมศ. 8. การน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและ/
หรือการวจิยั 

ร้อยละ   2*100 ร้อยละ 50 5 5 
4 

สมศ. 9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก 3 ขอ้         3 ขอ้        
(ขอ้ท่ี 1,2,5) 

5 3 

องค์ประกอบที ่6 : การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม       4.67 4.67 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 3 ขอ้          5 ขอ้         

(ขอ้ท่ี 1-5) 
5 5 

สมศ.  10. การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม 3 ขอ้          4 ขอ้         
(ขอ้ท่ี 1-4) 

4 4 

สมศ.  11. การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม 4 ขอ้          5 ขอ้         
(ขอ้ท่ี 1-5) 

5 5 

องค์ประกอบที ่7 : การบริหารและการจดัการ       3.75 4.40 
7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 7 ขอ้          7 ขอ้         

(ขอ้ท่ี 1-7) 
5 5 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ก าหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลพัธ์ (%, 
สัดส่วน,ข้อ) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ 4 ขอ้          5 ขอ้       
(ขอ้ท่ี 1-3) 

5 3 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 5 ขอ้          5 ขอ้        
(ขอ้ท่ี 1-5) 

0 5 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 6 ขอ้          6 ขอ้         
(ขอ้ท่ี 1-6) 

5 5 

สมศ. 13. การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั ค่าเฉล่ีย 3.51   ค่าเฉล่ีย4.01 0 4.01 
องค์ประกอบที ่8 : การเงนิและงบประมาณ       5.00 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ขอ้          7 ขอ้       

(ขอ้ท่ี 1-7) 
5 5 

องค์ประกอบที ่9 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ       4.00 4.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ขอ้          7 ขอ้      (ขอ้

ท่ี 1-4,6-8) 
4 4 

สมศ. 15. ผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สงักดั ค่าเฉล่ีย ....   ค่าเฉล่ีย 4.41 4.41 4.18 
คะแนนเฉลีย่รวม  (สกอ. 23  ตวับ่งช้ี) 4.41 4.18 

คะแนนเฉลีย่รวม  (สมศ. 13  ตวับ่งช้ี) 4.01 3.56 

คะแนนเฉลีย่รวม  (สมศ. ตวับ่งช้ี1-11) 3.99 3.69 

ค่าเฉลีย่ผลการประเมนิตนเอง (สกอ. 23 ตวับ่งช้ี และ สมศ. 13  ตวับ่งช้ี   รวม  36 ตวับ่งช้ี) 4.27 4.00 

ผลการประเมนิ ด ี ด ี
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ตารางสรุปคะแนนเฉล่ียตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้น   
     

องคป์ระกอบ  
จ านวนตวับ่งช้ี  

ผลการประเมิน 
ปัจจยัน าเขา้  กระบวนการ  ผลผลิต รวม  

1.  ปรัชญา ปณิธานวตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

2.  การเรียนการสอน  4.72 3.50 4.33 4.15 การด าเนินงานระดบัดี 

3.  กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา  - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 

4.  การวจิยั  5.00 2.50 2.05 2.69 การด าเนินงานระดบัพอใช ้

5.  การบริการวชิาการแก่สงัคม  - 3.50 4.00 3.75 การด าเนินงานระดบัดี 

6.  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  - 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

7.  การบริหารและการจดัการ  - 4.50 4.01 4.40 การด าเนินงานระดบัดี 

8.  การเงินและงบประมาณ  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

9.  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี 

รวม 4.79 4.00 3.76 4.00 การด าเนินงานระดบัดี 

ผลการประเมิน 
การด าเนินงาน
ระดบัดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดบัดี 

การด าเนินงาน
ระดบัดี 
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ตารางสรุปค่าคะแนนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา       
มาตรฐาน ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม ผลการประเมิน 
1. มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต - - 4.38 4.38 การด าเนินงานระดบัดี 
2. มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการการอุดมศึกษา           
    ก. มาตรฐานดา้นธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา - 4.57 4.01 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
   ข. มาตรฐานดา้นพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 4.79 3.89 4.23 4.19 การด าเนินงานระดบัดี 
3. มาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสงัคม ฐานเรียนรู้ และสงัคมแห่งการเรียนรู้ - 2.50 2.05 2.23 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
รวม 4.79 4.00 3.76 4.00 การด าเนินงานระดบัดี 
ผลการประเมนิ การด าเนินงาน

ระดบัดมีาก 
การ

ด าเนินงาน
ระดบัด ี

การด าเนินงาน
ระดบัด ี

    

      
ตารางสรุปตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมุมมองของการบริหารจดัการดา้นต่างๆ     
มุมมองดา้นการบริหารจดัการ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิตหรือ

ผลลพัธ์ 
รวม ผลการประเมิน 

1. ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย - 4.00 4.25 4.13 การด าเนินงานระดบัดี 
2. ดา้นกระบวนการภายใน 5.00 4.22 4.34 4.31 การด าเนินงานระดบัดี 
3. ดา้นการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
4. ดา้นบุคลากร การเรียนรู้และนวตักรรม 4.59 2.50 2.58 3.06 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
รวม 4.79 4.00 3.76 4.00 การด าเนินงานระดบัดี 
ผลการประเมนิ การด าเนินงาน

ระดบัดมีาก 
การ

ด าเนินงาน
ระดบัด ี

การด าเนินงาน
ระดบัด ี
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ตารางสรุปมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาและตวับ่งช้ีท่ีใชป้ระเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

มุมมองดา้นการบริหารจดัการ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ์ รวม ผลการประเมิน 
1. มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  

 (1)ดา้นกายภาพ 5.00 - - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 (2)ดา้นวชิาการ 4.59 3.00 4.17 3.72 การด าเนินงานระดบัดี 

 (3)ดา้นการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 (4)ดา้นการบริหารจดัการ - 4.50 4.01 4.43 การด าเนินงานระดบัดี 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 4.72 4.10 4.09 4.22 การด าเนินงานระดบัดี 

2. มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา  

 (1)ดา้นการผลิตบณัฑิต - 4.67 4.38 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 

 (2)ดา้นการวจิยั 5.00 2.50 2.05 2.69 การด าเนินงานระดบัพอใช ้

 (3)ดา้นการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สงัคม - 3.50 4.00 3.75 การด าเนินงานระดบัดี 

 (4)ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม - 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 2 5.00 3.88 3.69 3.83 การด าเนินงานระดบัดี 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 4.79 4.00 3.76 4.00 การด าเนินงานระดบัดี 

ผลการประเมิน การด าเนินงาน
ระดบัดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดบัดี 

การด าเนินงานระดบัดี     
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ภาคผนวก  ก 
ก าหนดการประเมนิคุณภาพภายใน 

………………………….. 

               ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

ระหว่างวนัที ่ 19-20 สิงหาคม 2556 
************************************* 

วนัจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 
09.00  - 09.30 น.  คณบดี กล่าวตอ้นรับและน าเสนอผลการด าเนินงาน   

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการประเมิน 
09.30  - 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน และศึกษาเอกสาร 

และสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม 
12.00  -  13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00  -  14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน และศึกษา 

เอกสารและสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม (ต่อ) 
14.00 – 16.00 น.  สัมภาษณ์  
   กลุ่มที่ 1        

เวลา 14.00 – 15.00 น. ตวัแทนคณาจารย ์
เวลา 15.00 -  16.00 น.   ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
กลุ่มที่ 2 
เวลา 14.00 – 15.00 น. ตวัแทนนกัศึกษา (ตวัแทนสโมสร/ชมรม) 
เวลา 15.00 -  16.00 น.   ตวัแทนศิษยเ์ก่า 

16.00  - 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปงานประจ าวนั 
 
วนัองัคารที่ 20 สิงหาคม 2556 
09.00  –  12.00 น.  คณะกรรมการรวมคะแนนการประเมินฯ ศึกษาเอกสารเพ่ิมเติม 
12.00  –  13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00  -  15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมิน 
15.00 น. เป็นตน้ไป คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมเสริฟในหอ้งประชุม 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้รับการสัมภาษณ์ 

........................ 
 

รายช่ือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์การประเมนิคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2555  วนัที่ 19 สิงหาคม 2556 

 
กลุ่มที่ 1   (ห้องประชุม 1208) 
เวลา 14.00-14.30 น.   ผู้บริหารของคณะสัตวศาสตร์ฯ 

1. รศ.ดร.ญาณิน   โอภาสพฒันกิจ คณบดีคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. อ.น.สพ.ไพโรจน ์  พงศกิ์ดาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผศ.ดร.ประภากร   ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. อ.ดร.วิวฒัน ์  พฒันาวงศ ์ รองคณบดีฝ่ายวิจยั 
5. อาจารยไ์พโรจน ์ ศิลมัน่ ผูช่้วยคณบดี 
6. นางแสงจนัทร์   ศรีวงัพล หวัหนา้ส านกังานคณบดี 

เวลา 14.30-15.00 น.  อาจารย์ 
1.  อ.สพ.ญ.ดร. กฤดา   ชูเกียรติศิริ อาจารยใ์หม่ 
2. อ.ธนนนัท ์  ศุภกิจจานนท ์ อาจารยก์ลาง 
3. รศ.ดร. สุทศัน ์ ศิริ อาจารยเ์ก่า 

 
เวลา 15.00 – 16.00 น.  เจ้าหน้าที่  

1. นางรจนา   อุดมรักษ ์ หวัหนา้งานนโยบาย แผนและประกนัคุณภาพ 
2. นางดาริน   ชมภูพนัธ์ หวัหนา้งานบริหารและธุรการ 
3. นางสาวศิวริน  จกัรอิศราพงศ ์ หวัหนา้งานบริการการศึกษา 
4. นางสาวอรทยั   ปรีชา หวัหนา้งานการเงินและบญัชี 

 
กลุ่มที่ 2 (ห้องประชุม 1216) 
เวลา 14.00 – 15.00 น. ผู้ใช้บัณฑิต 

1. คุณนพดล   ประสบญาติ บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2. คุณนิตยา   งามสง่า 
3. คุณพชรพล  ร่ืนภิรมย ์
4. คุณอาทิตย ์ พินิจงาม 

บริษทั เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 
ตวัแทนศิษยเ์ก่า 
ตวัแทนศิษยเ์ก่า 
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เวลา 15.00 – 16.00 น. ตวัแทนนักศึกษา (ตัวแทนสโมสร/ชมรม) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. นางสาวจารุนนัท ์  ไชยนาม นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก 
   2. นางสาววราภรณ์  จนัทร์วงศ ์ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 
   3. นายอนนัต ์   ปัญญาทอ้ นายกสโมสรนกัศึกษาคณะสตัวศาสตร์ฯ 
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี  
   1. นายพลางกรู  อุปมา นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1  
   2. นายวรกิตต ์ พนัธ์ลิมา นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 
   3. นายณฐัชยั  ศรีวิลยั นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 
   4. นายอนนัท ์ ปัญญาทอ้ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 2 ปี 
   1. นางสาวปนสัยา  แซ่โซง้ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 
   2. นายเอกนนัท ์   กนัตุ่น นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 
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ภาคผนวก  ค 
ภาพการประเมนิคุณภาพภายใน 

........................ 
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