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 สวนนํา 
บริบทของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ประวัติ คณะสตัวศาสตรและเทคโนโลยี 
 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี เดิมเปนภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว  สังกัดคณะผลิต

กรรมการเกษตร  ซ่ึงเปนคณะแรกท่ีไดจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ  

พ.ศ. 2518 ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2518 โดยสถาบัน

เทคโนโลยีการเกษตรแมโจ ไดโอนยายสังกัดจากกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดใน

ทบวงมหาวิทยาลัย ตอมาป พ.ศ. 2539 ไดเปล่ียนช่ือเปน “มหาวิทยาลัยแมโจ”  ตอมาในป  พ.ศ. 2546 

มหาวิทยาลัยแมโจไดยายจากทบวงมหาวิทยาลัยมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ภาควิชาเทคโนโลยีทาง

สัตว ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังเปนคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแมโจ       

ท่ี 2/2551 เม่ือวันท่ี 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 โดยมีผูชวยศาสตราจารยประสาร วงศมณีรุง เปนรักษาการ

คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ตอมามีการสรรหาคณบดีและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ใหดํารงตําแหนงคณบดีดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย ดร. สุทัศน ศิริ     

วันท่ี  25 มกราคม พ.ศ. 2552 - 24 มกราคม พ.ศ. 2556  

2. รองศาสตราจารย ดร. ญาณิน    โอภาสพัฒนกิจ  

วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน  

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดแบงสวนราชการภายในออกเปน 5 งานดังนี้ 

1. งานบริหารและธุรการ 
2. งานคลังและพสัดุ 
3.  งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ  
4.  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  
5.  งานบริการวิชาการและวิจัย  
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สัญลักษณ   

 

 

 

           

              

   สีประจําคณะ สัตวศาสตรและเทคโนโลยี       

   สีชมพูอมสม (Old rose)   

ชื่อ ภาษาไทย   คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

  ภาษาอังกฤษ  Faculty of Animal Science and Technology 

ท่ีตั้ง     252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290 

     โทรศัพท 053-353831-4   โทรสาร 053-353830 

ขอมูลเก่ียวกับการเรียนการสอน 
 

   ในปการศึกษา 2555 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 1 
หลักสูตร  หลักสูตรในระดับปริญญาโทท่ีเปดสอน จํานวน  2  หลักสูตร หลักสูตรในระดับปริญญาเอก 
จํานวน 1 หลักสูตร คือ 
  ระดับปริญญาตรี   จํานวน 1 หลักสูตร   คือ 
  -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร  ดังนี้  

- วิชาเอกสัตวปก   (หลักสูตร 2 ป และ 4 ป) 

- วิชาเอกการผลิตสุกร  (หลักสูตร 2 ป และ 4 ป) 

- วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ (หลักสูตร 2 ป และ 4 ป) 

- วิชาเอกอาหารสัตว  (หลักสูตร 4 ป) 
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  ระดับปริญญาโท   จํานวน 2 หลักสูตร   คือ 
  -   หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
  -  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว 
 

  ระดับปริญญาเอก  จํานวน 1 หลักสูตร คือ 
  -  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค 
ปรัชญา  

 “พัฒนาองคความรู เพื่อผลิตบุคลากรดานสัตวศาสตร ใหมีทักษะ ใฝรู สูงาน คิดเปน ทําเปน มี

ภาวะผูนํา คุณธรรมและจริยธรรม” 

วิสัยทัศน 

  สรางนักสัตวศาสตรระดับแนวหนาของประเทศ 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ  ความรู 

ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางดานสัตวศาสตรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงพฒันา

ทางดานการผลิตสัตว 

2. บูรณาการวิจัยอยางมีทิศทาง เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนาให

เปนท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

3. ใหบริการวิชาการและความรวมมือดานการผลิตสัตวแกชุมชน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน ท้ัง

ระดับชาติ และนานาชาติ 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

5. สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และตรวจสอบได 

6. พัฒนางานฟารมสัตว และวิสาหกิจใหไดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  

บริการวิชาการ  และกอเกิดรายได 
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความรู ความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพทางดานสัตวศาสตรให

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลง พัฒนาทางดานการผลิตสัตว 

2. เพื่อสรางและพัฒนาผลงานวิจัยดานสัตวศาสตรใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

3. เพื่อใหการบริการวิชาการและความรวมมือดานการผลิตสัตวแกชุมชน องคกรภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

4. เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักศึกษา   บุคลากร   ใหมีสวนรวมในกิจกรรมทางดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  

5. เพื่อสรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และตรวจสอบ

ได 

6. เพื่อพัฒนางานฟารมสัตว และวิสาหกิจใหไดมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย  

บริการวิชาการ  และกอเกิดรายได 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
 “การพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีเปนนักปฏิบัติท่ีทันตอการเปล่ียนแปลง และเปนผูมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา” 
 

  การใหบริการท่ีสงเสริมการเรียนรู 
ดานการเรียนการสอน 

1. โครงการสหกิจศึกษา และการฝกงาน 
2. โครงการใหทุนการศึกษา 
3. โครงการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 
4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา 
5. โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาเพื่อศึกษาดูงาน 

ดานการวิจัย 
1. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งทางการวจิัย 

ดานบริการวชิาการ 
1. โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผูนําชุมชนทางดานการเล้ียงสัตว 
2. โครงการฐานการเรียนรูเนื้อโคคุณภาพครบวงจร 
3. โครงการฐานการเรียนรูการเล้ียงสุกรแบบครบวงจร 
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4. โครงการฐานการเรียนรูการเล้ียงโคนมแบบครบวงจร 
5. โครงการนักสัตวบาลกาวหนาสําหรับเยาวชน 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี

 
ดานการบริหารจัดการ 

1. โครงการศึกษาดูงานการจดัการศึกษา ดานสังคมศิลปวัฒนธรรม 
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
3. โครงการการจัดการความรูของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
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ผังแสดงสวนราชการ/โครงสรางหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําคณะ 

คณบด ี

รองคณบดี 

ฝายวิชาการ 

รองคณบดี 

ฝายวิจัย 

รองคณบดี 

ฝายบริหาร 

สํานักงานคณบด ี

งานนโยบาย แผนและ 

ประกันคุณภาพ

งานคลังและพัสดุ 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการวิชาการ 

และวิจัย 

งานบริการการศึกษา 

และกิจการนักศึกษา 

งานหองปฏิบัติการ            

และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

งานฟารม 

งานฟารมโคนมและโคเน้ือ 

งานฟารมสัตวปก 

งานฟารมสุกร 
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จํานวนบุคลากร   
 จํานวนบุคลากรท้ังหมดจําแนกตามประเภท 

บุคลากร 
ประเภท 

รวม รอยละ ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

ราชการ 

ลจ.ประจํา ลจ.ชั่วคราว ลจ.จาง

เหมา 

สายวิชาการ 16 5 -  -  1 - 22 29.72 

สายสนับสนุนวิชาการ 2 14 1 11 7 17 52 70.28 

รวม 18 19 1 11 8 17 74 100.00 
 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย รวม 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

4 18.18 7 36.36 11 45.46 22 100.00 
 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

17 77.27 3 13.63 2 9.1 22 100.00 
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งบประมาณแผนดิน    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งบบุคลากร13.870 
ลานบาท

งบลงทุน 
10.800

 ลานบาท

งบดําเนินงาน, 
4.044 ลานบาท

ประเภทรายรับ ป 2555 

จํานวนเงิน รอยละ 

งบบุคลากร 13.870 ลานบาท  48.30 

งบลงทุน 10.800 ลานบาท 37.60 

งบดําเนินงาน 4.044  ลานบาท 14.10 

รวมท้ังส้ิน 28.714 ลานบาท  100 
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งบประมาณเงนิรายได    

 
 

 
 

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

ร้อยละ

ร้อยละ

 ป 2555 

จํานวนเงิน รอยละ 

เงินเหลือจาย 879,000.00 8.88 

รายไดฟารม 726,824.70 7.35 

รายไดเงินผลประโยชน 1,191,642.41 12.05 

คาธรรมเนียม (หนวยกิต) 1,541,189.40 15.58 

คาธรรมเนียมพิเศษ 4,023,600.00 40.67 

นักศึกษาทดลองเรียน 159,264.00 1.61 

คาบํารุงมหาวทิยาลัย 285,300.00 2.88 

คาบํารุงกิจกรรม 85,500.00 0.86 

คาบํารุงหองสมุด 88,500.00 0.90 

เงินบริจาค 12,000.00 0.12 

เงินรับโอนจากหนวยงานอืน่ 899,725.45 9.09 

รวมท้ังส้ิน 9,892,545.96 100 
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จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารยและนักวิจัย) ประจําปการศึกษา 2555 
   

นับรวมลาศึกษาตอ และไมนับจํานวนตามระยะเวลาการทํางาน  

สาชาวิชา/หนวยงาน 
จํานวนบุคลากร 
สายวิชาการ  (คน) 

นักวจิัย รวม 

1. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 22 0 22 

รวม 22 0 22 
 

อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ประจําปการศึกษา 2555  
นับรวมลาศึกษาตอ และนับตามระยะเวลาการทํางาน   

สาชาวิชา/หนวยงาน 
จํานวนอาจารยประจําคุณวฒิุ 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 2 3 17 22 

รวม 2 3 17 22 
 
 

อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2555   
 

นับรวมลาศึกษาตอ และนับตามระยะเวลาการทํางาน   

สาชาวิชา/หนวยงาน 
จํานวนอาจารยประจําท่ีตํารงตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย ผศ. รศ. รวม 

1. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 11 7 4 22 

รวม 11 7 4 22 
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จํานวนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555  
 

สาชาวิชา/หนวยงาน 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 699 16 3 718 

รวม 699 16 3 718 
 
 

อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญ 
1. อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี      1  หลัง 

ขนาดเน้ือท่ี 14,200 ตารางเมตร ประกอบดวย 

1. สํานักงานคณบดี 
2. หองเรียน 
3. หองปฏิบัติการอาหารสัตว 
4. หองปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ 
5. หองปฏิบัติการผสมเทียม 
6. คลินิกสัตว 
7. หองประชุมนานาชาติ 
8. โรงฆาสัตวและทําผลิตภัณฑสัตว 

2. อาคารปฏิบัติการโคนมและผลิตภัณฑพรอมครุภัณฑ (750 ตรม.)   1  หลัง 
3. อาคารปฏิบัติการสัตวปกและสุกรพรอมครุภัณฑ     1  หลัง 

อาคารอาหารสัตว       1  หลัง 
โรงผลิตและระบบประปา      1  หลัง 
ฟารม 

1. ฟารมสัตวปก 

- อาคารฟกไขพรอมครุภัณฑ 

- โรงเรือนไขไก 

- โรงเรือนไกกระทง 

- โรงเรือนไกพันธุแทพรอมอุปกรณ 

- โรงเรือนพอแมพันธุ ขนาด 8 x 12 ม. 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา  2555 
 

 

 

 

 
12 

2. ฟารมสุกร 

- โรงเรือนสุกรแบบรวมพรอมอุปกรณ 

- โรงเรือนสุกรขุน 

- โรงเรือนพอแมพันธุ ขนาด 10 x 28 x 2.65 ม. 

3. ฟารมโคนมและโคเน้ือ 

- คอกเล้ียงแมโค 

- คอกโคเนื้อและโรงผสมเทียม 

- โรงเรือนเล้ียงลูกโค 3-4 เดอืน 

- โรงเรือนกระบือ  

- โรงเรือนสัตวเฉพาะอยาง เชน แพะ แกะ 

- โรงเรือนแพะและแกะ 
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รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพ  ประจําปการศึกษา  2555 
   

คณะฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2554 เม่ือวันท่ี 2-3 กรกฎาคม 

2555  เกณฑการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบไปดวย 9 

องคประกอบ 23 ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) คณะผานการประเมินดวยระดับ 4.09 (ผลการประเมินอยูระดับ ดี) ซ่ึงมีขอเสนอแนะ

จากคณะกรรมการประเมิน และคณะฯ ไดดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินดังนี้ 

สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในปการศึกษา 2554 

ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข/ผลการดําเนนิงาน 

องคประกอบท่ี 1 :   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

1  คณะฯ ควรถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน

ไปสูหนวยงานภายใน โดยวิธีการที่ตรวจสอบไดวา

บุคลากรไดรับทราบแผนกลยุทธแลว 

1 

 

 การถายทอดแผนฯ  คณะฯ  จะดําเนินการ

ถายทอดสูบุคลากรทุกระดับ โดยวิธีการเซนต

รับเอกสาร  ติดบอรดประชาสัมพันธ  และ

ประชุมรวมกัน 

2  คณะฯ ควรนําการประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติราชการตามแผนงานของ

คณะกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง  หรือ

ทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการให

เปนรูปธรรม 

2 คณะฯ มีการดําเนินการ โดยนําผลการประเมิน

และขอเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ  มาปรับปรุงในกิจกรรมการ

ทบทวนกลยุทธ  แผนพัฒนาคณะฯ  และ

แผนปฏิบัติราชการ 

3  คณะฯ ควรวางแผนกลยุทธเพื่อรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

3 คณะฯ มีการวางแผนปรับกลยุทธใหสอดคลอง

กับมหาวิทยาลัย และปรับปฏิทินการศึกษา, 

หลักสูตรเพื่อใหสอดคลองประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  พรอมท้ังใหความรูกับนักศึกษา

ทางดานวัฒนธรรม 
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องคประกอบท่ี 2 : การเรียนการสอน 

1  คณะฯ ควรมีการดําเนินการในการบริหารจัดการ

หลักสูตรท่ีเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาใหครบถวน 

1  คณะฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการประจํา

หลักสูตรทุกหลักสูตรติดตามรายงานผลการ

ดําเนินตามรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 

2  คณะฯ  ควรนําขอมูลจากการวิ เคราะหความ

ตองการของบุคลากรจากแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลมาจัดทําแผนการบริหารและพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

2  คณะฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร วิเคราะหจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร พรอมท้ังติดตามผลการดําเนินงานทุก

ไตรมาส 

3  คณะฯ ควรกําหนดแนวทางหรือวิธีการติดตามการ

นําความรูหรือทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการ

ปฏิบัติงานหรือพัฒนาตนเองของคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม 

3  คณะฯ  ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติโดยให

บุ คล ากร ท่ี ไปฝ กอบรมห รือ สัมมนากั บ

หนวยงานภายนอกมีการนําความรู ท่ีไดมา

นําเสนอใหแกบุคลากรภายในคณะฯ ในช่ัวโมง 

Coffee Hour (ทุก 2 เดือน/คร้ัง) 

4 คณะฯ ควรอธิบายวิธีการนําผลงานวิจัยเพือ่การ

พัฒนาการเรียนการสอนไปใชในการจัดการเรียน

การสอนในภาคเรียนตอไปใหชัดเจนมากยิง่ข้ึน 

4 คณะฯ สงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยในช้ันเรียน 

และนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนใน

ภาคเรียนตอไป 

5 คณะฯ ควรจัดทําแนวทางหรือข้ันตอนในการ

สงเสริมและสนับสนุนใหนกัศึกษาระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาเขารวมกจิกรรมทางวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานทางวิชาการที่ชัดเจนและเปนระบบ 

5 คณะฯ  มีการสงเสริมใหนักศึกษาทั้งระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาใหเขารวม

กิจกรรมการนําเสนอผลงานทางวิชาการกับ

หนวยงานภายนอก  โดยผานการกิจกรรม

เครือขายทางดานสัตวศาสตร และโครงการ

เสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัย 
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ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข/ผลการดําเนนิงาน 

6 คณะฯ ควรเนนวิธีการสอนใหนักศึกษาคิดและ

วิเคราะหใหมากข้ึน 

6 คณะฯ มีการกระตุนใหคณาจารยใชกระบวน

เรียนการสอนท่ีเนนการคิด วิเคราะหใหมากข้ึน 

พรอมระบุวิธีการใน  มคอ. 3 

องคประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

1 

 

 

 ในการประเมินคุณภาพการใหบริการ ควรนํา

ขอมูลการประเมินและขอเสนอแนะตางๆ ไป

พัฒนาการจัดบริการที่สนองตอบตอความตองการ

ของนักศึกษาและศิษยเกาตอไป 

1 

 

 

 คณะฯ ไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะ

ตางๆ มาพัฒนาระบบการการบริหารจัดการท่ี

สนองตอบตอความตองการของนักศึกษาและ

ศิษยเกาใหมากข้ึน 

 

2 คณะฯ ควรสงเสริมใหมีการนําความรูดานประกัน

คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 

2 คณะฯ สงเสริมและใหมีการนําความรูดาน

ประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการจัด

กิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาและเพ่ิมกิจกรรม

ตางๆ เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาใหมากข้ึน 

3 ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมตางๆ  ควร

แสดงผลระดับความพึงพอใจใหเปนคาตัวเลขท่ี

ชัดเจนตามเกณฑ 

3 คณะฯ มีการสงเสริมใหผูรับผิดชอบในการจัด

กิจกรรมทุกกิจกรรมแสดงผลระดับความพึง

พอใจใหเปนคาตัวเลขท่ีชัดเจน 

 

องคประกอบท่ี 4 : การวิจัย 

1 

 

 

 คณะฯ ควรกระตุนและสนับสนุนใหคณาจารย

ตีพิมพผลงานทางวิชาการใหมากข้ึน และควรหา

สาเหตุท่ีทําใหมีการตีพิมพผลงานทางวิชาการนอย 

1 

 

 คณะฯ  ไดสนับสนุนดานงบประมาณให

คณาจารย เพื่ อ ตีพิมพ เผยแพรผลงานทาง

วิชาการใหมากขึ้น โดยจัดทําเปนประกาศของ

คณะสัตวศาสาตรฯ 
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ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข/ผลการดําเนนิงาน 

2 คณะฯ ควรมีระบบและกลไกรวบรวม คัดสรร 

วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัย เพื่อ

ประชาสัมพันธ  เผยแพร สูสาธารณชน  และ

ผูเกี่ยวของ 

2 คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการคัดสรร 

วิเคราะห และสังเคราะห เพื่อรับผิดชอบการ

ประช า สั มพั น ธ  เ ผ ย แพร ผ ล ง านวิ จั ย สู

สาธารณชน โดยรายงานผลการดําเนินงานใน

คณะกรรมการประจําคณะ 

3 คณะฯ ควรมีการติดตามและประเมินผลงานวิจัย

ห รืองานสร า งสรรค ท่ี ได รับการสนับสนุน

งบประมาณจากทางคณะฯ 

3 คณะฯ มอบหมายใหคณะกรรมการวิชาการฯ 

ติดตามและประเมินผลงานวิจัย และ/หรืองาน

สรางสรรค 

องคประกอบท่ี 5 : การบริการทางวิชาการแกสังคม 

1 

 

 

 คณะฯ  ควรมีการประเมินการบูรณาการ  การ

บริการวิชาการ เขากับการจัดการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

 

1  คณะฯ  ไดแจงให ผู ท่ี รับผิดชอบโครงการ

บริการวิชาการ, โครงการวิจัย เพื่อระบุผลการ

ดําเนินงานในการนําโครงการบริการวิชาการ

มาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ

งานวิจัย ใน มคอ. 3, 5 และในรายงานโครงการ

ฉบับสมบูรณ 

2 คณะฯ ควรมีการประเมินประโยชนและผลกระทบ

ของการใหบริการวิชาการตอสังคมอยางเปน

รูปธรรมใหมากยิ่งข้ึน ตลอดจนนําไปพัฒนาระบบ

และกลไกหรือกิจกรรม/โครงการใหครบถวน 

โดยเฉพาะฐานเรียนรูตางๆ ของคณะ  

2 คณะฯ อยูระหวางการดําเนินงาน ออกแบบการ

ประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ

บริการวิชาการตอสังคม 

3 คณะฯ ควรบูรณาการการบริการวิชาการจากฐาน

เรียนรูตางๆ เพื่อใชทรัพยากรรวมกัน ตลอดจนการ

สรางนวัตกรรมท่ีอาจกอใหเกิดรายไดแกคณะ 
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องคประกอบท่ี 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1  ค ณ ะ ฯ  ค ว ร บู ร ณ า ก า ร ง า น ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับภาระงานหลักดานอ่ืนๆ ให

มากข้ึน 

  - 

2 คณะฯ ควรเพิ่มจํานวนโครงการดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีบูรณาการเขากับการเรียน

การสอน หรือกิจกรรมนักศึกษาใหมากยิ่งข้ึน 

2 คณะฯ  มีนโยบายและ  อยู ร ะหว า งก า ร

ดําเนินงาน  เชน  กิจกรรมจัดทําโคมยี่ เปง , 

ประดิษฐกระทง, รดน้ําดําหัววันสงกรานต เปน

ตน 

องคประกอบท่ี 7 : การบริหารและการจัดการ 

1 

 

 

 

 

 คณะฯ ควรจัดทําคูมือประกอบการดําเนินงานของ

คณะกรรมก ารประ จํ าคณะ  ประกอบด ว ย

องคประกอบและการไดมาซ่ึงคณะกรรมการ การ

ปฏิบัติในหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ  แนวทาง

ปฏิบัติท่ีดี  และหลักเกณฑการประเมินตนเอง 

เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ต้ั งแต เ ร่ิ มตนจนถึงการประ เ มินตนเองตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดไวลวงหนา 

1  คณะฯ อยูระหวางการดําเนินงาน 

2 คณะฯ ควรเพิ่มวิธีการถายทอดกลยุทธของคณะ 

โดยการปรับรูปแบบเอกสารใหเหมาะสมกับผูท่ี

เกี่ยวของทุกระดับ 

2 การถายทอดแผนฯ  คณะฯ  จะดํา เนินการ

ถายทอดสูบุคลากรทุกระดับ โดยวิธีการเซนต

รับเอกสาร ติดบอรดประชุมสัมพันธ และ

ประชุมรวมกัน 
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3 คณะฯ ควรกําหนดประเด็นการประเมินผลการ

บริหารองคกรให ชัดเจน  นอกเหนือจากการ

ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนําผล

การประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานอยางเปน

รูปธรรม 

3 คณะฯ อยูระหวางการดําเนินงาน 

4 คณะฯ ควรพิจารณาการตอยอดการรวบรวมความรู

จากการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง โดยการสังเคราะหเปนองคความรูภายในคณะ

ตามหัวขอหรือประเด็นท่ีกําหนดไว 

4 คณะฯ มีการนําความรูจากการรวบรวมความรู

มาสูการปฏิบัติงานจริง 

องคประกอบท่ี 8 : การเงินและงบประมาณ 

1 

 

 

  คณะฯ ควรจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินเชิงรุก

ในดานการแสวงหางบประมาณรายได โดยเฉพาะ

อยางยิ่งจากความรวมมือกับองคกรภายนอก เชน 

เบทาโกร หรือ ซีพี 

1  คณะฯ มีการดําเนินงาน และปการศึกษาตอไป

จะอธิบายเพ่ิมเติมใหครอบคลุมยิ่งข้ึน 

 

องคประกอบท่ี 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1 

 

 คณะฯ ควรกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ

ของคณะฯ  คือ  สามัคคี  สู ง านหนัก  ยึดหลัก

คุณธรรม มีภาวะผูนํา เลิศลํ้าวิชาการ 

    

2 คณะฯ ควรใหความรูดานการประกันคุณภาพแก

บุคลากรสายสนับสนุนใหมากข้ึน 

2 คณะฯมีการดําเนินงานการบรรยายใหความรู

แกบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษา 2555 

โดยอธิบายใหชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน 

 


