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ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวสุทธิพร   ฟงเย็น 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินการ : ปการศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน   
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 คะแนน เต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองตอความตองการของนักศึกษา 
 

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 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
คะแนนท่ีไดรับ :  4 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนนิการได 6 ขอ ดังนี้ 

ขอ 1 คณะฯ มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ดังนี้ 
-  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2556 (อางอิง สศ.3.1.1-1

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป 2556) เพื่อแนะแนวและวางแผนการศึกษา ใหนักศึกษาไดมี
โอกาสพบและรูจักกับอาจารยท่ีปรึกษา และคณาจารยในคณะฯ 

-  จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศประจําปการศึกษา 2555 (อางอิง สศ.3.1.1-2 กิจกรรมปจฉิม
นิเทศ ประจําป 2555) ในเรื่อง แนวทางการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา, แนะนําสมาคมฯ และ

องคประกอบท่ี 3 :  กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา 
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วิชาชีพทางสัตวศาสตร/สัตวบาล และทางเลือกในการกาวสูโลกอาชีพ และประสบการณทางดานการ
ทํางาน 

-  คณะฯ จัดกิจกรรมการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 (อางอิง  สศ. 
3.1.1-3 ภาพกิจกรรมการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา) ในวันท่ี 19 กันยายน 2555 เพื่อแนะนําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และเปดโอกาสใหกับนักศึกษาไดเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อทําความรูจักและขอ
คําปรึกษา/แนะนํา ตาง ๆ  

 

ขอ 2 คณะฯ มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา โดยไดติดต้ังบอรด
ประชาสัมพันธบริเวณช้ัน 1 อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี และติดต้ังโทรทัศน LCD (LCD TV)  
(เอกสารอางอิง 3.1.2-1 ภาพบอรดประชาสัมพันธและโทรทัศน LCD TV) บริเวณหนาหองสํานักงาน
คณบดีฯ เพื่อประชาสัมพันธขาวสารทางวิชาการ ขาวประกาศ การศึกษาตอ รางวัลและผลงานดีเดน และ
กิจกรรมตาง ๆ ใหกับนักศึกษาของคณะฯ และคณะฯ มีการประชาสัมพันธขาวสารที่เกี่ยวของกับ
นักศึกษา/บุคลากร และบุคคลภายนอกผานเว็บไซต www.animal.mju.ac.th (เอกสารอางอิง 3.1.2-2 ภาพ
เว็บไซดของคณะฯ) และมีแบบสํารวจความพึงพอใจการบริการขอมูลขาวสารจากบอรดประชาสัมพันธ 
(เอกสารอางอิง 3.1.2-3 แบบประเมินเว็บไซดของคณะฯ) และแบบประเมินเว็บไซตของคณะฯ 
(เอกสารอางอิง 3.1.2-4 แบบสํารวจความพึงพอใจการบริการขอมูลขาวสารจากบอรดประชาสัมพันธ) 
เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ ในการนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป 

ขอ 3 คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ   แก
นักศึกษา ดังนี้ 

- กิจกรรมการฝกอบรมเตรียมความพรอมทางดานทักษะของนักศึกษา ภายใตโครงการ
สหกิจศึกษา การเรียนรูอิสระ และการฝกงานตางประเทศ (อางอิง สศ. 3.1.3-1 กิจกรรมการฝกอบรม
เตรียมความพรอมทางดานทักษะของนักศึกษา กอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝกงานทางดาน
สัตวศาสตรฯ) เพื่อเปนการเตรียมความพรอมทางดานทักษะการปฏิบัติงานฟารมและหองปฏิบัติการ 
การทํางานเปนทีม การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ เพื่อใหนักศึกษาสามารถออกไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมอบรมมาตรฐานฟารม ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเครือขาย
ศิษยเกา (อางอิง สศ.3.1.3-2 กิจกรรมอบรมมาตรฐานฟารม) เปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา
ช้ันปสุดทายกอนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความเขาใจถึงระบบมาตรฐานฟารม และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- กิจกรรมเพิ่มทักษะในการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา  เชน 
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1. รายวิชา สศ 459 การจัดการโรงงานอาหารสัตว (อางอิง สศ.3.1.3-3 โครงการ
ศึกษาดูงานระดับปริญญาตรี (สศ 459 การจัดการโรงงานอาหารสัตว) เขาศึกษาดูงาน ณ บริษัท อาร. พี. 
เอ็ม. ฟารมแอนดฟด จํากัดโรงงานอาหารสัตว บริษัท เบทาโกรนอรทเทอรน จํากัด 

2. รายวิชา สศ 653 การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในฟารมเล้ียงสัตว (อางอิง สศ. 
3.1.3-4 กิจกรรมเพ่ิมพูนความรูดานสัตวศาสตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก (คร้ังท่ี 5) (สศ 653 การ
บริหารจัดการส่ิงแวดลอมในฟารมเล้ียงสัตว) โดยมีนายสัตวแพทยชัยโรจน  โพธ์ิเจริญ  นายสัตวแพทย
ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตวเขต 5 บรรยายพิเศษ เร่ือง “มาตรฐานฟารมและกฎหมายควบคุม
ภาวะจากฟารมเล้ียงสัตว”  ณ  หอง AT 2201-2  อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ขอ 4 คณะฯ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา ซ่ึงมี menu link  ฐานขอมูล
ศิษย เ ก า  (อ า ง อิ ง  สศ . 3 . 1 . 4 -1  ภาพฐานข อ มู ล ศิษย เ ก า คณะ สัตวศาสตร ฯ )  ใน เ ว็ บ ไซต 
www.animal.mju.ac.th  ท่ีรวบรวมรายช่ือศิษยเกาของคณะฯ และอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาขอมูลเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงาน โดยมอบหมายใหนักเอกสารสนเทศ
ของคณะฯ เปนผูดูแลในสวนท่ีเกี่ยวของในฐานขอมูลของศิษยเกา (อางอิง สศ.3.1.4-2 คําส่ังคณะสัตว
ศาสตรฯ เร่ือง มอบหมายงานใหปฏิบัติ) และคณะฯ ยังไดเปดเว็บไซต www.facebook.com  ในนามของ
ศิษยเกาสัตวศาสตรแมโจ (อางอิง สศ.3.1.4.3 ภาพหนา facebook ชมรมศิษยเกาสัตวศาสตรแมโจ) เพื่อ
เปนการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ของทางคณะฯ ใหกับศิษยเกาและศิษยปจจุบันเขา
ใชระบบเพื่อใชในการสนทนาและติดตอประสานงาน 

ขอ 6 คณะฯ มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการครบท้ังขอ 1-3 ซ่ึงไดคะแนนไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  เชน 

1. รายงานผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ (อางอิง สศ.3.1.6-1 รายงานผลการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศ ) 

2. สรุปผลการประเมินเว็บไซตฯ (อางอิง สศ.3.1.6-2 สรุปผลการประเมินเว็บไซตฯ) 
3. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจการบริการขอมูลขาวสารจากบอรดประชาสัมพันธ (อางอิง 

สศ .  3.1.6-3 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจการบริการขอมูลขาวสารจากบอรด
ประชาสัมพันธ ) 

4. รายงานผลการจัดกิจกรรมการฝกอบรมเตรียมความพรอมทางดานทักษะ ของนักศึกษากอน
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝกงานทางดานสัตวศาสตร (อางอิง สศ.3.1.6-4 รายงานผล
การจัดกิจกรรมการฝกอบรมเตรียมความพรอมทางดานทักษะของนักศึกษากอนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝกงานทางดานสัตวศาสตร)  
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5. รายงานกิจกรรมเพิ่มพูนความรูดานสัตวศาสตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก (สศ 653 การ
บริหารจัดการส่ิงแวดลอมในฟารมเล้ียงสัตว) (อางอิง สศ.3.1.6-5 รายงานกิจกรรมเพิ่มพูน
ความรูดานสัตวศาสตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 
โดยมีสรุปผลการการประเมินการใหบริการ (อางอิง สศ.3.1.6-6 สรุปผลการประเมินกิจกรรม
เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา) 

ขอ 7 คณะฯ มีการนําผลการประเมินเว็บไซตของคณะฯ ประจําป 2554 (อางอิง สศ.3.1.7-1 ผล
การประเมินเวบไซดฯ ประจําป 2554)  มาพัฒนาการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของนักศึกษา
และผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี (อางอิง สศ.3.1.7-2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตฯ) เพื่อปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบเว็บไซตของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและนาสนใจมากข้ึน และไดนําเสนอ
ใหกับคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  (อางอิง สศ. 3.1.7-3 รายงานประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตฯ) เพื่อพิจารณาการดําเนินงานตอไป 
 

ผลการประเมินตนเอง  

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงานใน   
ปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

6 ขอ ปฏิบัติไดขอ 
1,2,3,4,6,7 

4 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวสุทธิพร   ฟงเย็น 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินการ : ปการศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน   
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย

นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้ 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
และมีกิจกรรมรวมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
6 ขอ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
คะแนนท่ีไดรับ :  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนนิการได 6 ขอ ดังนี้ 
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ขอ 1 คณะฯ มีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่ชัดเจน (อางอิง สศ
3.2.1-1 แผนกิจกรรมนักศึกษา ประจําป 2555) ดังนี้                                     

  -  แผนกลยุทธฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ในยุทธศาสตรขอท่ี 1 การผลิตบัณฑิตท่ี
เปนนักปฏิบัติทันตอการเปล่ียนแปลง มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา และเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
(อางอิง สศ.3.2.1-2 แผนกลยุทธฯ ประจําปงบประมาณ 2556 แผนยุทธศาสตรขอท่ี 1 การพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอน)   
   -  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 ในยุทธศาสตรขอท่ี 1 การผลิตบัณฑิตท่ี
เปนนักปฏิบัติ ทันตอการเปล่ียนแปลง  มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาและเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในแตละระดับการศึกษา (อางอิง สศ.3.2.1-3 แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555) โดยมีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่อ
ใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม   

ขอ 2 คณะฯ จัดกิจกรรมการสัมมนา/บรรยายพิเศษใหความรูทางดานประกันคุณภาพการศึกษา
แกนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 ในวันท่ี 9 กันยายน 2555 (อางอิง สศ.3.2.2-1 กิจกรรมสัมมนา/
บรรยายพิเศษใหความรูทางดานประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ประจําป 2555) และคณะฯ ไดจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2556  ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 เพื่อแนะแนวและ
วางแผนการศึกษาของนักศึกษาใหม พรอมท้ังมีการบรรยายใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา (อางอิง สศ.3.2.2-2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 
2556) 

ขอ 3 คณะฯ มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการจัด
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 

1. กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  เชน 
   -  โครงการเขารวมงานประเพณี 4 จอบแหงชาติ คร้ังท่ี 30 (อางอิง สศ.3.2.3-1  โครงการ
เข า ร วมง านประ เพณี  4  จอบแห งช าติ  ค ร้ั ง ท่ี  3 0 )  ในระหว า ง วั น ท่ี  3 -7  ธันว าคม  2 5 5 5                            
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเขารวมท้ังหมด 12 สถาบัน  ซ่ึงมีการแขงขันทักษะดาน
ตาง ๆ เชน  การแขงขันทักษะทางดานสัตวศาสตรจํานวน  6 ประเภท  คือ ทักษะการตอนสุกร                 
ทักษะการรีดเตานมเทียม ทักษะการตัดแตงซากสัตวปก ทักษะการคลองโคและลมโค ทักษะการวิเคราะห
คุณภาพอาหารสัตว และทักษะการฉีดยาเขากลามเนื้อ ซ่ึงนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
สามารถควารางวัลชนะเลิศมาได 4 ประเภท  

-  กิจกรรมการแขงขันทักษะดานโคนม (อางอิง สศ.3.2.3-2 กิจกรรมการแขงขันทักษะ
ดานโคนม) เพื่อนําเสนอแนวความคิด (ปาฐกถา) ในหัวขอ “รวมพลังอุตสาหกรรมโคนมของไทย                      
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สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  ในงานเทศกาลโคนมแหงชาติ โดยองคการสงเสริมกิจกรรมโคนม                 
แหงประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในระหวางวันท่ี 25-28 มกราคม 2556  

-  กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา (อางอิง สศ.3.2.3-3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
ดูงานระดับบัณฑิตศึกษา)  เพื่อนํานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เขารวมประชุมสัตวศาสตร/
สัตวบาล ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในระหวางวันท่ี 11-13 มีนาคม 2556 และรวมงาน VIV Asia 
2013 ในระหวางวันท่ี 11-14 มีนาคม 2556 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  เชน 
   -  โครงการกีฬาสัมพันธ (ภายใน) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2555                    
ในวันท่ี 16 กันยายน 2555 (อางอิง สศ.3.2.3-4 โครงการกีฬาสัมพันธ (ภายใน) คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี) เพื่อคัดเลือกนักกีฬาภายในคณะฯ เปนตัวแทนในการเขารวมแขงขันงานกีฬาสัมพันธ
ประจําป 2555  

-  โครงการแขงขันกีฬาแมโจสัมพันธ คร้ังท่ี 39 “แมโจเกมส”  รวมกับองคการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ (อางอิง สศ.3.2.3-5 โครงการแขงขันกีฬาแมโจสัมพันธ คร้ังท่ี 39 “แมโจเกมส”) 
ระหวางวันท่ี 10-17 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามอินทนิล และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท
การแขงขันเชียรหลีดเดอร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแขงขันขบวนพาเหรดขนาดเล็ก  
  3.  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม เชน 
   -  โครงการคณะสัตวศาสตรฯ รักสะอาด ประจําป 2555 (อางอิง สศ.3.2.3-6 โครงการ
คณะสัตวศาสตรฯ รักสะอาด ประจําป 2555) เพื่อสนับสนุนและเสริมสรางลักษณะนิสัยรักสะอาด 
รวมท้ังยังเปนการบําเพ็ญประโยชนรวมกันของนักศึกษา 

-  โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนบานจะตี ต.เทอดไทย  อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 

(อางอิง สศ.3.2.3-7โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนบานจะตี) เพื่อสรางโรงเรือนเล้ียงไก โรงเรือนเล้ียง
หมู พรอมท้ังจัดอบรมความรูทางดานวิชาชีพใหกับชาวบาน ในระหวางวันท่ี 11-13 มกราคม 2556 

4.  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม เชน 
   -  โครงการประเพณีไหวครูคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2555 (อางอิง สศ.
3.2.3-8 โครงการประเพณีไหวครูคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2555) ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 
2555  เพื่อเปนการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู-
อาจารยผูประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู และยังเปนการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยไวดวย  
  5.  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เชน 
   -  โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจําป 2555 (อางอิง สศ.3.2.3-9 โครงการ
ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจําป 2555) ในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2555 ณ วัดวิเวกวนาราม เพื่อให
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นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ไดเรียนรูถึงศิลปวัฒนธรรมของพุทธศาสนา 
และเปนการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามใหคงอยูตอไป  
   -  กิจกรรมทําบุญใหสัตวทดลอง  ( เอกสารอางอิง  3.2.3-10 กิจกรรมทําบุญให
สัตวทดลอง) ในวันท่ี 19 เมษายน 2556 ณ อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหผูเกี่ยวของได
อุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับสัตวทดลองท่ีใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 

ขอ 4 คณะฯ มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพในมหาวิทยาลัย และ
ระหวางมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน เชน 

-  โครงการคายผูนํา 4 จอบ อาสาพัฒนาคร้ังท่ี 11 (อางอิง สศ.3.2.4-1 กิจกรรมการ
แขงขันทักษะวิชาชีพในกีฬาส่ีจอบ) ระหวางวันท่ี 12-18 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดโพธ์ิสาวหาร               
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  เปนกิจกรรมคายดานอาสาพัฒนา โดยมีนิสิต/นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรทั่ว
ภูมิภาคของประเทศ รวม 12 สถาบัน   

-  โครงการพัฒนาคณาจารยทํางานรวมกับนักศึกษาเปนทีม เพื่อพัฒนาการทํางาน
รวมกันภายใตกิจกรรม การทํางานรวมกับคณาจารยและนักศึกษาสาขาสัตวศาสตรชาวลาว พรอมกับ
สรางเครือขายความรวมมือดานกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา (เอกสารอางอิง 3.2.4-2 
โครงการพัฒนาคณาจารยทํางานรวมกับนักศึกษาเปนทีม) ในระหวางวันท่ี 13-20 พฤษภาคม 2556                   
ณ Northern Agriculture and Forestry College (NAFC) หลวงพระบาง สาธารณปรชาธิปไตยประชาชน
ลาว  

ขอ 5 สโมสรนักศึกษาคณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยไดจัดทํารายงานการปฏิบัติงานในโครงการตาง ๆ เชน  

-  รายงานการปฏิบัติงานโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจําป 2555 (อางอิง 
สศ.3.2.5-1 รายงานการปฏิบัติงานโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจําป 2555)   

-  รายงานการปฏิบัติงานโครงการคณะสัตวศาสตรฯ รักสะอาด ประจําป 2555 (อางอิง 
สศ.3.2.5-2 รายงานการปฏิบัติงานโครงการคณะสัตวศาสตรฯ รักสะอาด ประจําป 2555)  

-  รายงานการปฏิบัติงานโครงการประเพณีไหวครู คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
ประจําป 2555 (อางอิง สศ.3.2.5-3 รายงานการปฏิบัติงานโครงการประเพณีไหวครูคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจําป 2555)  

โดยเสนอผานคณะฯ ไปยังกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อนําผลการ
ประเมินท่ีไดรับไปปรับใชในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในปตอไป 

ขอ 6 คณะฯ นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยใหตัวแทน
นักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาคณะฯ เขารวมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นใน
กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธปงบประมาณ 2555 และจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2556 



 

         รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา  2555 
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(อางอิง   สศ .3.2.6-1 รายงานโครงการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ 2556) เพื่อรวมกําหนดโครงการ ในการพัฒนานักศึกษาในดานตาง ๆ  ณ โรงแรมสวนบัวรี
สอรท แอนดสปาเชียงใหม อ.หางดง จ.เชียงใหม (อางอิง สศ.3.2.6-2 แผนกลยุทธปงบประมาณ 2555 
และรางแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2556) 

 
ผลการประเมินตนเอง  

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงานใน ป
การศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

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


