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ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี           นางสาวศิวริน   จักรอิศราพงศ์
หน่วยงาน                      คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ผลการดําเนินการ : ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุ งหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ 
      กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ กําหนดโดยคณะกรรมการการ    
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3 .ทุกหลักสูตรมีการ ดํา เ นินใ ห้ เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระ ดับ อุดมศึกษา  
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัว
บ่งช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวก ก )สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

  (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการให้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลา
ที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องคุมกํากับให้การดําเนินการตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ2และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับ
ให้การดําเนินการตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งช้ีทุกหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 2 :  การผลติบัณฑิต 
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเฉพาะกลุ่ม 
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่

เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 

หมายเหตุ :  
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนในรอบ

ปีการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิด
สอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบัน
อนุมัติให้ปิดดําเนินการแล้ว 

2. การนับจํานวนนักศึกษาให้นับตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษานั้นๆ 
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้งในที่ต้ังและนอกที่ต้ัง 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
คะแนนท่ีได้รบั:  5 คะแนน 
ผลการดําเนนิงาน:  คณะฯ มีการดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังน้ี 
 ข้อ 1 คณะฯ มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (อ้างอิง สศ.2.1.1-1 แนวทางการปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้) (อ้างอิง สศ.2.1.1-2 ระบบกลไกการเปิดหลักสูตร) โดยมีการดําเนินการ
ดังน้ี 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 (อ้างอิง สศ.2.1.1-2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์)    

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์ ได้รับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 (อ้างอิง 

สศ.2.1.1-3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์)  
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- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

(อ้างอิง สศ.2.1.1-4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์) โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 

พฤศจิกายน 2554  

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) (อ้างอิง สศ.

2.1.1-5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์) โดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553  

ข้อ 2 คณะฯมีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามตามแนวปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ้างอิง สศ.2.1.2-1 แนวทางการปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้)  
(อ้างอิง สศ.2.1.2-2 ระบบกลไกการปิดหลักสูตร) โดยคณะไม่มีหลักสูตรที่ต้องดําเนินการปิดหลักสูตรในปี
การศึกษา 2556 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมายตามแผน
ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2556

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

6 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1,2 3.00 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ผลการดําเนนิการ : ปีการศึกษา 

การคํานวณ : 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก  

 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอาจารย์ประจํา 
                                                                         ทั้งหมด  x 100                       

                                                                            จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5โดยสถาบันกลุ่ม ค2 คะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 30 

คะแนนที่ได้ =                              ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก   x 5 
                             ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการดําเนนิงาน :  ปีการศึกษา       

ในปีการศึกษา 2556  คณะฯ มีอาจารย์ประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จํานวน
ทั้งสิ้น  18.5  คน ซึ่งมีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวนทั้งสิ้น  13 คน ดังน้ี  

 

หน่วยงาน 
จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3.5 13 18.5

รวม 2 3.5 13 18.5
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์

หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
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การคํานวณ 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 

                                              จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด            
     =    (13 x 100)  

18.5         
     =    70.27 

คะแนนที่ได้ (ร้อยละ 30 = 5 คะแนน)  =   (70.27 x  5) 
30  

     =    11.71 
=   5  คะแนน 

 

ผลการดําเนินงาน 
ลําดับ รายชื่อ คุณวุฒิ 

1 รศ. ดร. สมปอง  สรวมศิร ิ ปริญญาเอก 

2 รศ. ดร. สุกิจ  ขันธปราบ ปริญญาเอก 

3 รศ. ดร. ญาณิน   โอภาสพัฒนกิจ ปริญญาเอก 

4 ผศ. ดร. พิสุทธ์ิ  เนียมทรัพย์ ปริญญาเอก 

5 ผศ. ดร. อภิชัย  เมฆบังวัน ปริญญาเอก 

6 ผศ. ดร. บัญชา  พงศ์พิศาลธรรม ปริญญาเอก 

7 ผศ. ดร. ประภากร  ธาราฉาย ปริญญาเอก 

8 ผศ. ดร. บัวเรียม  มณีวรรณ์ ปริญญาเอก 

9 ผศ. ดร. ทองเลียน  บัวจูม ปริญญาเอก 

10 อ. ดร. ดํารง  ลีนานุรักษ ์ ปริญญาเอก 

11 อ. ดร. วินัย  โยธินศิริกุล ปริญญาเอก 

12 ผศ. ดร. วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ ปริญญาเอก 

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

14 อ. จํารูญ  มณวีรรณ ปริญญาโท 

15 อ. ไพโรจน์  ศิลมั่น ปริญญาโท 

16 ผศ. ธนนันท์  ศุภกิจจานนท์ ปริญญาโท 
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ลําดับ รายชื่อ คุณวุฒิ 
17 อ. น.สพ. ไพโรจน์  พงศ์กิดาการ ปริญญาตร ี

18 อ. น.สพ. ภาณุพงศ์  มหาพรหม ปริญญาตร ี

19 อ. วันทมาส   จันทะสินธ์ุ ปริญญาโท   บรรจุวันที่  2 กย. 2556 

20 อ. ภาคภูมิ  เสาวภาคย์ ปริญญาโท   บรรจุเมื่อวันที่ 18 ธค. 2556 

21 อ. สุบรรณ   ฝอยกลาง ปริญญาโท   บรรจุเมื่อวันที่ 25 ธค. 2556 

22 อ.ดร. จุฬากร  ปานะถึก ปริญญาเอก  บรรจุเมื่อวันที่ 25 ธค. 2556 

 
การขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ 

 คณะฯ ได้ให้ความสําคัญและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ส่งผลให้บุคลากรมีกําลังใจในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย  
 

ผลการประเมินตนเอง  : 
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2556 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

5 คะแนน ร้อยละ  70.27 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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ผลการดําเนนิการ : ปีการศึกษา 

การคํานวณ : 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

 

ร้อยละของอาจารย์ประจํา                   =  จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  x 100
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ                                                  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด                 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 

คะแนนที่ได้ =                           ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  x 5 
                             ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการดําเนนิงาน : ปีการศึกษา   
 

ในปีการศึกษา 2556  คณะฯ มีอาจารย์ประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จํานวน
ทั้งสิ้น 18.5 คน  

 ซึ่งดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 11 คน แยกเป็น ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จํานวน 3 คน และตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 8 คน ดังน้ี  

 

หน่วยงาน 
จํานวนอาจารย์ประจําตามตําแหน่งวิชาการ 

รวม 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 7.5 8 3 
 

- 18.5 

รวม 7.5 8 3 - 18.5
 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี           นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์

หน่วยงาน                      คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
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วิธีการคํานวณ 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ =       (11 x 100)  

   18.5 
        =       59.46 

 

คะแนนที่ได้ (ร้อยละ 60 = 5 คะแนน)   =      (59.46 x  5)  
    60  

       =       4.96  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่งทางวิชาการ 
1 รศ.ดร. สมปอง  สรวมศิร ิ รองศาสตราจารย์ 

2 รศ.ดร. สุกิจ  ขันธปราบ รองศาสตราจารย์ 

3 รศ.ดร. ญาณิน   โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ 

4 ผศ. ดร.พิสุทธ์ิ   เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5 ผศ. ดร. อภิชัย  เมฆบังวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

6 ผศ. ดร. บัญชา  พงศ์พิศาลธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

7 ผศ. ดร. ประภากร  ธาราฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

8 ผศ. ธนนันท์  ศุภกิจจานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

9 ผศ. ดร. วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

10 ผศ. ดร. บัวเรียม  มณีวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

11 ผศ. ดร. ทองเลียน  บัวจูม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

12 อ.ดร. ดํารง  ลีนานุรักษ์ อาจารย์ 

13 อ.ดร. วินัย  โยธินศิริกุล อาจารย์ 

14 อ. สพ.ญ. ดร.  กฤดา   ชูเกียรติศิริ อาจารย์ 

15 อ. จํารูญ  มณีวรรณ อาจารย์ 

16 อ. ไพโรจน์  ศิลมั่น อาจารย์ 

17 อ. น.สพ. ไพโรจน์  พงศ์กิดาการ อาจารย์ 

18 อ. น.สพ. ภาณุพงศ์  มหาพรหม อาจารย์ 
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ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่งทางวิชาการ 
19 อ. วันทมาส   จันทะสินธ์ุ อาจารย์  บรรจุเมื่อวันที่ 2 กย. 2556 

20 อ. ภาคภูมิ  เสาวภาคย์ อาจารย์  บรรจุเมื่อวันที่ 18 ธค. 2556 

21 อ. สุบรรณ   ฝอยกลาง อาจารย์  บรรจุเมื่อวันที่ 25 ธค. 2556 

22 อ. ดร. จุฬากร  ปานะถึก อาจารย์  บรรจุเมื่อวันที่ 25 ธค. 2556 
 
 

การขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ 
คณะฯ มีการจัดโครงการจัดพิมพ์หนังสือตําราประกอบการเรียนการสอน   เพื่อส่งเสริมให้

บุคลากรสายวิชาการใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ประกอบกับกรณีการนําผลงานทางวิชาการปรับใช้สังคมที่มุ ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นมาใช้เป็นผลงานเพ่ือเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ 

คณะฯ ได้มีการส่งเสริมและจูงใจให้บุคลากรสายวิชาการขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยกําหนด
ไว้ใน วัตถุประสงค์ของระเบียบของกองทุนพัฒนาบุคลากรข้อ (4) เพ่ือสนับสนุนรางวัลแก่บุคลากรที่ได้รับ
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (อ้างอิง สศ.2.3.2 ระเบียบกองทุนพัฒนา
บุคลากร พ.ศ.2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555) นอกจากน้ัน ยังมีการจูงใจให้บุคลากรสายวิชาการเร่งการ
ผลิตผลงานวิชาการเพ่ือขอตําแหน่งวิชาการด้วยการให้ค่าสนับสนุนค่าตอบแทนสําหรับสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะนําไปขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยให้เบิกจ่ายตามระดับตําแหน่งวิชาการใดๆ ที่ขอ (อ้างอิง สศ.2.3.3 ประกาศ
การให้ค่าตอบแทนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554)   
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2556 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

3 คะแนน ร้อยละ  59.46 4.96 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวศิวริน   จักรอิศราพงศ์
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนินการ : ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ วัดผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุนให้เป็นไปตามที่   กําหนด 
3 .  มีส วัส ดิการ เส ริมสร้ า งสุขภาพที่ ดี  และสร้ า งข วัญและกําลั ง ใจ ให้คณาจาร ย์และ 

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ ได้ 

จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

5 .  มีการ ใ ห้ความรู้ ด้ านจรรยาบรรณอาจาร ย์และบุคลากรสายส นับสนุน  และดูแล 
ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6 .  มี ก า รประ เมิ นผลความสํ า เ ร็ จ ขอ งแผนบริ ห า รและกา ร พัฒนาคณาจาร ย์และ 
บุคลากรสายสนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือการปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.4  :  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
คะแนนท่ีได้รับ  : 4 คะแนน 
ผลการดําเนนิงาน : คณะฯ มีการดําเนินการได้ 5 ข้อ ดังน้ี 

 ข้อ 1. คณะฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  โดยได้จัดทําแผนกลยุทธ์ภายใต้
แผนพัฒนาคณะฯ  ระยะ 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 (อ้างอิง สศ.2.4.1-1 แผนกลยุทธ์คณะฯ) 
เพ่ือตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ประการ อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและคุณภาพที่
ชัดเจน เพ่ืออํานวยประโยชน์ต่อด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ และได้ส่งเสริมและ



                                           รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา  2556 

 

 

 

 

 43

สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายของคณะฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญที่จะนําไปพัฒนาตนเอง เพ่ือให้
เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2555-2558) (อ้างอิง สศ.2.4.1-2 แผนพัฒนาบุคลากร) สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารงานด้านพัฒนาบุคลากร ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(อ้างอิง สศ.2.4.1-3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 

ข้อ 2. คณะฯ จัดสรรงบประมาณแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
และส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองตามแผนการบริหารงานและพัฒนา
บุคลากร ให้คณาจารย์และบุคลากรดําเนินการโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของคณาจารย์และบุคลากร โดยมีการดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กําหนดไว้ (อ้างอิง 
สศ.2.4.2-1 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2556)  โดยคณะได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากรรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2555 -30 กันยายน 2556) มีผลของความสําเร็จของ
ตัวช้ีวัดความสําเร็จในโครงการแผนพัฒนาบุคลากรต่างๆ เช่น โครงการจัดการความรู้ (KM) คณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยี, โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านสังคมศิลปวัฒนธรรม, โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อ้างอิง สศ.2.4.2-2 
รายงานผลการดําเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร) 

ข้อ 3.  คณะฯ มีสวัสดิการ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีให้แก่บุคลากรและ
คณาจารย์ของคณะฯ  โดยคณะได้อํานวยความสะดวกด้านอุปกรณ์และจัดสถานที่ออกกําลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดี  เช่น ได้จัดสนามเปตอง สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามฟุตบอล โต๊ะ
ปิงปอง จักรยาน ไว้ให้บริการ (อ้างอิง สศ.2.4.3-1 การเสริมสร้างสุขภาพ)  การสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปี พ.ศ. 2556 (อ้างอิง สศ.2.4.3-2 กีฬา
บุคลากร) และคณะฯได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในอาคารเรียนและสํานักงาน เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมและสุข
ภาวะที่ดีในการทํางานของบุคคลากร เช่น การตกแต่งโต๊ะทํางานในสํานักงาน, การปรับแสงไฟในห้อง
ทํางาน ,การจัดมุมพ้ืนที่สีเขียวสร้างความสดช่ืน และจัดมุมเพ่ืออ่านหนังสือและพักผ่อน เพ่ือการผ่อนคลาย
จากการทํางาน เป็นต้น (อ้างอิง สศ.2.4.3-3 สภาพแวดล้อม) มีการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน โดย
คณะฯได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้มีความประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่คณาจารย์และ
บุคลากร (อ้างอิง สศ.2.4.3-4 บุคลากรดีเด่น) ได้จัดโครงการศึกษาดูงานทางด้านการจัดการศึกษา ระหว่าง
วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2556 เพ่ือเปิดโลกทรรศน์ให้คณาจารย์และบุคลากร ได้ทํากิจกรรมร่วมกันและ
พักผ่อนจากการทํางาน (อ้างอิง  สศ.2.4.3-5 คณะศึกษาดูงาน) นอกจากน้ี ได้มีบริการกล่องรับความคิดเห็น
และสายตรงคณบดี เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ ได้แจ้งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็น และ
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แจ้งความจํานงในสิ่งที่ต้องการหรือควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกด้วย (อ้างอิง สศ.2.4.3-6 กล่องความคิดเห็น) 
(อ้างอิง  สศ.2.4.3-7 รายงานการประชุมของคณะฯ) 

ข้อ 4. คณะฯ มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้ 
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องคณาจารย์และบุคลากร โดยคณะฯได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (อ้างอิง สศ.2.4.4-1 
เอกสาร IDP) และติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรนําทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองจากการเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้  โดยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ต่างๆดังน้ี 

- อาจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ เดินทางไปสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยประเทศ
ไต้หวัน ศึกษาเก่ียวกับด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ คุณภาพเน้ือ โรงงานแปรรูป และตลาดสด 
ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
ในวิชา สศ 460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์ สําหรับภาคเรียนที่ 2/2556 ด้วย (อ้างอิง สศ.2.4.4-
2 ดูงานไต้หวัน) 

- คณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรแห่งฮานอย (Hanoi University of 
Agriculture) และศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง สุกรลูกผสม เข้าเย่ียมชม
การบริหารจัดการด้านกิจการธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจการแปรรูปอาหารของ บริษัท ซี.พี. 
เวียดนาม จํากัด นําโดย รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
พร้อมด้วย รศ.ดร.สุทัศน์ ศิริ และอาจารย์ ดร.วินัย โยธินศิริกุล ในระหว่างวันที่ 19-24 
พฤษภาคม 2556 เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
(อ้างอิง สศ.2.4.4-3 ดูงานเวียดนาม) 

- คณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 1 ต่อยอด โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัด “โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 3 และ
รุ่นที่ 1 ต่อยอด” ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 เพ่ือให้คณาจารย์ของเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสหกิจศึกษาระบบสห
กิจศึกษาและสร้างความตระหนักถึงความสําคัญ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาระบบสห
กิจศึกษาของคณะฯ  (อ้างอิง สศ.2.4.4-4 อบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา)  

- คณาจารย์ได้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา บัณฑิตศึกษา 
และหลักสูตรนานาชาติจากนโยบายสู่การปฏิบัติให้แก่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เพ่ือให้
คณาจารย์ได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตร, นโยบายการรับนักศึกษา, สถานการณ์และ
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การรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
(อ้างอิง สศ.2.4.4-5 เสวนาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร)  

- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โครงการสัมมนาการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานอุดมศึกษาหลักสูตรสําหรับ นักบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง สายสนับสนุน 
(นบส.) ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2556 โดยหัวหน้าสํานักงานคณะฯได้เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาน้ี โดยวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการยกระดับขีดสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง สายสนับสนุน
ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ ความชํานาญด้านการบริหารจัดการ และ
ความสามารถในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในระดับสูง (อ้างอิง สศ.2.4.4-6 โครงการสัมมนาการบริหารระบบสารสนเทศ)  

- อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้เข้าร่วมโครงการ Shared Vision 2013 (อบรม
พนักงานใหม่) รุ่นที่ 1 โดยกองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ จัดโครงการ 
Shared Vision 2013 (อบรมพนักงานใหม) ่ รุ่นที่ 1 สําหรับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการ
บรรจุ ต้ังแต่ปี 2554 จนถึง 2556 ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2556 เพ่ือให้ได้รับทราบสิทธิ   
ประโยชน์  ทั้งด้านการลาศึกษาต่อ, การเดินทางไปราชการ, การขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ, การขอเครื่องราช, การทดลองปฏิบัติราชการ, สวัสดิการของบุคลากร การเบิก
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานคลัง ระบบเงินเดือน อาจารย์และบุคลากรใหม่สามารถนําความรู้ที่ได้รับ
มาใช้ประโยชน์ในการทํางาน, งานวิจัย, การจัดทํา TOR รายบุคคล เป็นต้น                
(อ้างอิง สศ.2.4.4-7 โครงการอบรมพนักงานใหม่) 

- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําร่าง
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2557 ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2556 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีส่วนร่วมและใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานของคณะฯ (อ้างอิง สศ.2.4.4-8 โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ) 

ซึ่งทางคณะฯ มีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (อ้างอิง สศ.2.4.4-9 เอกสาร TOR)  เพ่ือให้เกิด
การบริหารงานและพัฒนาคณาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพ   

ข้อ 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทําเอกสารเผยแพร่ เรื่อง 
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติ (อ้างอิง สศ.
2.4.5-1 เอกสารเผยแพร่ของการเจ้าหน้าที่)  และมีการดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2552  (อ้างอิง สศ.2.4.5-2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ)  และได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (อ้างอิง สศ.2.4.5-3 คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ)  โดยมี
การกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 
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(อ้างอิง สศ.2.4.5-4 คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ )  โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ ทั้งน้ี คณะฯ ได้มีวาระการประชุมเรื่องจรรยาบรรณ ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะทุกรอบ (อ้างอิง สศ.2.4.5-5 รายงานการประชุมคณะฯ)  โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจําคณะฯ (อ้างอิง สศ.2.4.5-6 คณะกรรมการจรรยาบรรณคณะฯ) และ
ได้แต่งต้ังผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อร้องเรียนทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ด้วย (อ้างอิง สศ.2.4.5-7 
ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อร้องเรียนจรรยาบรรณ) 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตาม

แผนของหน่วยงาน
ผลการดําเนนิงาน

ในปีการศึกษา 2556
คะแนนอิงเกณฑ์

การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.
การบรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน 
5 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1,2,3,4,5 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลการดําเนนิการ : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เนตในระบบไร้สาย 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือการบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
คะแนนท่ีได้รับ  :  - 
ผลการดําเนนิงาน :   
  คณะฯ ใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย   



             รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา  2556 

   

 

 

 

 48

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวศิวริน   จักรอิศราพงศ์
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนนิการ : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6   : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
คะแนนท่ีได้รบั   : 3 คะแนน 
ผลการดําเนนิงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได้ 5 ข้อ ดังน้ี 

ข้อ 1. คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ โดยทุกหลักสูตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพไว้ในแบบ มคอ. 2 หมวดที่ 7 การ
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ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยที่ระบบดังกล่าว ประกอบด้วย การบริหารหลักสูตร การบริหาร
ทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตและตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน โดยมีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญใน
รายวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และมีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนติดตามตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ (อ้างอิง สศ .2.6.1-1 การเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของสํานักบริหาร) ซึ่งทางคณะฯ ได้มี
การให้คณาจารย์จัดทํารายละเอียดวิชาที่เปิดสอน โดยให้แสดงเน้ือหาของรายละเอียดวิชา หัวข้อการ
สอนบรรยาย ช่ัวโมงปฏิบัติการ รูปแบบการสัมมนา ทําปัญหาพิเศษ กรณีศึกษาหรืองานวิจัย การ
ฝึกงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานต่างประเทศ โดยการแสดงรายละเอียดไว้ในแผนการสอน ดัง
รายวิชาต่อไปน้ี  

- รายวิชาระดับปริญญาตรี เช่น รายวิชา สศ 300 การปฎิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ เพ่ือ ให้

นักศึกษามีความรู้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์  

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือศึกษาต่อในอนาคตได้ และรายวิชา สศ 472 

โรคและการสุขาภิบาลโค-กระบือ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสาเหตุ

ของการเกิดโรคในโค-กระบือ อาการท่ีแสดงออก รวมถึงหลักการสุขาภิบาลและการ

ป้องกันโรคต่างๆท่ีพบได้ในประเทศไทย (อ้างอิง สศ.2.6.1-2 รายวิชาระดับปริญญาตรี)  

- รายวิชาระดับปริญญาโท เช่น รายวิชา สศ 653 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม

เลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้เก่ียวกับการบริหารสิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

โดยเน้นสอนบรรยายโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญร่วมกับการปฏิบัติการ และการศึกษา

จากสถานประกอบการจริง และรายวิชา สศ 520 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว์ (อ้างอิง 

สศ.2.6.1-3 รายวิชาระดับปริญญาโท)   

- รายวิชาระดับปริญญาเอก เช่น รายวิชา สศ 794 สัมมนา เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาและ

ค้นคว้างานวิจัย ตลอดจนรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ โดยนําเสนอในรูป

อภิปรายเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ปัญหาใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทางสัตวศาสตร์

ในรูปแบบบูรณาการกับสาขาวิชาอ่ืน (อ้างอิง สศ.2.6.1-4 รายวิชาระดับปริญญาเอก) 

ข้อ 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรของคณะฯ มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
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 ข้อ 3. คณะฯ มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย เช่น  

- ระดับปริญญาตรี วิชา สศ 498 การเรียนรู้อิสระ โดยนักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และ

ทํางานวิจัยทางสัตวศาสตร์ (อ้างอิง สศ.2.6.3-1 วิชา สศ 498 การเรียนรู้อิสระ)  และ

รายวิชา สศ 411 การสืบพันธ์ุและผสมเทียมในสัตว์เลี้ยง เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และ

ทักษะในหลักการสืบพันธ์ุของสัตว์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์ุ จน

สามารถนําไปใช้ในการผสมพันธ์ุสัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจ  ทั้งการผสมจริงและการผสม

เทียมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะและปฏิบัติจริง

ด้วยตนเอง ศึกษาจากตัวอย่างจริง และจากโปสเตอร์ที่เก่ียวข้อง ทํารายงานจากบท

ปฏิบัติการ และงานที่มอบหมายเพ่ิมเติม (อ้างอิง สศ.2.6.3-2 วิชา สศ 411 การสืบพันธ์ุ

และผสมเทียมในสัตว์เลี้ยง)  

- ระดับปริญญาโท เช่น วิชา สศ 591 สัมมนา 1 โดยส่งเสริมให้การศึกษาค้นคว้า และ

นําเสนอในรูปแบบรายงานวิจัย ทั้งเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ประกอบข้อมูลความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการผลิตสัตว์ (อ้างอิง สศ.2.6.3-3 สศ 591 สัมมนา1) ระดับ

ปริญญาเอก  ในรายวิชา สศ 751 เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง   ให้นักศึกษา

ศึกษาความก้าวหน้าและนวัตกรรมเชิงวิชาการด้านสัตวศาสตร์โดยการบรรยายและ

มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและทํารายงานด้วยตนเอง (อ้างอิง สศ.2.6.3-4 สศ 751 

เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง)  

- ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ได้เข้าร่วมการสัมมนาและนําเสนอผลงานทางวิชาการ

สัตว-ศาสตร์ในการประชุมสัตวบาล/สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3  ในวันที่ 7-10 

เมษายน 2557 (อ้างอิง สศ.2.6.3-5 การประชุมวิชาการสัตวบาลสัตวศาสตร์) 

ข้อ 4. คณะฯ จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านสัตวศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
โดยวันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.  ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง  รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่บริหาร กลุ่มธุรกิจเครือเบทาโกรมาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาของคณะฯ (อ้างอิง สศ.
2.6.4-1 บรรยายพิเศษ หัวข้อ ธุรกิจอาหารสัตว์) นอกจากน้ี นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ยังได้รับความรู้จากทางวิทยากร ในเรื่อง วิธีการสมัครงานและสัมภาษณ์งานอย่างไร



             รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา  2556 

   

 

 

 

 51

ให้ได้งาน ลักษณะของผู้สมัครงานที่องค์กรต้องการและการปรับแนวคิดเพ่ือเข้าสู่วัยทํางานในโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 (อ้างอิง สศ.2.6.4-2 โครงการปัจฉิมนิเทศ)  และเข้าร่วม
โครงการอบรมมาตรฐานฟาร์ม ซึ่งทางคณะฯได้จัดการอบรมร่วมกับสํานักสุขศาสตร์สัตว์ เขต 5 ให้แก่
นักศึกษาทุกหลักสูตรและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 (อ้างอิง สศ.
2.6.4-3 โครงการอบรมมาตรฐานฟาร์ม)   

  ข้อ 5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยคณะฯ ได้จัดร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในงาน KM FAIR 
2013 วิถีคน วิถีงาน ในหัวข้อ “นํ้าเช้ือ ไก่ ใส่หมวกกันน๊อค” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ศูนย์กีฬา
กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ้างอิง สศ.2.6.5-1 กิจกรรม km fair) และคณะจัด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การบริการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา” เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2556 เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ตลอดจนหาแนวทางการพัฒนารูปแบบ
การบูรณาการการบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน (อ้างอิง สศ.2.6.5-2 กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการบริการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา) และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2557 คณะฯจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (ด้านการเรียนการสอน) ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ
ศึกษา ของคณะสัตวศาสตร์ฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการนําไปสู่การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (อ้างอิง สศ.2.6.5-3 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านการเรียนการสอน) และคณะฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านงานวิจัย เพ่ือส่งเสริม
ให้อาจารย์ทํางานวิจัยมากขึ้นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
สําหรับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 (อ้างอิง สศ.2.6.5-4 กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านงานวิจัย)   
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน

ในปีการศึกษา 2556
คะแนนอิงเกณฑ์

การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 
การบรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน
5 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1,2,3,4,5 3.00  คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี        นางสาวศิวริน   จกัรอิศราพงศ์
หน่วยงาน                   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนนิงาน : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. การสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
อย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษา
ของหลักสูตร  

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธ์ิผลการเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการใน
ที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7   : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
คะแนนท่ีได้รับ   :  5 คะแนน 
ผลการดําเนนิงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได้ 5 ข้อ ดังน้ี 
 ข้อ 1. คณะฯ  ได้มีผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ตรงกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ในปีการศึกษา 2555 อ้างอิงจากข้อมูลของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ้างอิง สศ.2.7.1-1 
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ)   
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ข้อ 2 หลักสูตรได้นําผลการสํารวจความต้องการบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตของคณะฯ มาปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (อ้างอิง สศ.2.7.2-1 รายงานการประชุมคณะฯ 8-
2556) และในการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร  (อ้างอิง สศ.2.7.2-2 รายงานการ
ประชุมระดับปริญญาตรี), (อ้างอิง สศ.2.7.2-3 รายงานการประชุมหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาสัตว
ศาสตร์), (อ้างอิง สศ.2.7.2-4 รายงานการประชุมหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการธุรกิจ
ปศุสัตว์), (อ้างอิง สศ.2.7.2-5 รายงานการประชุมระดับปริญญาเอก) เพ่ือเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง
และพัฒนาเน้ือหาการจัดการเรียนการสอน ตามความต้องการของสถานประกอบการและสอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน   

ข้อ 3  คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมทรัพยากรด้านบุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของคณะฯ ประจําปี 2556 (อ้างอิง สศ.2.7.3-1 การจัดสรร
เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) โดยได้จัดสรรงบประมาณสําหรับทําโครงการที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต เช่น การจัดทําโครงการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ (อ้างอิง สศ.2.7.3-2 
โครงการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา (อ้างอิง สศ.2.7.3-3 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา) โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์
เก่า (อ้างอิง สศ.2.7.3-4 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา)  เป็นต้น 

ข้อ 4 คณะฯ มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (อ้างอิง 
สศ.2.7.4-1 ระบบและกลไกงานวิจัย) ในการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ (อ้างอิง สศ.2.7.4-2 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนของนักศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่) และคณะมีการสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีได้เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศเพ่ือศึกษาดูงาน ทางคณะฯได้สนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเข้าร่วมโครงการ และนักศึกษาได้รับการดูแลและค่าเบ้ียเลี้ยงในขณะที่เข้าร่วมโครงการฯ 
(อ้างอิง สศ.2.7.4-3 โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ)  และนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี 
เทียบเข้าเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะโคนม เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 
ด้าน โดยได้เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาชีพและประสบการณ์ภาคสนามทักษะโคนม ระหว่างวันที่ 25-
28  มกราคม 2557  ณ  องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
(อ้างอิง สศ.2.7.4-4 กิจกรรมแข่งขันทักษะโคนม) ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาได้เข้าร่วมการสัมมนา
และนําเสนอผลงานทางวิชาการสัตวศาสตร์ในการประชุมสัตวบาล/สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3  ในวันที่ 
8-10 เมษายน 2557 (อ้างอิง สศ.2.7.4-5 การประชุมวิชาการสัตวบาลสัตวศาสตร์)  
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 ข้อ 5 คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

- โครงการอบรมภาวะผู้นําสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระหว่างวันที่ 31 
มกราคม-1กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะฯ ซึ่งเป็นการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (อ้างอิง สศ.2.7.5-1 กิจกรรมอบรมภาวะผู้นํา)  

- โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  คือ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์ 
และการทําบุญสัตว์ทดลอง โดยมี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เ พ่ือร่วมสืบสานประเพณี ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และให้ระลึกถึงบุญคุณของสัตว์ที่นํามาใช้ในการทดลอง วิจัย 
ใช้เพ่ือการศึกษาและการเรียนการสอน (อ้างอิง สศ.2.7.5-2 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ)  

- กิจกรรมทําขวัญควาย ตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เพ่ือร่วมสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันเก่าแก่ของพ้ืนบ้าน  เป็นพิธีที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ควาย ที่เป็นไปด้วยความอ่อนโยน เอ้ืออาทรและรู้สึกสํานึกในบุญคุณควาย ประเพณีสู่ขวัญควาย จึงเป็น
ประเพณีที่ควรจะอนุรักษ์เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลัง ได้เห็นภูมิปัญญาและจิตวิญญาณของบรรพชนไทย โดยจัด
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ฟาร์มโคนม-โคเน้ือ (อ้างอิง สศ.2.7.5-3 กิจกรรมทําขวัญควาย)  

- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2556 (อ้างอิง สศ.2.7.5-4 กิจกรรมถวายเทียน
พรรษา ประจําปี 2556) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ วัดวิเวกวนาราม เพ่ือให้นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมของพุทธศาสนา และเป็นการสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมายตามแผน
ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2556

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กับนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลการดําเนนิการ : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตาม
ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดย
ระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

4. มีการประเมินผลการโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 

5. มีนักศึกษาหรือจริยธรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
คะแนนท่ีได้รับ  :  - 
ผลการดําเนินงาน :       
  คณะฯ ใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย      
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี        นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์

หน่วยงาน                   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนนิงาน : ปีการศึกษา 
การคํานวณ    
  

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ปี      100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

 
หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมกิีจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว ผู้ที่

ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผูท้ี่เกณฑ์ทหาร (ไม่นับรวมตัวต้ังและตัวหาร) 
เกณฑ์การประเมิน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
ผลการดําเนนิงาน 

การสํารวจภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะฯ  ได้มีการสํารวจผ่านระบบ

ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต www.e-manage.mju.ac.th ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้) โดยในปีการศึกษา 

2556  (อ้างอิง สศ.1.1.1 ข้อมูลการสํารวจภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะฯ ปีการศึกษา 

2555)  คณะฯ  มีผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดจํานวน  181  คน  มีผู้สําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสํารวจจํานวน  177  

คน  คิดเป็นร้อยละ  97.24  ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําภายใน 1 ปี จํานวน  146  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.49  

ดังน้ี 

ผลการดําเนนิงานและข้อมูลพืน้ฐาน (ปีการศึกษา 2556) 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน 
 ผลการดําเนนิงาน

2556 
1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 181 

2 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 177 

3 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 146 

4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ (โดยไม่ทํางาน) 3 

5 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ (และทํางานด้วย) - 
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6 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา - 

7 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท - 

8 จํานวนบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทํา  28 

9 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทํา (ไม่นับรวมผู้ที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ
ผู้ได้รับการเกณฑ์ทหาร และลาอุปสมบท)  146 

10 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 177 

11 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 82.49 
12 คะแนนที่ได้ 4.12 

 

การขับเคลื่อนตัวบ่งชี ้
คณะฯ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  โดยมีหลักสูตรที่ดําเนิน

ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยทําหน้าที่บริหารหลักสูตรของคณะฯ 

  คณะฯ มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยมีอาจารย์คอยให้คําปรึกษาและแนะนํา  และนําความรู้
จากผลการทดลองที่ได้มาประมวลผลและนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้กัน เช่น  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชา สศ 499 สัมมนา   
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิชา สศ 491 สัมมนา 2 

ทางด้านการจัดการเรียนการสอน คณะฯ ได้เรียนเชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงาน ชุมชนภายนอก และบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ใหม่ๆ  จากวิทยากรรับเชิญ หรือได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

คณะฯ ได้ดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ ทางด้านวิชาการ ด้านเทคนิคการสอนและวัดผล 
และวิชาชีพเฉพาะ และเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน

ในปีการศึกษา 2556
คะแนนอิงเกณฑ์

การประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.
การบรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน
4.00 คะแนน 4.12 คะแนน 4.12 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท  และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี        นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์

หน่วยงาน                   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ผลการดําเนนิงาน 
           การสํารวจคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ คณะฯ ใช้ผลการสํารวจคุณภาพบัณฑิตจากงานวิจัยสถาบัน  กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน  โดยในปีการศึกษา 2556 ผู้ประกอบการมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี   และปริญญาโท (อ้างอิง สศ.2.1.1 ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ) ดังน้ี 
ผลการดําเนนิงานและข้อมูลพืน้ฐาน (ปีการศึกษา 2556) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการสํารวจ   (ค่าคะแนน)

ป.ตรี (A) ป.โท (B)

1 ค่าคะแนนประเมินบัณฑิตด้านคุณธรรม จรยิธรรม 166.85 23.17

2 ค่าคะแนนประเมินบัณฑิตด้านความรู้ 191.76 24.78

3 ค่าคะแนนประเมินบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา 195.52 24.36

4 ค่าคะแนนประเมินบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

190.82 26.34

5 ค่าคะแนนประเมินบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

187.53 29.54

6 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 932.48 128.19

7 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินทั้งหมด 1060.67 

8 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินแต่ละระดับ 47 7

9 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 54 

10 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมิน   19.64 

11 คะแนนที่ได้  3.93 
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การขับเคลื่อนตัวบ่งชี้  
 คณะฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา โดยมีคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือทําหน้าที่พัฒนาและบริหารหลักสูตร   

    ทางด้านสิ่งสนับสนุนคณะฯได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้มีความ
ทันสมัย และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  ดังน้ี 

1. ห้องสมุด 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับคํานวณสูตรอาหาร  
3. ห้องคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้นอินเตอร์เนต 
4. อุปกรณ์ปฐมพยาบาล  
5. ลานสนามกีฬา เช่น เปตอง วอลเลย์บอล ฟุตบอล บาสเก็ตบอล  เทเบิลเทนนิส 
6. ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน

อัคคีภัยในบริเวณอาคาร ระบบกําจัดของเสียจากมูลสัตว์ 
และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ จะนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องเรียน ให้เหมาะสม
ตามความต้องการของผู้เรียนต่อไป   

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน

ในปีการศึกษา 2556
คะแนนอิงเกณฑ์

การประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.  
การบรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน
 3.50 คะแนน    3.93 คะแนน 3.93 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี       นางสาวจิราพรรณ   จิตรท์ะวงศ์

หน่วยงาน                  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

การคํานวณ     
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   X  100 

                                             จํานวนผู้สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
หมายเหตุ  นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่าน้ัน      
             

เกณฑ์การพิจารณา  
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 

ค่า
นํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง

0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)   

0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 

ค่า
นํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว 
เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  

การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ  
การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ)  
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างกับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ และ

ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
เกณฑ์การประเมิน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
ผลการดําเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน (ปี พ.ศ. 2556 ÷ ปีการศึกษา 2556)  

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน
(ปี พศ. 2556) (A) 

นํ้าหนัก
(B) 

1 บทความที่เป็นผลของวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือศิลปนิพนธ์ ที่มีการ
เผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

  0.25

2 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือศิลปนิพนธ์ ที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) ที่ได้รับการ
ยอมรับในสาขา 

1 0.50

3 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือศิลปนิพนธ์ ที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

2 0.75

4 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือศิลปนิพนธ์ ที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) ที่ได้รบัการ
ยอมรับในสาขา 

0.75

5 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือศิลปนิพนธ์ ที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา  

- วารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และวารสารด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติของ สกอ. และ สกว. (ตาม
ประกาศของ สมศ.) 

0.75

6 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือศิลปนิพนธ์ ที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา  

- วารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
ของ สกอ. และ สกว. (ตามประกาศของ สมศ.) 

1.00
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7 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือศิลปนิพนธ์ ที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีรายช่ือปรากฏในฐานข้อมูล ISI, 
MathSciNet, ScienceDirect, Agicola, Biosisi, Scopus, Pubmed, 
Acadimic Search Premium, Infotrive, Wilson (ตามประกาศของ สมศ.) 

1.00

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25

10 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.50

11 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75

12 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00

13 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2.0 

14 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมดในปีการศึกษา 2556 3 

15 ร้อยละของผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

66.67

16 คะแนนที่ได้ 5 คะแนน

ผลการดําเนนิงาน 
 

ที่ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทํา
วิทยานพินธ ์

วันที่นาํเสนอ นําเสนอ/ตีพิมพ์ ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ความเป็นไปได้ในการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดําภายใต้
วิถีการเลี้ยงแบบชนบท 

นางสาววราภรณ ์   
จันทร์วงศ ์

19 กรกฎาคม 
2556 

การประชุมวิชาการวิชาการ
วิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี
เนื้อสัตว์ คร้ังท่ี 4 
MEAT SCIENCE TECHNOLOGY 
4TH 

 

0.50

2 ผลของการใช้เปลือกลําไยอบ
ยูเรียเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อ
สมรรถภาพการผลิตและสัญฐาน
วิทยาเนื้อเย่ือกระเพาะรูเมนใน
แกะ 

นายชานนท์  ศรีโรย 24-26 
กรกฎาคม 
2556 

Asia as One Balance 
between Individuality and  
Integration of Asian Tourism 
Concept  

 

0.75

3 การตลาดและศักยภาพการผลิต
หนอนนก (Tenebrio molitor 
L.) เป็นเชิงการคา้ในประเทศ
ไทย 

นางสาวณัฐกฤตา  
ลักษวุธ 

30 กันยายน 
2556 

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
เกษตร (ม.แม่โจ้) 

0.75

ผลรวมถ่วงน้ําหนัก 2.00
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(อ้างอิง สศ.3.1.1 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร)่ 
การขับเคลื่อนตัวบ่งชี ้

คณะฯ มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาภายในประเทศ โดยการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งให้การ
สนับสนุนคนละ 1 ครั้ง ตลอดการศึกษาจนครบหลักสูตร 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

หน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2556 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ ์

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี       นางสาวจิราพรรณ   จิตรท์ะวงศ์

หน่วยงาน                  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
การคํานวณ     

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก      X   100
                                             จํานวนผู้สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

             
เกณฑ์การพิจารณา  
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

075 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่1 หรือ 
2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI  หรือ Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
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เกณฑ์การประเมิน   
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน (ปี พ.ศ. 2556 ÷ ปีการศึกษา 2556)  

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

(ปี พศ. 2556) 
(A) 

นํ้าหนัก 
(B) 

1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.25

2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

0.25

3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู
TCI 

0.25

4 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของสมศ. 

0.50

5 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทลท์ี่ 
3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์  

0.75

6 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

0.75

7 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทลท์ี่ 
1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์  

1.00

8 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่
ในฐานข้อมลูสากล ISI  หรือ Scopus หรือ ฯลฯ 

1.00

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125

10 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25

11 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.50

12 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75

13 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00

14 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 

Sum.(A * B) ข้อ 1 ถึง 13
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15 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในปีการศึกษา 2556  

16 ร้อยละของผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

(ข้อ 14 * 100) / ข้อ 15

17 คะแนนที่ได้ ข้อ 16 * 5 
50 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ไม่มีผลการดําเนินงานเน่ืองจากคณะฯ ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 
2556 

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

ระดับหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงานใน
ปีการศึกษา 2556 

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้ สมศ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

NA NA NA NA 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี       นางสาวจิราพรรณ   จิตรท์ะวงศ์

หน่วยงาน                  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนนิงาน : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การพิจารณา  
กําหนดค่านํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังน้ี 

ตําแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารย์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 10 

หมายเหตุ : นับข้อมูล ณ วันสิ้นสุดภาคการศึกษา 
การคํานวณ  : 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์ประจํา
อาจารย์ประจําทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน  
ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา 2556 :         

ในปีการศึกษา 2556  คณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการท้ังสิ้น 18.5 คน  ซึ่งดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์จํานวน 3 คน ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 8 คน และตําแหน่งอาจารย์จํานวน 7.5 คน 
เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 13 คน ระดับปริญญาโทจํานวน 3.5 คน และระดับปริญญา
ตรีจํานวน 2 คน 

 
          
            

 
 
 
 
 

  ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา                   
              จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด                                       18.5  คน        

ดัชนีคุณภาพอาจารย์                         89    =    4.81 
                                                    18.5                        
คะแนนที่ได้                           4.81 x 5        =    4.01 

                                                                  6  
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ผลการดําเนนิงานและข้อมูลพืน้ฐาน (ปีการศึกษา 2556) 

  
ข้อ 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ปีการศึกษา 2556 

คน ดัชนีคุณภาพ 

(A) (B) 
1 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรี และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ (ระดับคุณภาพ 0) 2 0

2 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหน่ง ผศ.  (ระดับคุณภาพ 1) - -

3 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหน่ง รศ.  (ระดับคุณภาพ 3) - -

4 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหน่ง ศ.  (ระดับคุณภาพ 6) - -

5 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโท และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ (ระดับคุณภาพ 2) 2.5 7

6 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหน่ง ผศ.  (ระดับคุณภาพ 3) 1 3

7 จานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหน่ง รศ.  (ระดับคุณภาพ 5) - -

8 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหน่ง ศ.  (ระดับคุณภาพ 8) - -

9 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอก และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ  (ระดับคุณภาพ 5) 3 15

10 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่ง ผศ.  (ระดับคุณภาพ 6) 7 42

11 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่ง รศ.  (ระดับคุณภาพ 8) 3 24

12 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่ง ศ.  (ระดับคุณภาพ 10) - -

13 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา 89 

14 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด  18.5 

15 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ประจําท้ังหมด 4.81 

16 คะแนนท่ีได้ 4.01 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่งทางวิชาการ 
1 รศ. ดร. สมปอง  สรวมศิร ิ รองศาสตราจารย์ 

2 รศ. ดร. สุกิจ  ขันธปราบ รองศาสตราจารย์ 

3 รศ. ดร. ญาณิน   โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ 

4 ผศ. ดร.พิสุทธ์ิ   เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5 ผศ. ดร. อภิชัย  เมฆบังวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

6 ผศ. ดร. บัญชา  พงศ์พิศาลธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

7 ผศ. ดร. ประภากร  ธาราฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่งทางวิชาการ 
8 ผศ. ธนนันท์  ศุภกิจจานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

9 ผศ. ดร. วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

10 ผศ. ดร. บัวเรียม  มณีวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

11 ผศ. ดร. ทองเลียน  บัวจูม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

12 อ. ดร. ดํารง  ลีนานุรักษ ์ อาจารย์ 

13 อ. ดร. วินัย  โยธินศิริกุล อาจารย์ 

14 อ. สพ.ญ. ดร.  กฤดา   ชูเกียรติศิริ อาจารย์ 

15 อ. จํารูญ  มณีวรรณ อาจารย์ 

16 อ. ไพโรจน์  ศิลมั่น อาจารย์ 

17 อ. น.สพ. ไพโรจน์  พงศ์กิดาการ อาจารย์ 

18 อ. น.สพ. ภาณุพงศ์  มหาพรหม อาจารย์ 

19 อ. วันทมาส   จันทะสินธ์ุ อาจารย์  บรรจุเมื่อวันที่ 2 กย. 2556 

20 อ. ภาคภูมิ  เสาวภาคย์ อาจารย์  บรรจุเมื่อวันที่ 18 ธค. 2556 

21 อ. สุบรรณ   ฝอยกลาง อาจารย์  บรรจุเมื่อวันที่ 25 ธค. 2556 

22 อ. ดร. จุฬากร  ปานะถึก อาจารย์  บรรจุเมื่อวันที่ 25 ธค. 2556 
 

การขับเคลื่อนตัวบ่งชี ้
คณะ ฯ  มีนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ของคณะ ฯ อย่างชัดเจน  โดยจัดทําแผน  

กลยุทธ์และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร (IDP) ซึ่งมีความต้องการพัฒนาตนเองที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคนิคการสอนและ
วัดผล และวิชาชีพเฉพาะ และเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ ผลิตสื่อ ตํารา เพ่ือการขอตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษา และยังเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์จัดทําสื่อ ตําราที่มีเน้ือหาท่ีทันสมัย และ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ียังมีกลไกสนับสนุนให้คณาจารย์ทําวิจัยทางการศึกษา และ
การวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดสรรงบประมาณการ
พัฒนาตนเองแก่บุคลากรสายวิชาการที่ชัดเจน 
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ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2556 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

 3.7 คะแนน 4.01 คะแนน 4.01 คะแนน บรรลุเป้าหมาย

 


