
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา 2556  (มถิุนายน 2556– พฤษภาคม 2557) 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม โจไดแต งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา  2556  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อทํา

หนาที่เปนกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจําปการศึกษา 2556  ในระหวางวันที่ 7-8  กรกฏาคม 

พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

 

1. รองศาสตราจารย ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย  ดร.กลาณรงค  ศรีรอต กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยปรียานันท  แสนโภชน  กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตรา  รตนะมโน กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกันต  จิตมนัส  กรรมการ 

6. อาจารย  ดร.ปยวรรณ  สิริประเสริฐศิลป  กรรมการ 

7. นางโสภา สุทธิยุทธ    เลขานุการ 

8. นางสาวอธิษฐาน  มีแสงแกว   ผูชวยเลขานุการ 

 

วันที่ทําการประเมิน 

 วันที่ 7-8 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 

 

สถานที่ทําการประเมิน 

 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การศึกษาของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ตามตัวบงชี้ของ สกอ. และตัวบงชี้ของ สมศ. ตาม

องคประกอบคุณภาพ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ   ดังนี้ 

องคประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 

องคประกอบที ่

1: 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผน

ดําเนินงาน 

5.00 ดีมาก 

องคประกอบที ่

2: 

การผลิตบัณฑิต 4.18 ดี 

องคประกอบที ่

3: 

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4.00 ดี 

องคประกอบที ่

4: 

การวิจัย 2.23 ตองปรับปรุง 

องคประกอบที ่

5: 

การบริการทางวิชาการแกสังคม   4.25 ดี 

องคประกอบที ่

6: 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   4.67 ดีมาก 

องคประกอบที ่

7: 

การบรหิารและการจดัการ   4.40 ดี 

องคประกอบที ่

8: 

การเงนิและงบประมาณ  5.00 ดีมาก 

องคประกอบที ่

9: 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ   4.00 ดี 

 คะแนนรวม 3.96 ดี 

 

   และไดดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอกของคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีตามตัวบงชี ้ของ สมศ.  จํานวน 15 ตัวบงชี้  ตามที่มหาวิทยาลัยแมโจกําหนด     
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  ตามตัวบงชี้  ดังนี้ 

 

ตัวบงชี้ท่ีดําเนินการ 

การประกันคุณภาพภายนอก 

คะแน

น 

ผลการประเมิน 

ดานคุณภาพบัณฑิต   

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 4.27 ดี 

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ 

3.93 ดี 

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  5.00 ดีมาก 

4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ไมมีผูสําเรจ็การศกึษา 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค   

5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  1.01 ตองปรับปรุงเรงดวน 

6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 1.35 ตองปรับปรุงเรงดวน 

7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 0 ตองปรับปรุงเรงดวน 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม   

8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 

การเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย 

5.00 ดีมาก 

9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 5.00 ดีมาก 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 ดี 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง ศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ไมประเมินในระดบัคณะ 

13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารคณะ 4.01 ดี 

14. การพัฒนาคณาจารย 4.01 ดี 

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

15. ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรบัรองโดยตนสังกดั 4.17 ดี 

คะแนนประเมินตัวบงชี้ 1-11 3.46 พอใช 

คะแนนประเมินภาพรวม 3.60 ดี 
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ในภาพรวมของการประเมินผลการดํา เนินการ คณะกรรมการ มีความเห็ นว า 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทางที่

มหาวิทยาลัยแมโจกําหนด ในระดับดี 

 

ทั้งนี้มีขอคดิเห็นจากคณะกรรมการและการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของดังนี้ 

 

สรุปการใหขอคดิเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 

นําเสนอในวันที่ 8  เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2557    ณ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนนิการ 

 จุดแข็ง 

 - 

 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - 

 

 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

  คณะควรประเมินแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําปอยางเปนรูปธรรม 

 

องคประกอบที่ 2 : การเรียนการสอน 

 จุดแข็ง 

1. คณะมีหลักสูตรที่แตกตางจากสถาบันอื่น ทําใหนักศึกษามีความรูเฉพาะทางที่สามารถ

ปฏิบัติงานดานการผลิตสัตวไดเปนอยางดี 

2. คณะมีความรวมมือทางดานวิชาการกับบริษัทเอกชน ทําใหนักศึกษาไดรับความรูจาก

การปฏิบัติงานจริง 

3. นักศึกษามีพื้นที่ฝกปฏิบัติงานไดตั้งแตเริ่มตนเขาศึกษา ทําใหไดทักษะดานการปฏิบัติ

อยางเต็มที่ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  คณะควรแสวงหาความรวมมือทางดานวิชาการกับบริษัทเอกชนที่มคีวามรวมมือกับคณะ

อยูแลวใหเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะดานการวิจัย 
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 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มุงสูวิชาชีพ

และความเชี่ยวชาญ เพื่อใหเกิดความกาวหนาในหนาที่ใหชัดเจนสูเปาหมายองคกร โดย

กําหนดเวลาใหชัดเจน และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

เพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการ 

2. คณะมีคะแนนสํารวจคุณภาพบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหงชาติ ในภาพรวมดานคุณธรรมและจริยธรรมคอนขางนอย คณะควร

วิเคราะหปญหาเพื่อแกไข เนื่องจากกระทบตอชื่อเสียงของคณะและการยอมรับ 

ตลอดจนการไดงานทําของบัณฑิต 

3. คณาจารย ยังไมทํางานวิจัยในชั้นเรียน จึงทําใหไมสามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในชั้น

เรียนได  คณะควรสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยในชั้นเรียนใหกับคณาจารย ซึ่งอาจ

ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งอาจสามารถแกไขปญหาในขอ 2 ได 

4. จากขอมูลของศิษยเกา และผูใชบัณฑิต พบวาบัณฑิตมีความสามารถในการวิเคราะห 

และมีความเปนผูนํานอย ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจของมหาวิทยาลัย คณะควร

ดําเนินการสรางกิจกรรมที่แกไขปญหา เชน ใชขอสอบเนนการคิดวิเคราะห  การสื่อสาร

และการนําเสนอเพิ่มข้ึน 

 

องคประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 จุดแข็ง 

1. นักศึกษาที่ทํางานสโมสรนักศึกษา มีความรูในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และ

นําไปใชในการดําเนินงานของสโมสรอยางครบถวน 

2. มีกิจกรรมนักศึกษาทางดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับบริบทของคณะ เชน 

การทําขวัญควาย 

 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - 

 

 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรดําเนินกิจกรรมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น และครบถวน โดยอาจจะจัด

กิจกรรมรวมไปกับกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. ควรจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหชัดเจน และดําเนินกิจกรรมตามแผน 

นอกจากนั้นควรมีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อนําผลการประเมินไปใช

ในการปรับปรุงแผน 

 

องคประกอบที่ 4 : การวิจัย   

 จุดแข็ง 

 1. มีบุคลากรที่มศีักยภาพสูง (อาจารยระดับปริญญาเอกสูงถึงรอยละ 60 และตําแหนงทาง

วิชาการมีมากถึงรอยละ 50) 

 2. มีระบบเครือขายและการประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

 3. มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พรอมที่จะสนับสนุน

งานวิจัยของอาจารยในคณะไดเปนอยางดี 

 4. คณะอยูในพื้นที่ที่สามารถสรางโจทยวิจัยไดเปนจํานวนมาก  ซึ่งสามารถดําเนินการไดทั้ง

ในหองปฏิบัติการและภาคสนาม (on farm research) 

 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรจัดอบรม และพัฒนาศักยภาพนกัวิจัย ตลอดจนใหความรูดานจรรยาบรรณทางวิจยั

ใหกับบุคลากร 

2. ควรมีการตีพิมพผลงานวิจัยใหมากขึ้น เพื่อใหคณาจารยสามารถใชผลงานในการกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ  

3. ควรพัฒนาคณาจารยใหมีศักยภาพในการผลิตบทความทางวิชาการ /หนังสือ/ตํารา 

 

 

องคประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแกสังคม  

 จุดแข็ง 

1. คณะมีองคความรูที่ใชในการบริการวิชาการแกสังคมเปนจํานวนมาก 

2. มีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหนวยงาน 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ เชน จัดการ

ความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ ถายทอดองคความรูใหกับบุคลากรภายในคณะฯ เผยแพร

องคความรู ประสบการณที่ไดผานสื่อตางๆ  ตลอดจนวิเคราะห และเรียบเรียงองคความรู ใน

รูปแบบของตํารา หนังสือ /คูมอื/check list 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรใหบรกิารวิชาการแกสังคมในเรื่องหนึ่งๆ โดยดําเนินการใหเกิดความยั่งยนืแกชุมชน 

 

องคประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 จุดแข็ง 

 - 

 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - 

 

 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

  เนื่องจากคณะมีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การทําขวัญควาย  ซึ่งเปน

ประเพณีที่ดีงาม  และเปนเอกลักษณของคณะ  จึงควรพัฒนากิจกรรมการทําขวัญควาย 

ใหเกิดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย 

 

องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ  

 จุดแข็ง 

ผูนํามคีวามมุงมั่นที่จะพัฒนาการบรหิารจดัการงานของคณะใหมีความโดดเดน 

 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ควรพัฒนาระบบสารสารสนเทศเพื่อการบริหารของคณะใหเชื่อมโยงกับระบบของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะอาจดึงขอมูล บางสวนมาจากระบบของมหาวิทยาลัยแบบ Real Time 
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 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการดําเนินการดานการจัดการความรูใหเปนรูปธรรม มีกระบวนการจัดกิจกรรมที่

ชัดเจนเพื่อชวยในการพัฒนาบุคลากร และนําความรูที่ไดมาพัฒนางานใหเกิด

ประสิทธิภาพ และติดตามประเมินผลดานการนําองคความรูไปใช  

2. ควรพิจารณาการจดัลําดับความสําคัญของความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงไดอยาง

ตรงประเด็น 

 

องคประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 

 จุดแข็ง 

คณะมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณที่ใชสําหรับ

ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร สามารถสื่อสารและมีขอมูลเพื่อตอบ KPI ทุกตัวของคณะ 

 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการดานอื่นๆ เพิ่มเติม โดยเชื่อมโยง

ฐานขอมูล (Link Database) ของมหาวทิยาลัย เพื่อสนับสนุนการตอบ KPI ทุกตัวของคณะ 

เชน การบริหารจัดการงานวจิัย ดานบุคลากร เปนตน 

 

 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - 

 

องคประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 จุดแข็ง 

 - 

 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - 

 

 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - 
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ขอเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรตรวจสอบเอกสารและหลักฐานอางอิงตามตัวชี้วัดอยางเปนระบบ ครบถวนและให

ถูกตอง 

2. ควรทําความเขาใจเรื่องวงจรคุณภาพ PDCA โดยเฉพาะประเด็นการประเมินและนําผล

การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในทุกองคประกอบ 

3. ควรตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสารอางอิงใหตรงและสอดคลองกับ เกณฑ

มาตรฐานในแตละตัวบงช้ี 

4. ควรมีการบงชี้หลักฐานในการอางอิงอยางชัดเจน เชน highlight เอกสารที่อางอิงและ

เอกสารหนึ่งชิ้น  ควรมีหมายเลขเดียว  แมจะอางอิงหลายครั้งก็ตาม 

 

สะทอนขอคดิจากผูบริหาร 

1. ไดมีการเนนใหคณาจารยไดรวมกันจัดทําประกันคณุภาพของหนวยงาน โดยเริ่มจากการ

รวมจัดทําแผนของคณะ โดยการขอความรวมมือใหคณาจารยเขารวม 

2. มาตรการการขอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย โดยการเตือนใหผูที่อยูในเกณฑเรง

ทําตําแหนงทางวิชาการ 

3. คณะไดมกีารพัฒนาคณาจารยทกุคนคดิเปน รอยละ 100  

4. ทางคณะ สงเสริมใหบุคลากรทกุคนไดไปพัฒนาตนเอง (อบรม , สัมมนา) แลวนํามา

เสนอตอทีป่ระชุมคณะไดรบัทราบถึงการพัฒนา 

5. แผนพัฒนาคณาจารยของแตละคน ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาทุกคนใน IDP ตามความ

ถนัดและสอดคลองกับวสิัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

6. คณะใชอัตลักษณของมหาวทิยาลัย โดยทางคณะฯยังไมไดจัดทําเปนของคณะเอง 

7. การพัฒนานกัศกึษา มีการเช็คช่ือการเขาชัน้เรียน  

8. จุดเดนของคณะฯ การเปนแบบอยางในการสวมหมวกนริภัยรอยเปอรเซ็นต 

9. การมีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา ยังมีปญหาอยูบาง 

10. เทคนิคการ quiz นักศึกษา กอนการสอนเพื่อจงูใจใหนกัศึกษา ไดเขามาเรียน 

11. คณะควรมีกลยุทธ จูงใจใหบุคลากรทําผลงานวิจัยเพิ่มขึน้ 

12. คณะควรมีการลงทนุดานพี่เลี้ยงใหคณาจารยดานวิจัย (โดยการเชญิ ศ.ภายนอกมาเปนพี่

เลี้ยง) 

13. ขาดความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆของคณาจารย 
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สะทอนขอคดิจากตัวแทนคณาจารย 

1. ผูบริหารคณะมคีวามตั้งใจในการบรหิารงาน 

2. อยากใหผูบริหาร (อธิการบดี,สภาฯ)  ลงมาพบปะกับบุคลากรในคณะบาง  เพื่อที่จะได

ทราบถึงปญหาตางๆ 

3. นักศกึษาปริญญาโท ไดขอทนุวิจัยของคณะชวยทําวิจัยเปนการสนับสนนุใหนกัศกึษามี

กําลังใจในการทํางานวจิัย 

4. จัดทํา Km การเรียนการสอน เพื่อใชในการพัฒนาดานการเรียนการสอนตอไป 

5. ไดทําการศึกษาแหลงทุนวิจัยที่มคีวามหลากหลาย  มุงสูงานวิจัยที่จะทําวาสามารถตอบ

งานวิจัยไดมากเพียงใด เครื่องไมเครื่องมือ สตัวทดลอง มีเพียงพอในการทํางานวิจัย

หรือไม 

6. เริ่มจากการขอเริ่มวิจัย จากสํานกัฯวิจัยกอน วงเงนิ 50,000 บาท แลวจะพัฒนา

ดําเนินการไปสูปที่ 2 (เงนิสนับสนุนของคณะ 150,000 บาท)  แลวนําไปสูการขอทุนของ 

สกว.  

7. ปญหาเรื่องการจดัตารางสอน มหาวิทยาลัยควรดําเนินการแตเนิ่นๆ 

8. อยากใหมีอาคารสัตวทดลองเพื่อทําวิจัย 

 

สะทอนขอคดิเห็นผูใชบัณฑติ ศิษยเกา 

1. คณะควรที่จะเพิ่มทักษะทางดานภาษา  การกลาแสดงออก/แสดงความคดิเห็น  การ

พัฒนาบุคลิกภาพ  การนําเสนอผลงาน  รวมถงึเทคนิคการสืบคนขอมูลใหแกนักศึกษา  

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนกัศกึษาใหมากขึน้   

2. คณะควรเพิ่มความรูดานการบรหิารธุรกิจ  การตลาด  การขาย และเพิ่มความรูดานการ

คิดวิเคราะหเชิงสถิต ิใหแกนักศกึษา 

3. คณะยังขาดการจัดการฝกอบรมเพิ่มทักษะทางวิชาชพีใหแกศิษยเกา  โดยอาจจะใช

วิทยากรจากภายนอก  หรือศิษยเกาที่ประสบความสําเรจ็ในวิชาชีพ 

4. อุปกรณในหองปฏิบัตกิารไมเพียงพอสําหรับการเรียนการสอน 

5. ม.แมโจ  ควรเพิ่มแนวทางพระราชดําริ  หลักเศรษฐกจิพอเพียง  เขาไปในหลกัสูตรการ

เรียนการสอน 
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สะทอนขอคดิจากนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โท และเอก 

1. นักศกึษาสโมสรนักศึกษา มคีวามรูเกี่ยวกับ ประกันคณุภาพการศึกษา  โดยมกีารนํา 

PDCA มาใชในการดําเนนิกจิกรรม  

2. คณะมีการจดักจิกรรมใหกับนกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษานอย 

3. คณะควรเพิ่มทักษะดานภาษาตางประเทศ  เทคนิคการนําเสนอผลงาน  และเพิ่มความรู

ดานการคดิวิเคราะหใหแกนกัศกึษา 

4. นักศกึษาบางสวนยังออนในวิชาพ้ืนฐาน  แตมีความถนัดในวิชาปฎิบัต ิ

5. งบประมาณในการจดัโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาไมคงที่ 
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คาคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน   (ตามตัวบงชี้ สกอ.  สมศ.  ) ประจําปการศึกษา 2556 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

กําหนดไว 
ตัวตั้ง/

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(%, สัดสวน

,ขอ) 

ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดาํเนินการ       5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ   8 ขอ 

(ขอ1-8) 

5 5 

องคประกอบที่ 2 : การผลติบัณฑิต       4.40 4.18 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 6  ขอ   2 ขอ 

(ขอ1-2) 

5 2 

2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 13 รอยละ 5 5 

18.5 70.27 

2.3 อาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงวิชาการ รอยละ 35 11 รอยละ 4.96 4.96 

18.5 59.46 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 5 ขอ   5 ขอ 

(ขอ1-5) 

4 4 

2.5 หองสมดุ อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู 7 ขอ   7 ขอ 

(ขอ1-7) 

0 5 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

กําหนดไว 
ตัวตั้ง/

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(%, สัดสวน

,ขอ) 

ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 5 ขอ   3 ขอ 

(ขอ1,3,4) 

3 2 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบณัฑิต 5 ขอ   5 ขอ 

(ขอ1-5) 

5 5 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนกัศกึษา 5 ขอ   5 ขอ 

(ขอ1-5) 

0 5 

สมศ. 1. บัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ปการศกึษา) 4 คะแนน 146 รอยละ 4.12 4.27 

171 85.38 

สมศ. 2. คุณภาพบัณฑิตปริญญาตร ีโทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ

คาเฉลี่ย 

3.50 

212.35 คาเฉลี่ย 3.93 3.93 

54 3.93 

สมศ. 3. ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 5 คะแนน 2 รอยละ 5 5 

3 66.67 

สมศ. 14. การพัฒนาคณาจารย ดัชนีคุณภาพ 

... 

89 ดัชนีคุณภาพ  

4.81 

4.01 4.01 

18.5 

องคประกอบที่ 3 : กิจกรรมพัฒนานักศกึษา        5.00 4.00 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรกึษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 6 ขอ   6 ขอ 

(ขอ1-6) 

5 4 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

กําหนดไว 
ตัวตั้ง/

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(%, สัดสวน

,ขอ) 

ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกจิกรรมนกัศกึษา 6 ขอ   5 ขอ 

(ขอ1-5) 

5 4 

องคประกอบที่ 4 : การวิจัย       2.23 2.23 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสรางสรรค 5 ขอ   4 ขอ 

(ขอ1,2,4-5) 

3 3 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4 ขอ   3 ขอ 

(ขอ 1,4-5) 

3 3 

4.3 เงินสนับสนนุงานวจิัยหรืองานสรางสรรค ตอจํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา วิทย 

60,000 

บาท 

   

1,875,100  

วิทย รอยละ 5 5 

18.5 101,356.76  

สมศ. 5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 1 คะแนน 0.75 รอยละ 1.01 1.01 

18.5 4.05 

สมศ. 6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 2 คะแนน 1 รอยละ 1.35 1.35 

18.5 5.41 

สมศ. 7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรบัรองคณุภาพ 

 

 

1  คะแนน 0 รอยละ 0 0 

18.5 0.00 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

กําหนดไว 
ตัวตั้ง/

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(%, สัดสวน

,ขอ) 

ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

องคประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแกสังคม       4.04 4.25 

5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสงัคม 3 ขอ   3 ขอ 

(ขอ1-3) 

3 3 

5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกดิประโยชนตอสังคม 3 ขอ   4 ขอ 

(ขอ1-4) 

4 4 

สมศ. 8. การนําความรูและประสบการณจากการใหบรกิารวิชาการมาใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

5 คะแนน 5 รอยละ 4.17 5.00 

12 41.67 

สมศ. 9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 3 ขอ   5 ขอ 

(ขอ1-5) 

5 5 

องคประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม       4.67 4.67 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรม 5  ขอ   5 ขอ 

(ขอ1-5) 

5 5 

สมศ.  10. การสงเสริมและสนับสนนุดานศลิปะและวัฒนธรรม 4 ขอ   4 ขอ 

(ขอ 1-4) 

4 4 

สมศ.  11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม 

 

 

4 ขอ   5 ขอ 

(ขอ1-5) 

5 5 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

กําหนดไว 
ตัวตั้ง/

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(%, สัดสวน

,ขอ) 

ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ       4.25 4.40 

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงานเทียบเทาคณะที่มีการเรียนการสอน 

และผูบริหารทกุระดับของคณะ/หนวยงานเทียบเทาคณะที่มีการเรียนการสอน 

7 ขอ   7 ขอ 

(ขอ1-7) 

5 5 

7.2 การพัฒนาคณะ/หนวยงานเทียบเทาคณะที่มีการเรยีนการสอนสูคณะ/หนวยงาน

เทียบเทาคณะที่มีการเรียนการสอน เรียนรู 

4 ขอ   3 ขอ 

(ขอ1-3) 

3 3 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจ 5 ขอ   5 ขอ 

(ขอ1-5) 

0 5 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ขอ   6 ขอ 

(ขอ1-6) 

5 5 

สมศ. 12. การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบนั คาเฉลี่ย ....   ไมมีการประเมิน 

ในระดับคณะ 

สมศ. 13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบรหิารคณะ/หนวยงานเทียบเทาคณะที่มีการ

เรียนการสอน 

คาเฉลี่ย 

4.01 

  คาเฉลี่ย 

4.01 

4.01 4.01 

 

 

องคประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ       5.00 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 7 ขอ   7 ขอ 

(ขอ1-7) 

5 5 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

กําหนดไว 
ตัวตั้ง/

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(%, สัดสวน

,ขอ) 

ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

องคประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ       4.00 4.00 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 8 ขอ   7 ขอ 

(ขอ1-4,6-8) 

4 4 

สมศ. 15. ผลการประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด คาเฉลี่ย ....   คาเฉลี่ย.... 0 4.17 

คะแนนเฉล่ียรวม  (สกอ. 23 ตัวบงชี้)  4.35 4.17 

คะแนนเฉล่ียรวม  (สมศ. 13 ตัวบงชี้) 3.47 3.60 

คะแนนเฉล่ียรวม  (สมศ. 1- 11 ตัวบงชี้) 3.36 3.46 

คาเฉลี่ยผลการประเมินตนเอง (สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 13  ตัวบงชี ้  รวม 36 ตัวบงชี้) 4.02 3.96 

การแปลคาผลคะแนน ดี ดี 
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ตารางสรปุคะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน        

องคประกอบ  
จํานวนตัวบงชี ้ 

ผลการประเมิน 
ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต รวม  

1.  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนดําเนินการ - 5.00  5.00 ดีมาก 

2.  การผลติบัณฑิต  7.48 3.25 5.55 5.02 ดีมาก 

3.  กิจกรรมการพัฒนานกัศกึษา  - 4.00 - 4.00 ดี 

4.  การวจิัย  5.00 3.00 0.79 2.23 ตองปรับปรุง 

5.  การบรกิารวิชาการแกสังคม  - 3.50 5.00 4.25 ดี 

6.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  - 5.00 4.50 4.67 ดีมาก 

7.  การบริหารและการจัดการ  - 6.00 4.01 5.50 ดีมาก 

8.  การเงินและงบประมาณ  - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

9.  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 6.65 4.18 3.97 3.96 ดี 

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี   
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ตารางสรปุคาคะแนนตามมาตรรฐานการอุดมศกึษา       

มาตรฐาน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม ผลการประเมิน 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต   6.07 6.07 ดีมาก 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศกึษา      

    ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา  5.50 4.01 5.29 ดีมาก 

   ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอดุมศึกษา 6.65 3.56 4.60 4.41 ดี 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสงัคม ฐานความรูรู และสังคม

แหงการเรียนรู 

 3.00 0.79 1.67 ตองปรับปรุง 

รวม 6.65 4.18 3.97 3.96 ดี 

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี   

      

ตารางสรปุตัวบงชี้การประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ตามมุมมองของการบรหิารจดัการดานตางๆ 

มุมมองดานการบริหารจัดการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ 

รวม รวม 

1. ดานนกัศกึษาและผูมีสวนไดสวนเสีย  3.67 5.64 4.56 ดีมาก 

2. ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.75 4.34 5.09 ดีมาก 

3. ดานการเงิน 5.00 5.00  5.00 ดีมาก 

4. ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม 4.98 3.00 1.59 2.79 พอใช 

รวม 6.65 4.18 3.97 3.96 ดี 

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี   
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      ตารางสรปุมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน     

มุมมองดานการบริหารจัดการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ 

รวม รวม 

1.มาตรฐานดานศกัยภาพและความพรอมในการจดัการศึกษา      

   (1) ดานกายภาพ 5.00   5.00 ดีมาก 

   (2) ดานวิชาการ 4.98 2.67 4.01 3.66 ดี 

   (3) ดานการเงิน  5.00  5.00 ดีมาก 

   (4) ดานการบรหิารจดัการ  4.50 2.01 3.88 ดี 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา      

   (1) ดานการผลติบัณฑิต  4.33 4.55 4.46 ดี 

   (2) ดานการวิจัย 5.00 3.00 0.79 2.23 ตองปรับปรุง 

   (3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  3.50 5.00 4.25 ดี 

   (4) ดานการทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรม  5.00 4.50 4.67 ดีมาก 

รวม 6.65 4.18 3.97 3.96 ดี 

  ดีมาก ดี ดี   
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ภาคผนวก  ก 

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

………………………….. 

วันจันทรที่ 7 กรกฎาคม 2557 

09.00  - 09.30 น. คณบดี กลาวตอนรับและนําเสนอผลการดําเนินงาน   

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  กลาวช้ีแจงวัตถุประสงคของการประเมนิ 

09.30  - 11.00 น. คณะกรรมการประเมนิฯ ประชุมวางแผนการดําเนินงาน และศกึษา 

เอกสารและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

11.00  - 12.00 น. สัมภาษณเจาหนาที่ปฎิบตัิการ 

12.00  -  13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00  -  13.30 น. คณะกรรมการประเมนิฯ ประชุมวางแผนการดําเนินงาน และศกึษา 

เอกสารและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม (ตอ) 

13.30 – 15.00 น. สัมภาษณ  

 กลุมที่ 1  (รศ.ดร.กลาณรงค  ศรีรอต , รศ.ปรียานนัท  แสนโภชน, ผศ.ดร.สุจิ

ตรา  รตนะมโน , อ.ดร.ปยวรรณ  สริิประเสริฐศิลป)    

เวลา 13.30 – 14.15 น. ผูบริหาร 

เวลา 14.15 – 15.00 น.     ตัวแทนคณาจารย/ 

กลุมที่ 2  (รศ.ดร.ดนัย  บณุยเกียรต ิ, ผศ.ดร.ชนกนัต  จิตมนัส) 

เวลา 13.30 - 14.15 น.   ผูใชบัณฑิต/ตัวแทนศิษยเกา 

เวลา 14.15  – 15.00 น. ตัวแทนนักศึกษา (ตัวแทนสโมสร/ นักศึกษาแตละชัน้ป) 

15.00  - 16.30 น.  คณะกรรมการประเมนิฯ สรุปงานประจําวัน 

 

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 

09.00  –  12.00 น. คณะกรรมการประเมนิฯ ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมนิ 

12.00  –  13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. เปนตนไป คณะกรรมการประเมนิฯ นําเสนอผลการประเมนิคุณภาพภายใน 

 

หมายเหตุ  กําหนดการอาจมเีปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

  อาหารวางและเครื่องดื่มบรกิารในหองประชุม 
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ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผูรับการสัมภาษณ 

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

กลุมที่ 1 

เวลา 11.00 – 11.45 น.  เจาหนาท่ี  

1. นางสาวจริาพรรณ  จิตรทะวงค  

2. นางสาวสุทธิพร  ฟงเย็น  

3. นางสาวพัชรกติ วัชรปรีชา  

4. นายภานุวัติ  ศิร ิ  

 

เวลา 13.30-14.15 น.   ผูบริหารของคณะสัตวศาสตรฯ 

1. รศ.ดร.ญาณิน   โอภาสพัฒนกจิ คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี

2. ผศ.ดร.ประภากร   ธาราฉาย รองคณบดีฝายวิชาการ 

3. ผศ.ดร.วิวัฒน   พัฒนาวงศ รองคณบดีฝายวิจัย 

4. อาจารยไพโรจน  ศิลมัน่ ผูชวยคณบด ี

5. นางแสงจันทร   ศรีวงัพล หัวหนาสํานกังานคณบด ี

 

เวลา 14.15-15.00 น.  อาจารย 

1.  อ. ดร. จุฬากร   ปานะถึก อาจารยใหม 

2. อ.น.สพ. ไพโรจน   พงศกิดาการ อาจารยกลาง 

3. ผศ.ดร.อภชิัย   เมฆบงัวัน อาจารยเกา 
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กลุมที่ 2  

เวลา 13.30 – 14.15 น. ผูใชบัณฑิต/ศิษยเกา 

1. คุณกฤตภาส สังขนอย บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2. คุณนิตยา   งามสงา 

3. คุณวรีะศักดิ์  รุงสวาง 

4. คุณรัตนวล ี ลงักากาศ 

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด 

ตัวแทนศิษยเกา 

ตัวแทนศิษยเกา 

 

เวลา 14.15 – 15.00 น. ตวัแทนนักศึกษา (ตวัแทนสโมสร/ชมรม) 

 

   1. นายบัณฑติ   กรีตกิารกุล นักศกึษาระดบัปริญญาเอก 

   2. นางสาวชนุด ี  แสบงบาล นักศกึษาระดบัปริญญาโท 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป  

   1. นางสาวจลุธิดา   ใจปญญา นักศกึษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปที ่1  

   2. นายสรรเพชร   ไชยเดช นักศกึษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปที ่2 

   3. นางสาวจุฑามาศ   กนัจนิะ นักศกึษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปที ่3 

   4.  นางสาวเกษมณ ี  วรรณศิษย นักศกึษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปที ่4 

นายกสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตรฯ 


