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ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวศิวริน   จักรอิศราพงศ 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินการ : ปการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี 

      กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ    
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3 . ทุกหลักสูตรมีการดํา เนินให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัว
บงช้ีกลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก )สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 

  (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการใหครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 
3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองคุมกํากับใหการดําเนินการตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ2และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 
4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินการตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีทุกหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 2 :  การผลิตบัณฑิต 
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เกณฑมาตรฐานเพิ่มเฉพาะกลุม 
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ี

เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุก

ระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 

หมายเหตุ :  
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนใน

รอบปการศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติ
ใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรท่ี
สภาสถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว 

2. การนับจํานวนนักศึกษาใหนับตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ในปการศึกษา
นั้นๆ และนับท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท้ังในท่ีต้ังและนอกท่ีต้ัง 
 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4-5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
คะแนนท่ีไดรับ:  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน:  คณะฯ มีการดําเนนิการได 6 ขอ ดังนี้ 
 ขอ 1 คณะฯ มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อางอิง สศ.2.1.1-1 ระบบกลไกการเปดหลักสูตร) และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด คือ ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
(อางอิง สศ.2.1.1-2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร)โดยคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแมโจไดมีมติเห็นชอบหลักสูตรฯ แลว ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2556 และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว  ไดแกไขช่ือ  โดยผานมติ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแมโจเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2556 (อางอิง สศ.2.1.1-3 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว) ปจจุบันอยูในข้ันตอนพิจารณาให
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ โดยจัดสงเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2556 
สวนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (อางอิง สศ.2.1.1-4 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร) ปรับปรุงแลวโดยไดรับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (อางอิง 
สศ.2.1.1-5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร) ปรับปรุงแลวโดยไดรับการเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2553 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ขอ 2 คณะฯ มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยและกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (อางอิง สศ.2.1.2-1 ระบบกลไกการปดหลักสูตร)  
 

 ขอ 3. คณะฯ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ (มคอ. 7) เม่ือส้ินสุดปการศึกษา สําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร โดยในการประเมิน
เม่ือครบรอบหลักสูตรฯ มีการดําเนินงานครบต้ังแตขอ 1 ถึงขอ 13 และบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานจาก 13 ตัวช้ีวัด  (อางอิง สศ.2.1.3-1 มคอ.7 หลักสูตรปริญญาตรี)  สวนหลักสูตรระดับปริญญา
โทคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (อางอิง สศ.2.1.3-2 มคอ.7 ปริญญาโท 
สาขาสัตวศาสตร) โดยหลักสูตรฯ มีการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ี 11 ตัวช้ีวัด จาก 12 ตัวช้ีวัด 
โดยไมมีการประเมินในขอ 8 เนื่องจากหลักสูตรฯ ยังไมมีอาจารยใหม  และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว  (อางอิง สศ.2.1.3-3 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว) และหลักสูตรปริญญาเอก คือ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร) โดยหลักสูตรฯ มีการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงช้ี 8 ตัวช้ีวัด จาก 9 ตัวช้ีวัด โดยไมมีการประเมินในขอ 7-8 เนื่องจากหลักสูตรฯ ยังไมมีนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา  (อางอิง สศ.2.1.3-4 มคอ.7 ปริญญาเอก) ตามกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2555 

 

ขอ 4. คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร (อางอิง สศ.2.1.4-1 คําส่ังคณะกรรมการระดับปริญญาตรี) (อางอิง สศ.2.1.4-2 รายงานการประชุม
ระดับปริญญาตรี) คณะกรรมการประจําหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
(อางอิง สศ.2.1.4-3 คําส่ังคณะกรรมการระดับปริญญาโทสาขาสัตวศาสตร) (อางอิงสศ. 2.1.4-4 รายงาน
การประชุมระดับปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร)  คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว (อางอิง สศ.2.1.4-5 คําส่ังคณะกรรมการระดับ
ปริญญาโทสาขาบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว)(อางอิง สศ.2.1.4-6หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว)คณะกรรมการประจําหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (อางอิง สศ.2.1.4-7 คําส่ังคณะกรรมการระดับปริญญาเอก) 
(อางอิง สศ.2.1.4-8 รายงานการประชุมระดับปริญญาเอก)โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุก
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หลักสูตรไดมีการควบคุมกํากับเพื่อใหมีการดําเนินการตามตัวบงช้ีท่ีกําหนด โดยอยางนอยรอยละ 80 
ของตัวบงช้ีท่ีกําหนด ซ่ึงถือวาผานการประเมิน 

 

ขอ 5. คณะฯ มีคณะกรรมการฯ รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา คือ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  (อางอิงสศ.2.1.5-1 มคอ 7 ปริญญาตรี) และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (อางอิง สศ.2.1.5-2 มคอ 7 ปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว (อางอิง สศ.2.1.5-3 คําส่ัง
คณะกรรมการระดับปริญญาโท สาขาบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว)  และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (อางอิง สศ.2.1.5-4 มคอ 7 ปริญญาเอก) ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2555 

 

ขอ 6. คณะฯ ไดมีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางมหาวิทยาลัยกับภาครัฐ
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร เชน คณะฯ มีความรวมมือในภาคีเครือขายสัตวศาสตรแหงประเทศ
ไทยกับ 24 สถาบัน และสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ ในการพัฒนาหลักสูตรท้ัง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การเรียนการสอน หรือวิชาชีพดานสัตวบาล-สัตวศาสตร ใหเปนท่ี
ยอมรับและมีมาตรฐานใกลเคียงกันท้ังประเทศ โดยไดมีการประชุมหารือในการประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 2  
ในวันท่ี 12 มีนาคม 2556 (อางอิง สศ.2.1.6-1 การประชุมวิชาการสัตวบาล/สัตวศาสตร)    

นอกจากนี้ คณะฯ มีความรวมมือกับบริษัทเอกชนทางดานวิชาการ และการเรียนการสอน เชน มี
ความรวมมือกับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในการรับนักศึกษาเขารวมโครงการตางๆ
กับทางบริษัท เชน โครงการ Pig business camp (คายเมล็ดพันธุใหมสายธุรกิจสุกร)   โดยทางบริษัทจะ
คัดเลือกนักศึกษาต้ังแตกําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 2 เพื่อเขารวมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู, การฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพสัตวศาสตรหรือโครงการสหกิจศึกษาในประเทศและตางประเทศ (วิชา สศ 497 การฝกงาน 
สําหรับหลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน วิชา สศ 497 สหกิจศึกษา สศ 498 การเรียนรูอิสระ และ วิชา สศ 499 
การฝกงานตางประเทศ สําหรับหลักสูตร 4 ป)  โดยนักศึกษาท่ีไดรับคัดเลือกจะเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3-4  
ซ่ึงจะไดรับคัดเลือกใหฝกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษาจนกระท่ังรับเขาทํางานรวมกับบริษัทเม่ือจบ
การศึกษา (อางอิง สศ.2.1.6-2 ความรวมมือกับบริษัทซีพีเอฟ)  และคณะฯ มีความรวมมือกับบริษัทใน
เครือเบทาโกร ดานการแปรรูปผลิตภัณฑสุกร,  โครงการความรวมมือทางวิชาการ การศึกษาการเล้ียง
สุกรขุนในโรงเรือนระบบปด  และความรวมมือในการสงนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสัตวศาสตร
และสหกิจศึกษา (อางอิง สศ.2.1.6-3 โครงการรวมมือกับบริษัทเบทาโกรฯ)  อีกท้ังไดมีการรวมประชุม
กับทางบริษัท สถานประกอบการที่เปนเครือขายศิษยเกา หรือรับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงาน และรับ
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 30 

นักศึกษาเขาทํางาน เพื่อนําขอเสนอแนะและหาแนวทางรวมมือทางวิชาการในการปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและความตองการของสถานประกอบการ 

  
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

6 ขอ ปฏิบัติไดขอ 1,2,3,4,5,6 5.00 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ผลการดําเนินการ : ปการศึกษา 

การคํานวณ : 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก = จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกอาจารยประจํา  

                                                                         ท้ังหมด  x 100                                         
                                                                            จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5โดยสถาบันกลุม ค2 คะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 30 
คะแนนท่ีได =                              รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   x 5 
                             รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการดําเนินงาน :  ปการศึกษา       

ในปการศึกษา 2555  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีมีอาจารยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ จํานวนท้ังส้ิน  22  คน   ซ่ึงมีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวนท้ังส้ิน  22 คน แยกเปน มีคุณวุฒิ
ปริญญา เอกท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 4  คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
จํานวน  7 คน และมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 6 คน   ดังนี้  

 

หนวยงาน 
จํานวนอาจารยประจําคุณวฒิุ 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 2 3 17 22 

รวม 2 3 17 22 
 

ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 

หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
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การคํานวณ 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก =    จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 

                                                  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด            
     =    (17 x 100) /22         
     =    77.27 

คะแนนท่ีได     =   (77.27 x  5) / 30  
     =    12.87   

=   5  คะแนน 
 

ผลการดําเนินงาน 

ลําดับ รายชื่อ คุณวุฒ ิ

1 รศ.ดร. สุทัศน  ศิริ ปริญญาเอก 

2 รศ.ดร. สมปอง  สรวมศิริ ปริญญาเอก 

3 รศ.ดร. สุกิจ  ขันธปราบ ปริญญาเอก 

4 รศ.ดร. ญาณิน   โอภาสพัฒนกิจ ปริญญาเอก 

5 ผศ. ดร. พิสุทธ์ิ  เนียมทรัพย ปริญญาเอก 

6 ผศ.ดร. นรินทร  ทองวิทยา ปริญญาเอก 

7 ผศ.ดร. จําเนียร  ยศราช ปริญญาเอก 

8 ผศ.ดร. มานิตย  เทวรักษพิทักษ ปริญญาเอก 

9 ผศ.ดร. อภิชัย  เมฆบังวัน ปริญญาเอก 

10 ผศ.ดร. บัญชา  พงศพิศาลธรรม ปริญญาเอก 

11 ผศ.ดร. ประภากร  ธาราฉาย ปริญญาเอก 

12 อ.ดร. ดํารง  ลีนานุรักษ ปริญญาเอก 

13 อ.ดร. วินยั  โยธินศิริกุล ปริญญาเอก 

14 อ.ดร. บัวเรียม  มณีวรรณ ปริญญาเอก 

15 อ.ดร. ทองเลียน  บัวจูม ปริญญาเอก 

16 อ.ดร. วิวัฒน  พัฒนาวงศ ปริญญาเอก 

17 อ.สพ.ญ.ดร. กฤดา   ชูเกียรติศิริ ปริญญาเอก  
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ลําดับ รายชื่อ คุณวุฒ ิ

18 อ. จํารูญ  มณวีรรณ ปริญญาโท 

19 อ. ไพโรจน  ศิลม่ัน ปริญญาโท 

20 อ. ธนนันท  ศุภกิจจานนท ปริญญาโท 

21 น.สพ. ไพโรจน  พงษกดิาการ ปริญญาตรี 

22 น.สพ. ภาณพุงศ  มหาพรหม ปริญญาตรี 

การขับเคล่ือนตัวบงชี้ 
 คณะฯ ไดใหความสําคัญและสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการศึกษาตอ

ในระดับปริญญาเอก สงผลใหบุคลากรมีกําลังใจในการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 

ผลการประเมินตนเอง  : 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

รอยละ 73 รอยละ  77.27 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ผลการดําเนินการ : ปการศึกษา 

การคํานวณ : 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

 
รอยละของอาจารยประจํา                              =   จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  x 100 
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ                                                  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด                                    

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 
คะแนนท่ีได =                              รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ                        x 5 
                             รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการดําเนินงาน : ปการศึกษา   
 

ในปการศึกษา 2555 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มีอาจารยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ จํานวนท้ังส้ิน 22 คน ซ่ึงดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวนท้ังส้ิน 11 คน แยกเปน ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 4 คน และตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 7 คน ดังนี้ ดังนี้  

 

หนวยงาน 
จํานวนอาจารยประจําตามตําแหนงวิชาการ 

รวม 
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

1. คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี 

11 7 4 
 

          - 22 

รวม 11 7 4 - 22 
 

 
 
 
 

ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 2.3 อาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 

หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
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วิธีการคํานวณ 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =       (11x 100) / 22 

        =      50 
 

คะแนนท่ีได (คํานวณตามเกณฑการคิดคาคะแนนวิธีท่ี 1) =       (50  x  5) / 60  
       =       4.17 
ผลการดําเนินงาน 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนงทางวิชาการ 

1 รศ.ดร. สุทัศน  ศิริ รองศาสตราจารย 

2 รศ.ดร. สมปอง  สรวมศิริ รองศาสตราจารย 

3 รศ.ดร. สุกิจ  ขันธปราบ รองศาสตราจารย 

4 รศ.ดร. ญาณิน   โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย 

5 ผศ. ดร. พิสุทธ์ิ  เนียมทรัพย ผูชวยศาสตราจารย 

6 ผศ.ดร. นรินทร  ทองวิทยา ผูชวยศาสตราจารย 

7 ผศ.ดร. จําเนียร  ยศราช ผูชวยศาสตราจารย 

8 ผศ.ดร. มานิตย  เทวรักษพิทักษ ผูชวยศาสตราจารย 

9 ผศ.ดร. อภิชัย  เมฆบังวัน ผูชวยศาสตราจารย 

10 ผศ.ดร. บัญชา  พงศพิศาลธรรม ผูชวยศาสตราจารย 

11 ผศ.ดร. ประภากร  ธาราฉาย ผูชวยศาสตราจารย 

12 อ.ดร. ดํารง  ลีนานุรักษ อาจารย 

13 อ.ดร. วินยั  โยธินศิริกุล อาจารย 

14 อ.ดร. บัวเรียม  มณีวรรณ อาจารย 

15 อ.ดร. ทองเลียน  บัวจูม อาจารย 

16 อ.ดร. วิวัฒน  พัฒนาวงศ อาจารย 

17 อ. จํารูญ  มณวีรรณ อาจารย 

18 อ. ไพโรจน  ศิลม่ัน อาจารย 

19 อ. ธนนันท  ศุภกิจจานนท อาจารย 

20 น.สพ. ไพโรจน  พงศกิดาการ อาจารย 
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ลําดับ รายชื่อ ตําแหนงทางวิชาการ 

21 น.สพ. ภาณพุงศ  มหาพรหม อาจารย 

22 อ.สพ.ญ. ดร. กฤดา   ชูเกยีรติศิริ อาจารย   
 

การขับเคล่ือนตัวบงชี้ 
คณะฯ มีการจัดโครงการเพื่อใหความรูแกบุคลากรสายวิชาการในการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ ไดแก โครงการการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ : ผลงานวิชาการรับใชสังคมสําหรับการ
เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2555 (อางอิง การขออนุมัติจัดโครงการการขอ
กําหนดตําแหนงวิชาการฯ) เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการรับทราบหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่ใชในการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประกอบ
กับกรณีการนําผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่มุงเนนการแกไขปญหาหรือพัฒนาชุมชนทองถิ่นมาใชเปน
ผลงานเพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 

คณะฯ ไดมีการสงเสริมและจูงใจใหบุคลากรสายวิชาการขอตําแหนงทางวิชาการ โดย
กําหนดไวใน วัตถุประสงคของระเบียบของกองทุนพัฒนาบุคลากรขอ (4) เพื่อสนับสนุนรางวัลแกบุคลากร
ที่ไดรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (อางอิง ระเบียบกองทุนพัฒนา
บุคลากร พ.ศ.2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555) นอกจากนั้น ยังมีการจูงใจใหบุคลากรสายวิชาการเรงการ
ผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตําแหนงวิชาการดวยการใหคาสนับสนุนคาตอบแทนสําหรับส่ือสิ่งพิมพที่จะ
นําไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยใหเบิกจายตามระดับตําแหนงวิชาการใดๆ ที่ขอ (อางอิง ประกาศ
การใหคาตอบแทนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ เพื่อการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2554)   
 

ผลการประเมินตนเอง : 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

รอยละ 50 รอยละ  50 4.17 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวศิวริน   จักรอิศราพงศ 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนินการ : ปงบประมาณ 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยท้ังทางดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการ วัดผล 
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2. มีการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลาการสายสนับสนุนใหเปนไปตามท่ี   กําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย 

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ 

พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจน
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให 
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือการปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนนิการ  

5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4  :  ระบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
คะแนนท่ีไดรับ  : 4 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน : คณะฯ มีการดําเนนิการได 5 ขอ ดังนี้ 

 ขอ 1. คณะฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  โดยมีแผนกลยุทธคณะฯ ซ่ึงเปน
นโยบายการบริหารงาน ระยะท่ี 10 พ.ศ. 2552-2556 (อางอิง สศ.2.4.1-1 แผนกลยุทธคณะฯ) เพื่อ
ตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ประการ อยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีชัดเจน 
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เพื่ออํานวยประโยชนตอดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ดานการบริหารจัดการ และดานการจัดการฟารมปศุสัตวและวิสาหกิจ และไดสงเสริม
และสนับสนุนใหบุคลากรทุกฝายของคณะฯ ไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญท่ีจะนําไปพัฒนาตนเอง 
เพื่อใหเกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานในแตละประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนการบริหารงานและพัฒนา
บุคลากร ระยะ 4 ป  (พ.ศ.2555-2558)  (อางอิง สศ.2.4.1-2 แผนพัฒนาบุคลากร) สอดคลองกับนโยบาย
การบริหารงานดานพัฒนาบุคลากร ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี คือ 1) สงเสริมศักยภาพของ
คณาจารย โดยการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสําหรับคณาจารย 3) พัฒนา
นักวิจัยรุนใหม 4) พัฒนาทักษะและความรูสําหรับบุคลากรภายในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 5) 
กําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (Career path) ของบุคลากรทุกกลุม โดยมีการวางแผนกลยุทธดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการติดตามและรายงานผลดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของคณะฯ  
และผลลัพธผลการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพของแตละคน ตามแผนพัฒนาตนเองท่ีกําหนดไว 

ขอ 2. คณะฯ สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองตามแผนการ
บริหารงานและพัฒนาบุคลากร โดยการเขารวมโครงการอบรม สัมมนารวมกับมหาวิทยาลัย เชน การเขา
รวมสัมมนาโครงการ “พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน” ระหวางวันท่ี 3 กรกฎาคม ถึง 30 
กันยายน 2555  เพื่อพัฒนาอาจารยใหมีความรู เพิ่มทักษะความชํานาญในการสอนรูปแบบตาง ๆ (อางอิง 
สศ.2.4.2-1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน)  โดยคณะฯ  มีการจัดสรรงบประมาณแผนการ
บริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อดําเนินการโครงการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของคณาจารยและบุคลากร และมีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนท่ีกําหนดไว (อางอิง สศ.2.4.2-2 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555) 

ขอ 3.  คณะฯ มีการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีใหแกบุคลากรและคณาจารยของคณะฯ โดยจัดสนาม
กีฬาและจัดอุปกรณกีฬา เชน สนามเปตอง สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลยบอล สนามฟุตบอล โตะ
ปงปอง ไวใหบริการ (อางอิง สศ.2.4.3-1 การเสริมสรางสุขภาพ) และการสนับสนุนใหบุคลากรเขารวม
กิจกรรมการแขงขันกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแมโจ ประจําป พ.ศ. 2555 (อางอิง สศ.2.4.3-2 กีฬา
บุคลากร) และมีการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหแกบุคลากรและคณาจารยโดยการมอบรางวัล
ใหแกบุคลกรท่ีทํางานดี เพื่อเปนตัวอยางใหเพื่อนรวมงาน กระตุนและสรางแรงจูงใจในการทํางาน  
(อางอิง สศ.2.4.3-3 บุคลากรดีเดน) มีการปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมภายในอาคารเรียนและ
สํานักงาน เชน การจัดมุมพื้นท่ีสีเขียวสรางความสดช่ืน, การปรับแสงไฟในหองทํางาน เปนตน (อางอิง 
สศ.2.4.3-4 สภาพแวดลอม) ตลอดจนมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรและคณาจารยไดพัฒนา
ทักษะความสามารถท่ีตรงกับสายงานโดยกําหนดเปนโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555 
เพื่อจะไดเกิดการพัฒนาทักษะและความสามารถใหเกิดการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (อางอิง สศ.
2.4.3-5 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555) นอกจากนี้ ไดจัดโครงการศึกษาดูงานทางดาน
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การจัดการศึกษาและดานสังคมศิลปวัฒนธรรม ระหวางวันท่ี 23-27 เมษายน 2555 ณ จังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดตราด โดยมีผูเขารวมโครงการฯ ซ่ึงเปนอาจารยและเจาหนาท่ี จํานวน 31 คน  และในวันท่ี 27 
เมษายน 2555 ไดเขาศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูดานการบริหารจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (อางอิง  สศ.2.4.3-6 คณะศึกษาดูงาน) และคณะฯ ไดใหบริการกลองรับ
ความคิดเห็นและสายตรงคณบดี เพื่อให บุคลากร คณาจารย และนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น แจงขอ
รองเรียน และแจงความจํานงในส่ิงท่ีตองการไดอีกดวย (อางอิง  สศ.2.4.3-7 กลองความคิดเห็น) 

ขอ 4. คณาจารยและบุคลากรไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของตนเอง (อางอิง สศ.
2.4.4-1 เอกสาร IDP)  และสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมโครงการตางๆกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อนํา
ความรูท่ีไดมาพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนการสอน เชน การเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2555 ณ หองคาวบอยเธียรเตอร อาคารพัฒนาวิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยแมโจ โดยมีการบรรยายพิเศษ ในหัวขอเร่ือง “คุณภาพของมหาวิทยาลัยและการจัดลําดับ
มหาวิทยาลัย” โดย ศาสตราจารย ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหคณาจารยมีความรูความเขาใจ 
สามารถจัดการระบบความคิดสูการพัฒนางานอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูการปฏิรูป การปฏิบัติงานได 
(อางอิง สศ.2.4.4-2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน) รวมถึงการเขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในหัวขอ “การตกแตงภาพเพื่อการเรียนการสอน” เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 
2555  ของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  (อางอิง สศ.2.4.4-3 อบรมการตกแตงภาพ) เพื่อพัฒนาเทคนิค
การสอน เปนการเพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนการสอน และการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา คร้ังท่ี 
ระหวางวันท่ี 18-20 สิงหาคม 2555 เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสหกิจศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษา เครือขายภาคเหนือตอนบน (อางอิง สศ.2.4.4-4 อบรมสหกิจศึกษา) 

คณะฯ สนับสนุนการเขารวมประชุมปฏิบัติการและงานสัมมนาตาง ๆ ของบุคลากรสาย
สนับสนุน  เชน โครงการเสริมสรางศักยภาพในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวศาสตรฯ 
ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2555 (อางอิง สศ.2.4.4-5 โครงการเสริมสรางศักยภาพ) คุณรจนา อุดมรักษ เขารวม
โครงการพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการจัดการความรู ซ่ึงเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับทักษะ
การส่ือสาร การจับประเด็นและการถอดบทเรียน ในวันท่ี 22 เมษายน 2555 (อางอิง สศ.2.4.4-6 การอบรม
เชิงปฏิบัติการ  งานโยบาย แผนและประกันคุณภาพ) เปนตน 

คณะฯมีการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนาตนเองจากการเขารวมโครงการอบรมและสัมมนาตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน โดยใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําแบบขอตกลงภาระงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ และมีการประเมินผลตามแบบรายงานภาระงานตามขอตกลงและแบบประเมินผลการ
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ปฏิบัติราชการ  (อางอิง สศ.2.4.4-7 เอกสาร TOR)   และคณะฯยังไดมีการจัดทํารายละเอียดการพัฒนา
บุคลากรเฉพาะบุคคล การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของการพัฒนาบุคลากร ในรายงาน
ผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร ป 2555 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2555 เพื่อให
บรรลุเปาประสงค โดยมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (อางอิง 
สศ.2.4.4-8 รายงานแผนการพัฒนาบุคลากร)   

ขอ 5. มหาวิทยาลัยมีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากร โดยกองการเจาหนาท่ี  
สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทําเอกสารเผยแพร เร่ือง จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน     ใหคณาจารยและ
บุคลากรไดรับทราบและเปนแนวทางปฏิบัติ  (อางอิง สศ.2.4.5-1 เอกสารเผยแพรของการเจาหนาท่ี)  
นอกจากนี้ยังมีการดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยแมโจวาดวยจรรยาบรรณขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2552  (อางอิง สศ.2.4.5-
2 ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ)  และไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย (อางอิง สศ.2.4.5-3 คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ)  โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษรเปนคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (อางอิง สศ.2.4.5-4 คูมือ
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย )  โดยใหยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว  
และคณะฯ ยังไดแตงต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําคณะฯ (อางอิง สศ.2.4.5-5 
คณะกรรมการจรรยาบรรณคณะฯ) และไดแตงต้ังผูรับผิดชอบรวบรวมขอรองเรียนทางดานจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยดวย (อางอิง สศ.2.4.5-6 ผูรับผิดชอบรวบรวมขอรองเรียนของคณะฯ) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา  2555 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

5 ขอ ปฏิบัติไดขอ 1,2,3,4,5 4 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินการ : ปการศึกษา 
เกณฑมาตรฐาน  

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอ
เคร่ือง 

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการ
ใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยใน
ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเนตในระบบไรสาย 

4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือการบริการดาน
อาหารและสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยเร่ือง
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการบริการดานกายภาพท่ี

สนองความตองการของผูรับบริการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ  

6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.5   : หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
คะแนนท่ีไดรับ  :  - 
ผลการดําเนินงาน :   
 คณะฯ ใชผลการประเมินรวมกับมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
คร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 
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ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวศิวริน   จักรอิศราพงศ 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินการ : ปการศึกษา 
เกณฑมาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต
ละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ  

6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.6   : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
คะแนนท่ีไดรับ   : 4 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนนิการได 6 ขอ ดังนี้ 
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ขอ 1. คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดจัดทําเอกสารเผยแพรแนวคิด ทฤษฎี วิธีการ
จัดการเรียนการรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและเกิดความคิดสรางสรรค เพื่อมาใชเปนแนวทางในการ
จัดเรียนการสอนใหแกคณาจารยของคณะฯ (อางอิง สศ .2.6.1-1 การเนนผูเรียนเปนสําคัญ)  ซ่ึงทาง
คณะฯ ไดมีการใหคณาจารยจัดทํารายละเอียดวิชาท่ีเปดสอน ในรูปแบบ มคอ.3  โดยใหแสดง
เนื้อหาของรายละเอียดวิชา หัวขอการสอนบรรยายชั่วโมงปฏิบัติการ รูปแบบการอภิปรายกลุม การ
สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานท่ี การฝกงานและสหกิจศึกษาโดย
การแสดงรายละเอียดไวในแผนการสอน เชน วิชา สศ 455 การเล้ียงมา  วิชา สศ 412 การ
เจริญเติบโตของสัตว วิชา สศ 499 การสัมมนา (อางอิง สศ.2.6.1-2 รายวิชาระดับปริญญาตรี) ใน
ระดับปริญญาโทใน วิชา สศ 501 โภชนศาสตรสัตวประยุกต สศ 591 การสัมมนา 2 (อางอิง สศ.
2.6.1-3 รายวิชาระดับปริญญาโท)  และในระดับปริญญาเอก วิชา สศ 714 เมตาบอลิซึมของโภชนะ
ในสัตว วิชา สศ 744 ธุรกิจปศุสัตวระหวางประเทศ (อางอิง สศ.2.6.1-4 รายวิชาระดับปริญญาเอก)  

ขอ 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรของคณะฯ มีรายละเอียดรายวิชา ท้ังท่ีมีภาคปฏิบัติและ
ประสบการณภาคสนาม ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใน
รายละเอียดวิชาระดับปริญญาตรี  เชน วิชา สศ 480 การตลาดปศุสัตว โดยเนื้อหาวิชาเพ่ิมพูนความรู
ทางสัตวศาสตรจากการทัศนศึกษาดูงานฟารมหรือโรงงานของบริษัทเอกชน ชวยใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณการเรียนรูโดยตรงจากผูเช่ียวชาญภายนอก และจากประสบการณจริงจากภาคสนาม 
ไดรับความรูดานตลาด การแขงขันสินคาเกษตรปศุสัตว (อางอิง สศ.2.6.2-1 วิชา สศ 480 การตลาด
ปศุสัตว) และในวิชา สศ 472 การจัดการฟารมโคนม  ดร.ดํารง ลีนานุรักษ, สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติ
ศิริ อาจารยประจําคณะฯ และนายอภิชาติ หม่ันวิชา นักวิชาการสัตวบาล ไดนํานักศึกษาสาขาวิชาโค
นมและโคเนื้อหลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 2 ป เขารวมการแขงขันการนําเสนอแนวความคิด หัวขอ 
“รวมพลังอุตสาหกรรมโคนมของไทยสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในระหวางวันท่ี   25-28   
มกราคม    2556    ณ   องคการสงเสริมกิจกรรมโคนมแหงประเทศไทย   อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
โดยนักศึกษาไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (อางอิง สศ.2.6.2-2 วิชา สศ 452 การจัดการฟารมโค
นม-ทักษะโคนม) สวนในวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา มีการเตรียมความพรอมดานความรูและทักษะ
การปฏิบัติงานกอนออกฝกปฏิบัติงานจริงใหแกนักศึกษา และใหนักศึกษาไดรายงานผลของ
กรณีศึกษา ผลการปฏิบัติงาน และการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน หลังจากจบส้ินการฝกปฏิบัติงาน 
ศึกษา (อางอิง สศ.2.6.2-3 วิชา สศ 497 สหกิจศึกษา) ในระดับปริญญาโท วิชา สศ 653 การบริหาร
จัดการส่ิงแวดลอมในฟารมสัตวเล้ียง เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูเกี่ยวกับการบริหารส่ิงแวดลอมใน
ฟารมเล้ียงสัตว โดยเนนสอนบรรยายโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญรวมกับการปฏิบัติการ และ
การศึกษาจากสถานประกอบการจริง (อางอิง สศ.2.6.2-4 สศ 653 การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมใน
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ฟารมสัตวเล้ียง) และในระดับปริญญาเอก วิชา สศ 794  สัมมนา นักศึกษาทําการศึกษาและคนควา
งานวิจัย ตลอดจนรวบรวมขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ โดยนําเสนอในรูปอภิปรายเชิงวิเคราะห
และวิจารณปญหาใหม ๆ (อางอิง สศ.2.6.2-5 สศ 794 สัมมนา)   

 

 ขอ 3. คณะฯ มีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย เชน ในระดับปริญญาตรี วิชา สศ 498 
การเรียนรูอิสระ  โดยนักศึกษาไดเรียนรู ฝกปฏิบัติ และทํางานวิจัยทางสัตวศาสตร (อางอิง สศ.
2.6.3-1 วิชา สศ 498 การเรียนรูอิสระ)  วิชา สศ 414 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวปก โดย
นักศึกษาจะไดฝกทักษะและปฏิบัติจริงดวยตนเอง นักศึกษาสามารถแยกความแตกตางระหวางชนิด
สัตวปกไดโดยดูจากลักษณะภายนอก ศึกษาระบบโครงรางจากตัวอยางจริง และจากโปสเตอรท่ี
เกี่ยวของกับตําแหนงและระบบตาง ๆ ทํารายงานจากบทปฏิบัติการ และรายงานท่ีมอบหมาย
เพิ่มเติม (อางอิง สศ.2.6.3-2 วิชา สศ 414 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวปก) สวนวิชาในระดับ
ปริญญาโท เชน วิชา สศ  591  สัมมนา 2 สงเสริมใหการศึกษา คนควา และนําเสนอในรูปแบบ
รายงานวิจัย ท้ังเชิงวิเคราะหและวิจารณประกอบขอมูลความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม ๆ ทางการ
ผลิตสัตว  (อางอิง สศ.2.6.3-3 สศ 591 สัมมนา 2 ) ระดับปริญญาเอก  ในรายวิชา สศ 751 เทคนิค
การวิจัยทางสัตวศาสตรข้ันสูง   ใหนักศึกษาศึกษาความกาวหนา  และนวัตกรรมเชิงวิชาการดาน
สัตวศาสตรโดยการบรรยายและมอบหมายใหนักศึกษาคนควาและทํารายงานดวยตนเอง (อางอิง 
สศ.2.6.3-4 สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตรข้ันสูง) และในระดับปริญญาโทและเอก ไดจัด
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา และเพิ่มพูนความรูทางสัตว-
ศาสตร จากการทัศนศึกษาดูงานทางดานวิชาการ ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาไดรับประสบการณการ
เรียนรูในกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา โดยเขารวมการประชุมวิชาการ ระหวางวันท่ี  
11-13  มีนาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและงาน VIV Asia 2013  ศูนยแสดงสินคาไบเท
คบางนา (อางอิง สศ.2.6.3-5 การศึกษาดูงานบัณฑิตศึกษา) 

ขอ 4. คณะฯ จัดการเรียนการสอนโดยใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู 
และประสบการณใหม ๆ โดยเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 Associate Professor Dr. Fa-Jui Tan 
Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung 
Hsing University, Taiwan บรรยายพิเศษเร่ือง  “งานวิจัยดานวิทยาศาสตรเนื้อสัตว และแนวทางการ 
ศึกษาตอท่ี National Chung Hsing University” ใหกับนักศึกษาของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
(อางอิง สศ.2.6.4-1 บรรยายพิเศษตางประเทศ)  นอกจากนี้ นักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ยังไดรับความรูจากทางวิทยากร ในเร่ือง การเตรียมความพรอมในการเลือก
สาขาวิชา และการประสบความสําเร็จในอาชีพทางสัตวศาสตร ในโครงการปจฉิมนิเทศ เม่ือวันท่ี 1 
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มีนาคม 2556 (อางอิง สศ.2.6.4-2 โครงการปจฉิมนิเทศ)  และเขารวมโครงการอบรมมาตรฐาน
ฟารม ซ่ึงทางคณะฯไดจัดการอบรมรวมกับสํานักสุขศาสตรสัตว เขต 5 ใหแกนักศึกษาทุกหลักสูตร
และบุคคลภายนอกท่ีสนใจเขารวม เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2556 (อางอิง สศ.2.6.4-3 โครงการอบรม
มาตรฐานฟารม)  และรายวิชา สศ 653 การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในฟารมเล้ียงสัตว ไดจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีโอกาสไดรับประสบการณโดยตรง โดยเชิญ นายสัตวแพทยชัยโรจน 
โพธ์ิเจริญ (นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตวเขต 5) เปนวิทยากรบรรยายพิเศษให
ความรูแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เร่ือง “มาตรฐานฟารมและกฎหมายควบคุมมลภาวะจาก
ฟารมเล้ียงสัตว” เพื่อเปนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพดานการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการ
เรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาโท (อางอิง สศ.2.6.4-4 โครงการอบรมปริญญาโท-เอก)          
 ขอ 5. คณะฯ ไดมีการจัดกิจกรรม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสวนา
ประเมินการเรียนการสอน (คร้ังท่ี 2) เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2555 โดยมี ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย 
เปนผูดําเนินการเสวนาฯ (อางอิง สศ.2.6.5-1 เสวนาประเมินการเรียนการสอน คร้ังท่ี 2/55) และจัด
โครงการเสวนาการเรียนการสอน คณะสัตวศาสตรฯ (คร้ังท่ี 1) เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน สําหรับคณาจารยและนักวิชาการศึกษา นักวิชาการสัตวบาล และหองปฏิบัติการ เม่ือ
วันท่ี 27 มีนาคม 2556  รวมแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณ ตลอดจนรวมหาแนวทางแกไข
ปญหา การรวมแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาตางๆของคณะฯ (อางอิง สศ.2.6.5 -2 เสวนาการเรียนการสอน คร้ังท่ี 1-56) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผนของ

หนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

5 ขอ ปฏิบัติไดขอ 1,2,3,4,5,6 4.00  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สกอ.ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี        นางสาวศิวริน   จกัรอิศราพงศ 
หนวยงาน                       คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน : ปการศึกษา 
เกณฑมาตรฐาน   

1. การสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษา
ของหลักสูตร  

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธ์ิผลการเรียนสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ี
เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ี
จัดโดยสถาบัน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ  

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.7   : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
คะแนนท่ีไดรับ   :  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนนิการได 5   ขอ ดงันี้ 
 ขอ 1. คณะฯ  ไดมีผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีตรงกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ท่ีพึงประสงคในปการศึกษา 2554 อางอิงจากขอมูลของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแมโจ (อางอิง สศ.
2.7.1-1 ความพึงพอใจของผูประกอบการ)   
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ขอ 2 หลักสูตรไดนําผลการสํารวจความตองการบัณฑิตของคณะมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  เพื่อใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร เชน ในการประชุมคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร คร้ังท่ี 3/2555 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชุมไดมี
การปรับเปล่ียนรายวิชาพื้นฐานของนักศึกษาตามความเหมาะสม (อางอิง สศ.2.7.2-1 รายงานการประชุม
ระดับปริญญาตรี) ในการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร คร้ังท่ี 1/2556 วันท่ี 18 ตุลาคม 2555 ไดพิจารณาในผลการดําเนินงานของหลักสูตร (อางอิง สศ.
2.7.2-2 รายงานการประชุมหลักสูตรระดับปริญญาโท)  
 ขอ 3. คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริมทรัพยากรดานบุคลากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของคณะฯ  (อางอิง สศ.2.7.3-1 การจัดสรร
เงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ประจําป 2555) โดยไดจัดสรรงบประมาณสําหรับทํา
โครงการที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต เชน การจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา (อางอิง สศ.2.7.3-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาและเครือขายศิษยเกา (อางอิง สศ.2.7.3-3 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา)  โครงการ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ (อางอิง สศ.2.7.3-4 โครงการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ)  เปนตน 

ขอ 4. คณะฯ มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
(อางอิง สศ.2.7.4-1 ระบบและกลไกงานวิจัย) ในการเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบันหรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ   (อางอิง สศ.2.7.4-2 หลักเกณฑการสนับสนุนทุนวิจัย)   โดยนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไดเขารวมการสัมมนาและนําเสนอผลงานทางวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ คร้ังท่ี 2 ใน
ระหวางวันท่ี 11-13 มีนาคม 2556 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน (อางอิง 
สศ.2.7.4-3 การประชุมวิชาการปริญญาโท-เอก) 
 ขอ 5. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา โดยทางคณะฯไดจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต และการทําบุญ
สัตวทดลอง โดยมี คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา เขารวมกิจกรรม เม่ือวันท่ี  19 เมษายน 2556 เพื่อ
รวมสืบสานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินอันดีงามใหคงอยูสืบไป และใหระลึกถึงบุญคุณของ
สัตวท่ีนํามาใชในการทดลอง วิจัย ใชเพื่อการศึกษาและการเรียนการสอน (อางอิง  สศ.2.7.5-1 กิจกรรม
ทําบุญสัตวทดลอง) และทางคณะฯ ยังไดจัดโครงการอบรมภาวะผูนํา ในระหวางวันท่ี  19-21  มกราคม  
2556 ซ่ึงเปนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดานคุณธรรมและ
จริยธรรมอีกดวย (อางอิง สศ.2.7.5-2 โครงการอบรมภาวะผูนํา) 
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ผลการประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

5 ขอ ปฏิบัติไดขอ 1,2,3,4,5 5.00 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนกัศึกษา 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินการ : ปการศึกษา 
เกณฑมาตรฐาน  

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอักษร 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 
โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

4. มีการประเมินผลการโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ี
และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัว
บงช้ี 

5. มีนักศึกษาหรือจริยธรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ  

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.8  : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนกัศึกษา 
คะแนนท่ีไดรับ  :  - 
ผลการดําเนินงาน :       
 คณะฯ ใชผลการประเมินรวมกับมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
คร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 
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ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี        นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 

หนวยงาน                       คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน : ปการศึกษา 
การคํานวณ    
  

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ป      100 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

 
หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑติท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว ผูท่ี

ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูท่ีเกณฑทหาร (ไมนบัรวมตัวต้ังและตัวหาร) 
เกณฑการประเมิน  

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

การสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ไดมีการ

สํารวจผานระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต www.e-manage.mju.ac.th ของมหาวิทยาลัยแมโจ) 

โดยในปการศึกษา 2555  (อางอิง สศ 1.1.1 ขอมูลการสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี)  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  มีผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมดจํานวน  187  คน  

มีผูสําเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสํารวจจํานวน  156  คน  คิดเปนรอยละ  83.42 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา

ภายใน 1 ป จํานวน  111  คน  คิดเปนรอยละ  71.15  ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน (ปการศึกษา 2555) 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน 
 ผลการดําเนินงาน

2555 
1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ)  187 
2 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ 160 
3 จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  114 
4 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ (โดยไมทํางาน)  5 



 

         รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา  2555 

 

 

 

 
 

 51 

5 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ (และทํางานดวย) 2 
6 จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา  - 
7 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการเกณฑทหาร ลาอุปสมบท  - 
8 จํานวนบัณฑิตท่ียังไมไดงานทํา  40 
9 จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทํา (ไมนับรวมผูท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา ผูศึกษาตอ 

ผูไดรับการเกณฑทหาร และลาอุปสมบท)  111 
10 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 155 
11 รอยละบัณฑติท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  71.62 
12 คะแนนท่ีได 3.58 

 

การขับเคล่ือนตัวบงชี ้
คณะฯ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมีหลักสูตรท่ี

ดําเนินไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยทําหนาท่ีบริหารหลักสูตรของคณะฯ 

  คณะฯ มีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
ท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยมีอาจารยคอยใหคําปรึกษาและแนะนํา  และนําความรู
จากผลการทดลองท่ีไดมาประมวลผลและนําเสนอและแลกเปล่ียนความรูกัน เชน  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชา สศ 499 สัมมนา   
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิชา สศ 491 สัมมนา 2 

ทางดานการจัดการเรียนการสอน คณะฯ ไดเรียนเชิญผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหนวยงาน ชุมชนภายนอก และบริษัทเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให
นักศึกษาไดรับความรูใหมๆ  จากวิทยากรรับเชิญ หรือไดรับประสบการณใหมๆ จากการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง  

คณะฯ ไดดําเนินการสงเสริมการพัฒนาคณาจารย ทางดานวิชาการ ดานเทคนิคการสอนและ
วัดผล และวิชาชีพเฉพาะ และเพิ่มพูนความรูทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งการศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก เพื่อใหเอ้ือตอการเรียนการสอน เอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการจัด
กิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 
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ผลการประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ.  

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

4.00 คะแนน 3.58 คะแนน 3.58 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท  และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี        นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 

หนวยงาน                       คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 
ผลการดําเนินงาน 
           การสํารวจคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท  และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ   คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี   ใชผลการสํารวจคุณภาพบัณฑิตจากงานวิจัย
สถาบัน  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแมโจ  www.planning2.mju.ac.th  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ดาน  
โดยในปการศึกษา 2554 ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี   และปริญญาโท 
(อางอิง สศ. 2.0.1 ผลประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการ ปการศึกษา 2554 )  คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี  ดังนี้ 
ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน (ปการศึกษา 2555) 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน 
ผลการสํารวจ   (คาคะแนน) 
ป.ตรี (A) ป.โท (B) 

1 คาคะแนนประเมินบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม 185.4 8.4 
2 คาคะแนนประเมินบัณฑิตดานความรู 166.05 7.6 
3 คาคะแนนประเมินบัณฑิตดานทักษะทางปญญา 178.65 7.8 
4 คาคะแนนประเมินบัณฑิตดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 
182.7 8.2 

5 คาคะแนนประเมินบัณฑิตดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

170.1 8.2 

6 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 882.9  40.2  
7 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินท้ังหมด 923.1 
8 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินแตละระดับ  45 2 
9 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 47 
10 คาเฉล่ียของคะแนนประเมิน   19.64 
11 คะแนนท่ีได  3.92 
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การขับเคล่ือนตัวบงชี้  
 คณะฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา โดยมีคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อทําหนาท่ีพัฒนาและบริหารหลักสูตร   

    ทางดานส่ิงสนับสนุนคณะฯไดจัดส่ิงสนับสนุนการเรียนรูอุปกรณการเรียนการสอน ใหมี
ความทันสมัย และเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน เอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการจัด
กิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูของนักศึกษา  ดังนี้ 

1. หองสมุด 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอรคํานวณสูตรอาหาร  
3. หองคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนอินเตอรเนต 
4. อุปกรณปฐมพยาบาล  
5. ลานสนามกีฬา เชน เปตอง วอลเลยบอล ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส 
6. ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย เชน ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบ

ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร ระบบกําจัดของเสียจากมูลสัตว 
และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ จะนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อจัดหาอุปกรณ ครุภัณฑ หองเรียน ใหเหมาะสม
ตามความตองการของผูเรียนตอไป   

 

ผลการประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผนของ

หนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สมศ.  

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

 3.50 คะแนน    3.92 คะแนน 3.92 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
 



 

    รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา  2555 

 

 

 

 
 

  55 

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี        นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 

หนวยงาน                       คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 

การคํานวณ     
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   X  100 

                                             จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
หมายเหตุ  นับตามปท่ีไดรับการตีพิมพเทานั้น      
             

เกณฑการพิจารณา  
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจยัท่ีตีพิมพ ดังนี ้

คา
น้ําหนกั 

ระดับคุณภาพงานวิจยั 

0.25 มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  
0.50 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)   
0.75 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังนี้ 

คา
น้ําหนกั 

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัสถาบันหรือจังหวดั  
0.25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัชาติ  
0.50 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ  
0.75 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบันานาชาติ  
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว 
เวียดนาม สิงคโปร และอินโดนีเซีย  

การเผยแพรความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ  
การเผยแพรในระดับอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ)  
การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางกับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ และ

ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
เกณฑการประเมิน   

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 
ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน (ป พ.ศ. 2555 ÷ ปการศึกษา 2555)  

ขอ ขอมูลพื้นฐาน 
ผลการดําเนินงาน 
(ป พศ. 2554) (A) 

น้ําหนกั 
(B) 

1 บทความท่ีเปนผลของวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ หรือศิลปนิพนธ ท่ีมีการ
เผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

9 0.25 

2 ผลงานวิทยานพินธ หรือสารนิพนธ หรือศิลปนิพนธ ท่ีมีการตีพิมพใน
รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) ท่ีไดรับ
การยอมรับในสาขา 

 0.50 

3 ผลงานวิทยานพินธ หรือสารนิพนธ หรือศิลปนิพนธ ท่ีมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI 

2 0.75 

4 ผลงานวิทยานพินธ หรือสารนิพนธ หรือศิลปนิพนธ ท่ีมีการตีพิมพใน
รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) ท่ี
ไดรับการยอมรับในสาขา 

 0.75 

5 ผลงานวิทยานพินธ หรือสารนิพนธ หรือศิลปนิพนธ ท่ีมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ ท่ีไดรับการยอมรับในสาขา  
- วารสารวิชาการดานวิทยาศาสตร/เทคโนโลยี และวารสารดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีเปนท่ียอมรับระดับชาติของ สกอ. และ 
สกว. (ตามประกาศของ สมศ.) 

 0.75 

6 ผลงานวิทยานพินธ หรือสารนิพนธ หรือศิลปนิพนธ ท่ีมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดรับการยอมรับในสาขา  

 1.00 
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- วารสารวิชาการดานวิทยาศาสตร/เทคโนโลยีท่ีเปนท่ียอมรับระดับ
นานาชาติของ สกอ. และ สกว. (ตามประกาศของ สมศ.) 

7 ผลงานวิทยานพินธ หรือสารนิพนธ หรือศิลปนิพนธ ท่ีมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีรายช่ือปรากฏในฐานขอมูล ISI, 
MathSciNet, ScienceDirect, Agicola, Biosisi, Scopus, Pubmed, Acadimic 
Search Premium, Infotrive, Wilson (ตามประกาศของ สมศ.) 

 1.00 

8 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัสถาบันหรือจังหวดั  0.125 
9 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัชาติ  0.25 
10 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ  0.50 
11 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัภูมิภาคอาเซียน  0.75 
12 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบันานาชาติ  1.00 
13 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 3.75 
14 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดในปการศึกษา 2554 11 
15 รอยละของผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 
34.091 

16 คะแนนท่ีได 5 
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ผลการดําเนินงาน 
 

ท่ี ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ ชื่อผูทํา 
วิทยานิพนธ 

ผลงานท่ี
ตีพิมพ
เผยแพร 

วันท่ีนําเสนอ/ตีพิมพ คาถวง
น้ําหนัก 

1 การใชสารละลายกรดแลคติค 
เพ่ือลดปริมาณการปนเปอน
เช่ือจุลินทรียกอโรคในเนื้อโค 

นายทศพล บุญดิเรก 15/11/2555 วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการ
เกษตร (ม.แมโจ) -TCI 

(อางอิง สศ 30.1การเผยแพร
ผลงาน) 

 

0.750 

2 การศึกษาลักษณะการ
เจริญเติบโตและคุณภาพซาก
ของโคขาวลําพูนในสภาพการ
เล้ียงที่แตกตางกัน 

นายประมวล เดชคง 01/08/2555 ประชุมวิชาการสัตวศาสตร
แหงชาติ ครั้งที่ 1 

(อางอิง สศ.3.0.2 การเผยแพร
งานวิจัย) 

 

0.250 

3 ผลของการใชเศษขิงออนตอ
สมรรถภาพการผลิตไกเน้ือ 

นายปยะภัทร ศรีหา
ตา 

05/09/2555 วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการ
เกษตร (ม.แมโจ) -TCI 

(อางอิง สศ.3.0.3 การเผยแพร
ผลงาน) 

(อางอิง สศ.3.0.4 เอกสารการ
นําเสนอ)  

0.750 

4 คุณคาทางโภชนาการและการ
ยอยไดของเปลือกและซัง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

นางสาวศิริพร ทุมมณี 05/09/2555 งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร
แหงชาติ ครั้งที่1 

(อางอิง สศ.3.0.5 การเผยแพร
งานวิจัย)  

0.250 

5 การศึกษาคุณคาทางอาหารและ
การยอยไดของเปลือกกลวย
นํ้าวา (MUSA SAPIENTUM 
L.) 

นางสาวสุญาณี แสน
เศษ 

04/07/2555 สัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 1 
(อางอิง สศ.3.0.6 การเผยแพร
งานวิจัย)  

0.250 

6 การศึกษาระดับฮอรโมนโป
รเจสเตอโรนในกระแสดเลือก
จากการใชอุปกรณสอดชอง
คลอดเพ่ือควบคุมการเปนสัด
ในโคเน้ือ 

นายจตุพงษ ปทมะ 06/06/2555 การประชุมวิชาการสัตวศาสตร
แหงชาติ ครั้งที่ 1 
(อางอิง สศ.3.0.7 การเผยแพร
งานวิจัย)  

0.250 
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7 การใชเปลือกและเมล็ดลําไย
บดรวมกับกากนํ้าเตาหู และใบ
กระถินแหงในระดับตางๆ เปน
สวนประกอบของอาหารขนใน
อาหารผสมสําเร็จเล้ียงโคนม 

นายจักรี มีแกว 14/03/2555 - 
16/03/2555 

ประชุมวิชาการสัตวศาสตร
แหงชาติ ครั้งที่ 1 
(อางอิง สศ.3.0.8 การเผยแพร
ผลงาน)  

0.250 

8 การศึกษาระดับฮอรโมนโป
รเจสเตอโรยนในกระแสเลือด
จากการใชอุปกรณสอดชอง
คลอดเพ่ือควบคุมการเปนสัด
ในโคนม 

นายณรงคพัชร นํ้าใจ 06/06/2555 การประชุมวิชาการสัตวศาสตร
แหงชาติ ครั้งที่ 1 

(อางอิง สศ.3.0.9 การเผยแพร
งานวิจัย)  

0.250 

9 การศึกษาระดับฮอรโมนโป
รเจสเตอโรนในกระแสเฃือ
ดจากการใชอุปกรณสอดชอง
คลอดเพ่ือควบคุมการเปนสัด
ในกระบือปลัก 

นายณัฐวุฒิ อภิชัย 06/06/2555 การประชุมวิชาการสัตวศาสตร
แหงชาติ ครั้งที่ 1 

(อางอิง สศ.3.0.10 การ
เผยแพรงานวิจัย)  

0.250 

10 ผลการเสริมบัวบกในสูตร
อาหารท่ีมีตอสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตและการยอยได
ของโภชนะในสุกรระยะ
เจริญเติบโต-ชุม (15-90 
กิโลกรัม) 

นายวงศนิวัทธิ์ ถํา
อุทก 

15/11/2555 นวัตกรรมความรูสูประชาคม
อาเซียน นเรศวรวิจัย 8 
(อางอิง สศ.3.0.11 การเผยแพร
ผลงาน)  

0.250 

11 คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
โคนมคัดทิ้ง 

นางสาววัชราภรณ 
สุขใจ 

15/11/2555 การตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

(อางอิง สศ.3.0.12 การ
เผยแพรงานวิจัย)  

0.250 

ผลรวมถวงน้ําหนัก 3.75 
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การขับเคล่ือนตัวบงชี ้
คณะฯ มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานของนักศึกษาภายในประเทศ โดย

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย และผลงานสรางสรรค ซ่ึงให
การสนับสนุนคนละ 1 คร้ัง ตลอดการศึกษาจนครบหลักสูตร 
 

ผลการประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผนของ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตัวบงชี้ สมศ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

 2.50 คะแนน 5.00 คะแนน  5.00 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี        นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 

หนวยงาน                       คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 
การคํานวณ     

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก      X   100 
                                             จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

             
เกณฑการพิจารณา  
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจยัท่ีตีพิมพ ดังนี ้

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานวิจยั 
0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตพีิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 
075 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 1 หรือ 2 
(Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI  หรือ Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังนี้ 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 
0.125 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัสถาบันหรือจังหวดั  
0.25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัชาติ  
0.50 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ  
0.75 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบันานาชาติ  
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เกณฑการประเมิน   
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน (ป พ.ศ. 2555 ÷ ปการศึกษา 2555)  

ขอ ขอมูลพื้นฐาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

(ป พศ. 2554) 
(A) 

น้ําหนกั 
(B) 

1 บทความวจิัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

 0.25 

2 บทความวจิัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ 

 0.25 

3 บทความวจิัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล 
TCI 

 0.25 

4 บทความวจิัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใน
ประกาศของสมศ. 

 0.50 

5 บทความวจิัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทล
ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ  

 0.75 

6 บทความวจิัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู
ในประกาศของ สมศ. 

 0.75 

7 บทความวจิัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทล
ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ  

 1.00 

8 บทความวจิัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู
ในฐานขอมูลสากล ISI  หรือ Scopus หรือ ฯลฯ 

 1.00 

9 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัสถาบันหรือจังหวดั  0.125 
10 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัชาติ  0.25 
11 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ  0.50 
12 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัภูมิภาคอาเซียน  0.75 
13 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบันานาชาติ  1.00 
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14 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 

Sum.(A * B) ขอ 1 ถึง 13 

15 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดในปการศึกษา 2553  
16 รอยละของผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพมิพ

หรือเผยแพร 
(ขอ 14 * 100) / ขอ 15 

17 คะแนนท่ีได ขอ 16 * 5 
50 

 
ผลการดําเนินงาน 

ไมมีผลการดําเนินงานเน่ืองจากคณะฯ ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปการศึกษา 
2555 

 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมายตามแผน
ของระดับหนวยงาน 

ผลการดําเนินงานใน 
ปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงชี้ สมศ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

NA NA NA NA 
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ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี        นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 

หนวยงาน                       คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน : ปการศึกษา 
เกณฑการพิจารณา  
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดงันี้ 
ตําแหนงทางวชิาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 
ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 
รองศาสตราจารย 3 5 8 
ศาสตราจารย 6 8 10 
หมายเหตุ : นับขอมูล ณ วันส้ินสุดภาคการศึกษา 
การคํานวณ  : 

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา 
อาจารยประจําท้ังหมด 

เกณฑการประเมิน  
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2555 :         

ในปการศึกษา 2555  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรสายวิชาการทั้งส้ิน 22 คน (คิด
ตามอายุการทํางาน) 

ซ่ึงดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยจํานวน 4 คน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยจํานวน 7 คน และ
ตําแหนงอาจารยจํานวน 12 คน เปนผูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 17 คน ระดับปริญญาโท
จํานวน 3 คน และระดับปริญญาตรีจํานวน 2 คน 

 
          
            

 
 
 

          ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา                     
              จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด                              22 คน        

ดัชนีคุณภาพอาจารย                       110        =    5.00 
                                                                 22                        
 คะแนนท่ีได                                      5.00 x 5            =    4.17 

                                                                              6   
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ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน( ปการศึกษา  2555) 

  
ขอ 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ปการศึกษา 2555 

คน ดัชนีคุณภาพ 

(A) (B) 

1 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรี และไมมีตําแหนงทางวิชาการ (ระดับคุณภาพ 0) 2 0 

2 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหนง ผศ.  (ระดับคุณภาพ 1) - - 

3 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหนง รศ.  (ระดับคุณภาพ 3) - - 

4 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหนง ศ.  (ระดับคุณภาพ 6) - - 

5 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโท และไมมีตําแหนงทางวิชาการ (ระดับคุณภาพ 2) 3 6 

6 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนง ผศ.  (ระดับคุณภาพ 3) - - 

7 จานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนง รศ.  (ระดับคุณภาพ 5) - - 

8 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนง ศ.  (ระดับคุณภาพ 8) - - 
9 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอก และไมมีตําแหนงทางวิชาการ  (ระดับคุณภาพ 5) 6 30 

10 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนง ผศ.  (ระดับคุณภาพ 6) 7 42 

11 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนง รศ.  (ระดับคุณภาพ 8) 4 32 

12 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนง ศ.  (ระดับคุณภาพ 10) - - 

13 ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา 110 

14 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  22 

15 คาดัชนีคุณภาพอาจารยประจําทั้งหมด 5.00 

16 คะแนนที่ได 4.17 

 
ผลการดําเนินงาน 

ลําดับ รายชื่อ คุณวุฒ ิ

1 รศ.ดร. สุทัศน  ศิริ ปริญญาเอก 

2 รศ.ดร. สมปอง  สรวมศิริ ปริญญาเอก 

3 รศ.ดร. สุกิจ  ขันธปราบ ปริญญาเอก 

4 รศ.ดร. ญาณิน   โอภาสพัฒนกิจ ปริญญาเอก 

5 ผศ. ดร. พิสุทธ์ิ  เนียมทรัพย ปริญญาเอก 

6 ผศ.ดร. นรินทร  ทองวิทยา ปริญญาเอก 
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ลําดับ รายชื่อ คุณวุฒ ิ

7 ผศ.ดร. จําเนียร  ยศราช ปริญญาเอก 

8 ผศ.ดร. มานิตย  เทวรักษพิทักษ ปริญญาเอก 

9 ผศ.ดร. อภิชัย  เมฆบังวัน ปริญญาเอก 

10 ผศ.ดร. บัญชา  พงศพิศาลธรรม ปริญญาเอก 

11 ผศ.ดร. ประภากร  ธาราฉาย ปริญญาเอก 

12 ดร. ดํารง  ลีนานุรักษ ปริญญาเอก 

13 ดร. วินยั  โยธินศิริกุล ปริญญาเอก 

14 ดร. บัวเรียม  มณีวรรณ ปริญญาเอก 

15 ดร. ทองเลียน  บัวจูม ปริญญาเอก 

16 อ.ดร. วิวัฒน  พัฒนาวงศ ปริญญาเอก 

17 อ.สพ.ญ.ดร. กฤดา   ชูเกียรติศิริ ปริญญาเอก  

18 อ. จํารูญ  มณวีรรณ ปริญญาโท 

19 อ. ไพโรจน  ศิลม่ัน ปริญญาโท 

20 อ. ธนนันท  ศุภกิจจานนท ปริญญาโท 

21 น.สพ. ไพโรจน  พงษกดิาการ ปริญญาตรี 

22 น.สพ. ภาณพุงศ  มหาพรหม ปริญญาตรี 

การขับเคล่ือนตัวบงชี ้
คณะ ฯ  มีนโยบายการสงเสริมการพัฒนาคณาจารยของคณะ ฯ อยางชัดเจน  โดยจัดทําแผนกล

ยุทธและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการภายใตแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร(IDP) ซ่ึงมีความตองการพัฒนาตนเองท่ีหลากหลายท้ังดานวิชาการ ดานเทคนิคการสอนและ
วัดผล และวิชาชีพเฉพาะ และเพิ่มพูนความรูทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ รวมท้ังการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก พรอมท้ังมีการสงเสริมใหคณาจารย ผลิตส่ือ ตํารา เพื่อการขอตําแหนงทางวิชาการ ซ่ึงเปนการ
สนับสนุนการเรียนรูแกนักศึกษา และยังเปนการกระตุนใหคณาจารยจัดทําส่ือ ตําราท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย และ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนมากย่ิงข้ึน ท้ังนี้ยังมีกลไกสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัยทางการศึกษา 
และการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ
การพัฒนาตนเองแกบุคลากรสายวิชาการที่ชัดเจน 
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ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงชี้ สมศ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

 4.00 คะแนน 5.00 คะแนน 4.17 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
 


