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โครงร่างองค์การ 
 

ประวัติ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เดิมเป็นภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์  สังกัดคณะผลิต

กรรมการเกษตร  ซึ่งเป็นคณะแรกที่ได้จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  

พ.ศ.2518 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2518 โดยสถาบัน

เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ได้โอนย้ายสังกัดจากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดใน

ทบวงมหาวิทยาลัย ต่อมาปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ต่อมาในปี  พ.ศ. 2546 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ย้ายจากทบวงมหาวิทยาลัยมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ 

ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่ 2/2551 

เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร วงศ์มณีรุ่ง เป็นรักษาการคณบดี

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ต่อมามีการสรรหาคณบดีและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดํารง

ตําแหน่งคณบดีดังน้ี 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ศิริ     

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

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน    โอภาสพัฒนกิจ  

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งานดังน้ี 

1. งานบริหารและธุรการ 
2. งานคลังและพัสดุ 
3.  งานนโยบาย  แผนและประกันคุณภาพ  
4.  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  
5.  งานบริการวิชาการและวิจัย 
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สัญลักษณ์   

 

 

 

           

         

   สีประจําคณะ  สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี       

   สีชมพูอมส้ม  (Old rose)   

ชื่อ ภาษาไทย   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ภาษาอังกฤษ  Faculty of Animal Science and Technology 

ที่ต้ัง     252 หมู ่8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

     โทรศัพท์ 053-353831-4   โทรสาร 053-353830 

หลักสูตร  
 

    ในปีการศึกษา 2556  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 
1 หลักสูตร  หลักสูตรในระดับปริญญาโทที่เปิดสอน จํานวน  2  หลักสูตร หลักสูตรในระดับปริญญาเอก 
จํานวน 1 หลักสูตร คือ 
  ระดับปริญญาตรี   จํานวน 1 หลักสูตร   คอื 
  -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ดังน้ี  

- วิชาเอกสัตว์ปีก   (หลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี) 

- วิชาเอกการผลิตสุกร  (หลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี) 

- วิชาเอกโคนมและโคเน้ือ  (หลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี) 

- วิชาเอกอาหารสัตว์  (หลักสูตร 4 ปี) 

  ระดับปริญญาโท   จํานวน 2 หลักสูตร   คอื 
  -  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
  -  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 
 

  ระดับปริญญาเอก  จํานวน 1 หลักสูตร คือ 
  -  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
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ลักษณะท่ีสําคญัของวัฒนธรรมองค์กร 
ปรัชญา  

 “พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทําเป็น มี

ภาวะผู้นํา คุณธรรมและจริยธรรม” 

วิสัยทัศน ์

 สร้างนักสัตวศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ

ในวิชาการและวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านการ

ผลิตสัตว์ 

2. บูรณาการวิจัยอย่างมีทิศทาง เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนาให้

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

3. ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้ง

ระดับชาติ และนานาชาติ 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

5. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

6. พัฒนางานฟาร์มสัตว์ และวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  

บริการวิชาการ  และก่อเกิดรายได้ 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ ความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาทางด้านการผลิตสัตว์ 

2. เพ่ือสร้างและพัฒนาผลงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

3. เพ่ือให้การบริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. เ พ่ือสร้างจิตสํานึกให้นักศึกษา  บุคลากร  ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

5. เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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6. เพ่ือพัฒนางานฟาร์มสัตว์ และวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย  

บริการวิชาการ  และก่อเกิดรายได้ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
“นักปฏิบัติที่เช่ียวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 

 

ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบติังาน
 บุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มจีํานวนทั้งหมด 76 คน จําแนกเป็นบุคลากร

สายวิชาการ 22 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 54 คน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

จํานวนบุคลากรท้ังหมดจําแนกตามประเภท 

บุคลากร 
ประเภท

รวม ร้อยละข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

ราชการ 

ลจ.

ประจํา 

ลจ.ชั่วคราว ลจ.จ้าง

เหมา 

สายวิชาการ 12 9 - - 1 - 22 28.95

สายสนับสนุน 2 14 2 11 8 - 37 48.68

ลูกจ้างจ้างเหมา - - - - - 17 17 22.37

รวม 14 23 2 11 9 17 76 100.00

 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตาํแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม 

จํานวน(คน) ร้อยละ จํานวน(คน) ร้อยละ จํานวน(คน) ร้อยละ จํานวน(คน) ร้อยละ

3    13.63 8 36.36 11 50.01 22 100.00
 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามวฒิุการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม

จํานวน(คน) ร้อยละ จํานวน(คน) ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

14 63.64 6 27.27 2 9.09 22 100.00
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 สิ่งอํานวยความสะดวก 
 ด้านงบประมาณ 

ในปีงบประมาณ 2556 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุน
เพ่ือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมงบประมาณท่ีได้รับ
ทั้งสิ้น 27,516,433.00 บาท ดังรายละเอียด ดังน้ี  
 งบประมาณแผ่นดิน    
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งบบุคลากร งบดําเนินงาน

ปีงบประมาณ 2556

ประเภทรายรบั ปีงบประมาณ 2556 

จํานวนเงิน ร้อยละ 

งบบุคลากร 13,767,896.00 77.00

งบลงทุน 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 4,040,374.00 23.00

รวมทั้งสิน้ 17,808,270.00 100.00
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งบประมาณเงินรายได้    
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 ปีงบประมาณ 2556 

จํานวนเงิน ร้อยละ 
เงินเหลือจ่าย 145,000.00 1.49

รายได้ฟาร์ม 723,315.00 7.45

รายได้เงินผลประโยชน์ 3,084,832.00 31.78

ค่าธรรมเนียม (หน่วยกิต) 1,588,143.00 16.36

ค่าธรรมเนียมพิเศษ 3,896,760.00 40.14

นักศึกษาทดลองเรียน 74,323.00 0.77

ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 56,910.00 0.59

ค่าบํารุงกิจกรรม 19,440.00 0.20

ค่าบํารุงห้องสมุด 16,740.00 0.17

เงินบริจาค 100,000.00 1.03

เงินรับโอนจากหน่วยงานอ่ืน 2,700.00 0.03

รวมทั้งสิน้ 9,708,163.00 100.00
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จํานวนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
ด้านนักศึกษา 

หน่วยงาน 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 675 18 4 697

รวม 675 18 4 697
 

ด้านอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกทีส่าํคัญ 
1. อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี      1  หลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. อาคารปฏิบัติการโคนมและผลิตภัณฑ์พร้อมครุภัณฑ์      1  หลัง 
3. อาคารปฏิบัติการสัตว์ปีกและสุกรพร้อมครุภัณฑ์     1  หลัง 
4. อาคารอาหารสัตว์        1  หลัง 
5. โรงผลิตและระบบประปา        1  หลัง 
6. ฟาร์ม 

6.1 ฟาร์มสัตว์ปีก 

- อาคารฟักไข่พร้อมครุภัณฑ์ 

- โรงเรือนไข่ไก่ 

- โรงเรือนไก่กระทง 

- โรงเรือนไก่พันธ์ุแท้พร้อมอุปกรณ์ 

- โรงเรือนพ่อแม่พันธ์ุ   

- คอกม้า 

1. สํานักงานคณบดี 

2. ห้องเรียน 

3. ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ 

4. ห้องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ์  

5. ห้องปฏิบัติการผสมเทียม 

6. คลินิกสัตว์ 

7. ห้องประชุมนานาชาติ 

8. โรงฆ่าสัตว์และทําผลิตภัณฑ์สตัว์ 
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- โรงเรือนสัตว์ปีกเฉพาะอย่าง เช่น นกกระจอกเทศ 

6.2 ฟาร์มสุกร 

- โรงเรือนสุกรแบบรวมพร้อมอุปกรณ์ 

- โรงเรือนสุกรขุน 

- โรงเรือนพ่อแม่พันธ์ุ 

- โรงเรือนกระต่าย   

6.3 ฟาร์มโคนมและโคเน้ือ 

- คอกเลี้ยงแมโ่ค 

- คอกโคเน้ือและโรงผสมเทียม 

- โรงเรือนเลี้ยงลูกโค 3-4 เดือน 

- โรงเรือนกระบือ  

- โรงเรือนสัตว์เฉพาะอย่าง เช่น แพะ แกะ กวาง  เป็นต้น 
 

การดําเนินงานภายใต้เงื่อนไข/ข้อบงัคบั 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ดําเนินงานภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่
ได้รับมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์  มีการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย มีการติดต่อ สื่อสารให้
คําปรึกษากับนักศึกษาทั้งในแบบพบปะตัวต่อตัว (face-to-face) และผ่านสื่อออนไลน์ เน้นให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติงานจริงระหว่างการเรียนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณาจารย์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ 
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ความสัมพันธร์ะดับองค์กร 
ผังแสดงส่วนราชการ/โครงสร้างหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําคณะ

คณบดี

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัย 

ผู้ช่วยคณบดี

สํานักงานคณบดี

งานนโยบาย แผนและ 

ประกันคุณภาพ

งานคลังและพัสดุ 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการวิชาการ 

และวิจัย

งานบริการการศกึษา 

และกิจการนักศึกษา 

งานฟาร์ม 

งานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ

งานฟาร์มสัตว์ปีก

งานฟาร์มสุกร
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ระบบธรรมาภิบาล 
 คณะฯ มีการบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล ดังน้ี 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  มีการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริหารจัดการควบคุม ดูแล ตรวจสอบทรัพยากร และ
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มีการตอบสนองความต้องการของบุคลากร 
นักศึกษา ผู้รับบริการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความก้าวหน้าตาม
เส้นทางการทํางาน ด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านขวัญและกําลังใจ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน และตอบสนองแก่ผู้รับบริการได้ตรงตามความต้องการ 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผลการดําเนินงานของ
คณะฯ ให้บุคลากร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะฯ ได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เปิดโอกาสให้ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะฯ โดยร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วม
แก้ไขปัญหาในส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
ติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และนําไปปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน
ของคณะฯ 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม ในรูปแบบคณะกรรมการในการกํากับดูแลการดําเนินงานต่าง ๆ ของคณะฯ  

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีการใช้อํานาจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการปฏิบัติ 
และได้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ในด้านความก้าวหน้าตามเส้นทางการทํางาน ด้านการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ด้านขวัญและกําลังใจ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน 

10.  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มุ่งเน้นหลักฉันทามติในรูปแบบการประชุม
เพ่ือร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดําเนินงานเรื่องต่าง ๆ ของคณะฯ 
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ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
คณะฯ ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ใน

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การประสานงานกับแหล่งทุน

ต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ  

หน่วยงานภายในประเทศ (ระดับชาติ) 

1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการการศึกษาการผลิตไก่กระทงครบวงจร ระหว่างฟาร์มสัตว์ปีก 
กับบริษัทกรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จํากัด (มหาชน) 

2. โครงการความร่วมมือตามข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ระบบโรงเรือนปิดแบบ
ควบคุมสิ่งแวดล้อม   ระหว่างฟาร์มสัตว์ปีก  กับบริษัทกรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร 
จํากัด (มหาชน) 

3. โครงการความร่วมมือด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร กับ บริษัทเบทาโกรภาคเหนือ เกษตร
อุตสาหกรรม  จํากัด 

4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการการศึกษาการเลี้ยงสุกรขุนในโรงเรือนระบบปิด ระหว่างฟาร์ม
สุกร  กับบริษัทเบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม  จํากัด 

5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสหกรณ์โคนมแม่โจ้  
6. โครงการการผลิตไก่พ้ืนเมืองสายพันธ์ุประดู่หางดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ  โครงการความร่วมมือทาง

วิชาการร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
7. โครงการผลิตไก่กระดูกดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ โครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมูลนิธิชัย

พัฒนา และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
8. โครงการรักษาสายพันธ์ุแท้และผลิตลูกผสมสามสายพันธ์ุร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา 

 

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ระดับนานาชาติ) 

1.  Agreement of the Establishment of South East  Asia network of  Animal Science 

(SEANAS)  

2. Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย 

3. National Chung Hsing University, National Chia Yi University, National Ping Tung 

University of Science and Technology, National I-lan University, Taiwan  ประเทศ

สาธารณรัฐจีน 

4. Hue University of Agriculture and Forestry, Hanoi University of Agriculture, 

Vietnam  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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5. Kagawa University, University of Tsukuba, Japan ประเทศญี่ปุ่น 

6. Institute of Animal Science, College of Agriculture, University of the Philippines, 

Los  Banos ประเทศฟิลิปปินส์ 

7.  Yunnan Agricultural University (YAU), China ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

8. Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

9. Northern Agriculture and Forestry College, Laos ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
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ส่วนตลาดทีส่าํคัญ 
 คณะฯ ได้จําแนกส่วนตลาด ผู้เรียน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังความต้องการ/ความคาดหวัง
ของแต่ละกลุ่ม ดังตารางต่อไปน้ี  
 

ตาราง 1 ส่วนตลาดที่สําคัญ และความต้องการ/ความคาดหวัง 

ประเภทผูเ้รียน ส่วนตลาดทีส่าํคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาสัตวศาสตร์ 
- หลักสูตร 4 ปี 
- หลักสูตร 2 ปี 
 

 
นักเรียนช้ันม. 6 
นักศึกษาระดับ ปวส. 

- มีความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการทํางาน
- จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
- ภาวะการณ์มีงานทําของบัณฑิต  
- ได้รับเงินเดือนเป็นไปตามเกณฑ์ 
- ทุนสนับสนุนการศึกษา แหล่งเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
- แนวทางการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ หลัง
สําเร็จการศึกษา 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะศึกษา 
- สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการศึกษาและ
การดํารงชีวิตในขณะศึกษา 
 

ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

-สาขาสัตวศาสตร์ 
-สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจ
ปศุสัตว์ 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
 

- มีความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการทํางาน
- จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
- ภาวการณ์มีงานทําของมหาบัณฑิต 
- ได้รับเงินเดือนเป็นไปตามเกณฑ์ 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะศึกษา 
- สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการศึกษาและ
การดํารงชีวิตในขณะศึกษา 
- ทุนวิจัยและแหล่งทุนวิจัย 
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ประเภทผูเ้รียน ส่วนตลาดทีส่าํคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

-สาขาสัตวศาสตร์ 
 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 
 

- มีความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการทํางาน
- จบการศึกษาตามกําหนด 
- ภาวการณ์มีงานทําของดุษฎีบัณฑิต  
- ได้รับเงินเดือนเป็นไปตามเกณฑ์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการศึกษาและ
การดํารงชีวิตในขณะศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจําปีการศึกษา  2556 
 

 

 

 

 
15

ตาราง 2 กลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทีส่ําคัญ และความต้องการ/ความคาดหวัง  

กลุ่มผู้มีส่วนได้ /ส่วนเสียทีส่ําคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ผู้ปกครอง - ความปลอดภัยของบุตร ธิดา 

- ต้องการให้เรยีนจบในเวลาที่กําหนด 

- ได้รับข้อมูลขา่วสารจากคณะฯ อย่างสมํ่าเสมอ 

- มีเครือข่ายผูป้กครอง 

- ทุนสนับสนุนการศึกษา 

- ต้องการหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯที่เพียงพอ /และ
อาจารย์ประจําหอพัก/ อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด 

 

ผู้ใช้บัณฑิต (ขอ้มูลจากงานวิจัยความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต) 

- ได้บัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานตามต้องการโดยมีความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน 

- มีภาวะผู้นํา/ทักษะการพูดในที่สาธารณะ 

- บัณฑิตที่มคีณุธรรม ซื่อสัตย์ ขยันอดทน  

- มีทกัษะในการแก้ปัญหา  

 

ชุมชนท้องถิ่นในเขตบริการของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

- การบริการวิชาการ และงานวิจัยของคณะฯ จะช่วย
แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  

- เพ่ิมมลูค่าของผลผลิตในท้องถิ่น 

- เป็นที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น 
 

ศิษย์เก่า - ได้รับข้อมูลขา่วสารจากคณะอย่างสมํ่าเสมอ 

- ได้รับความในด้านวิชาชีพ  ด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  

- ชมรมศิษย์เก่า และการพบปะของศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน 

 

โรงเรียน/หน่วยงานที่ส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อ - การแนะแนวการเข้าศึกษา  

- นักศึกษาสอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาจํานวนมาก 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ /ส่วนเสียทีส่ําคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

หน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษา - ทําตามสญัญาการรับทุน 

- ผลการเรียน และความประพฤติของผู้รับทุน 

- ข้อมลูสถานที่ปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา 

- ต้องการให้ผูร้ับทุนบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 

 

ผู้ให้ทุนวิจัย - ทําตามสญัญาผู้รับทุน 

- ผลการวิจัยได้นําไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ และใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 
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สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะ 
สภาพด้านการแข่งขัน 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งทางด้านการศึกษามีการเปิด

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน  2 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 

จํานวน  1 หลักสูตร ปัจจุบันคณะฯ ยังไม่ได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลของประเด็นการแข่งขันอย่างเป็นระบบ  

แต่จะใช้ข้อมูลผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต และผลการสํารวจภาวะการณ์หางานทําของ

บัณฑิต   
 

สภาพการแข่งขันของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลําดับการแข่งขัน 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะในวิชาชีพและมีความอดทนสู้งาน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ซึ่งเป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  จากผลการสํารวจภาวะการณ์มีงานทํา ของบัณฑิตคณะฯ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 คิด
เป็นร้อยละ 82.49 ข้อมูลจากงานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  แม้ว่าจะไม่มีการจัดลําดับของ
คุณภาพหลั กสู ตร  แต่คู่ แข่ งสํ าคัญของคณะฯ  ไ ด้แ ก่  ภาควิชาสั ตวศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์
นํ้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อย่างไรก็ตามทางคณะฯ ได้มีการพัฒนาภาคีเครือข่ายสัตวบาล/สัตวศาสตร์ โดยมี
การจัดประชุมวิชาการร่วมกันเป็นประจําทุกปี และได้เชิญคณาจารย์จากสถาบันอ่ืนๆ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์, สอบวัดคุณสมบัติของการสอบประมวลความรู้และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกทางหน่ึง 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์/

ประเภท 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์ ความท้าทายเชงิกลยุทธ ์

ด้านการเรียนการ

สอน/การผลิต

บัณฑิต 

1. ความร่วมมอืทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
2. มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีมาตรฐานฟาร์ม 
3. มีโรงชําแหละแปรรูปสุกร ซึ่งมีความมือ
ทางวิชาการกับภาคเอกชน 
  

1. จํานวนนักศึกษาที่สนใจทางด้านการเกษตร
ลดลง 
2. จัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาด้านการ
เรียนการสอน 
 

ด้านชุมชนและ

บริการวิชาการ 

1. มฐีานการเรียนรู้ทางด้านสัตวศาสตร์
2. มีการบริการวิชาการที่หลากหลายและ
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

1. การบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างย่ังยืน
 

ด้านทรัพยากร

บุคคล 

1. อาจารย์มีคณุวุฒิสูง 1. เพ่ิมจํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
2. เ พ่ิมศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

 
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ   
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการพัฒนาระบบและกลไกคุณภาพการศึกษา รวมถึงการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้มีการปรับปรุงตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินการต่างๆ โดยใช้หลักการวงจรคุณภาพ PDCA  โดยมีผลดําเนินการดังน้ี 
 1. ดําเนินการตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน
ด้านต่างๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

2. ดําเนินงานภายใต้นโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย  
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ที่มีความสามารถทางด้านการวิจัยเพ่ือขอรับงบประมาณ

สนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ เพ่ือการตีพิมพ์และเผยแพร่ความรู้ในระดับชาติและนานาชาติ 
4. แสวงหาทรัพยากรและความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ 
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5. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

 

รายงานผลการพัฒนาตามแผนพฒันาคณุภาพ  ประจําปีการศึกษา  2555 
   

คณะฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556  

เกณฑ์การประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบไปด้วย 9 องค์ประกอบ 23 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คณะผ่าน

การประเมินด้วยระดับ 4.00 (ผลการประเมินอยู่ระดับ ดี) ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน และ

คณะฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินดังน้ี 

สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในปีการศึกษา 2555 

ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข/ผลการดําเนนิงาน

องค์ประกอบที่ 2 : การเรียนการสอน 

1  การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา 

(มคอ.3) และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 

(มคอ.5) ยังไม่ครบถ้วนทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรที่

ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 คณะฯ  ไ ด้ ดํ า เ นิ นก า รแ จ้ ง ใ ห้ คณาจา รย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในปี

การศึกษา 2556 จัดทํา มคอ. 3, 4 ,5, 6 

2  ยั ง ไม่พบการ จัดทํ าแผนบริหารและ พัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรายปีที่มาจาก

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก่ียวข้องอย่าง

เป็นระบบ  รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนที่ได้กําหนดไว้ 

2 คณะฯ  ไ ด้ ดํ า เ นินการจั ดทํ าแผน พัฒนา

คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนรายปีที่

สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี 

3  แนวทาง วิธีการติดตาม ตลอดจนการประเมินผล

สัมฤทธ์ิการนําความรู้หรือทักษะการปฏิบัติงานที่

คณาจารย์และบุคลากรได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

3 คณะฯ จัดทําแบบฟอร์มรายงานผลการเข้าร่วม

เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ (การฝึกอบรม/การ

สัมมนา) เพ่ือนํามาพัฒนาทางด้านการเรียนการ 
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ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข/ผลการดําเนนิงาน

 หรือโครงการ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือ

การปฏิบัติงานในหน้าที่ยังไมชั่ดเจน 

สอน และการปฏิบัติงาน 

4 ยังไม่พบแผนการพัฒนาอัตรากําลังทดแทน

คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ 

4 คณะฯ ได้ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง

ทดแทนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

1 

 

 

 เว็บไซด์ของคณะยังไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของนักศึกษาและศิษย์เก่า 

1

 

 

คณะฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ของ

คณะฯ เพ่ือสนองความต้องการของนักศึกษา

และศิษย์เก่า 

2 ยังไม่มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า 

2 คณะฯ  จั ด กิ จกรรมประ ชุม วิชาการและ

นิทรรศการด้านสัตวศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 5 

ปีของการจัดต้ังคณะสัตวศาสตร์ฯ วันที่ 14 

กันยายน 2556  เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาและ

ศิษย์เก่า 

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 

1 

 

 

 ยังไม่มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพ่ือให้เป็น

องค์ความรู้ ที่ คนทั่ ว ไป เข้ า ใจ ไ ด้  รวมทั้ งการ

ประชาสัมพันธ์ไปยังสาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

1

 

คณะฯ ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ แต่

ยังขาดการผลิตผลงานวิจัย 

2  การเสนอขอทุนวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยยัง

ไม่กระจายไปยังคณาจารย์รุ่นใหม่ 

2 คณาจารย์รุ่นใหม่ของคณะฯ ได้รับทุนวิจัยใน

ส่วนนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประจําปี 2556 

3  ไม่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 3 อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม

1 

 

 

 ยังไม่มีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน และการ

วิจัย 

1 คณะฯ  ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า รป ร ะส าน ง าน กั บ

ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ เ พ่ือ

ดําเนินการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ

งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการวิชาการของคณะ

ยังไม่เด่นชัด 

2 คณะฯ  ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร เ พ่ิ ม ช่ อ งท า ง ก า ร

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการผ่านทาง

เว็บไซด์มหาวิทยาลัย เ ว็บไซด์คณะฯ และ

บุคลากรของคณะฯ 

3 ขาดความต่อเน่ืองในการจัดโครงการให้บริการ

วิชาการแก่ชุมชน 

3 อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ

1 

 

 การนําผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ประจําคณะมาใช้ประโยชน์ยังไม่ชัดเจน 

1 คณะฯ ได้นําผลการการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการประจํ าคณะฯ  โดย นํ ามา

พัฒนาการดําเนินการด้านต่างๆ ของคณะฯ 

เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ที่ต้ังไว้ 

 

2 องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ด้าน

การผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ยังไม่ชัดเจน 

2 อยู่ระหว่างการดําเนินการสํารวจประเด็น/

หัวข้อที่คณาจารย์/บุคลากรให้ความสนใจใน

การจัดกิกจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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3 ความเสี่ยงที่กําหนดบางประเด็นยังไม่ใช่ประเด็น

ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อคณะอย่างชัดเจน แต่

เป็นเพียงปัญหาที่พบในการดําเนินงานเพ่ือผลักดัน

ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ี 

3 คณะฯ ได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ

ความเสี่ยงเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงของ

คณะฯ พร้อมทั้งได้วางแผนแนวทางป้องกัน

ความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น และได้มีการดําเนินการ

จั ด ทํ า ก า ร จั ด ว า ง ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น

ปีงบประมาณ 2556 จํานวน 4 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน การ

บริหารจัดการ  บริการวิชาการ การเงิน(จัดซื้อ

จัดจ้าง) 

 

 
 
 


