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ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวสุทธิพร   ฟังเย็น
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ผลการดําเนินการ : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน เต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง

ต่อความต้องการของนักศึกษา 
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 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
คะแนนท่ีได้รบั :  5 คะแนน 
ผลการดําเนนิงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได้ 7 ข้อ ดังน้ี 

ข้อ 1 คณะฯ มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ดังน้ี 
 -  คณะฯ มีนักวิชาการศึกษา เพ่ือดูแลงานด้านกิจกรรมนักศึกษา บริการให้คําปรึกษา 

สํารวจความต้องการของนักศึกษา ประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีต้องการรับสมัครและสัมภาษณ์
นักศึกษาเข้าทํางาน และรับผิดชอบงานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (อ้างอิง สศ.3.1.1-1 คําสั่งคณะสัตวศาสตร์
ฯ เรื่อง มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติ)  

 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 :  กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา
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   -  คณะฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 2556 (อ้างอิง สศ.3.1.1-
2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี 2556) เ พ่ือให้ นักศึกษาใหม่ไ ด้ทราบถึงนโยบาย                  
การบริหารงานของคณะฯ และทําความรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสถานท่ีภายใน
อาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ รวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา 
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

-  คณะฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจําปีการศึกษา 2556 (อ้างอิง สศ.3.1.1-3 กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ประจําปี 2556) ในเรื่อง แนวทางการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา, วิธีการสมัครงานและ
สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน และลักษณะของผู้สมัครงานที่องค์กรต้องการ และการปรับแนวคิดเพ่ือเข้า
สู่วัยทํางานให้กับนักศึกษา 

-  คณะฯ จัดทําคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจํา                     
ปีการศึกษา 2556 (อ้างอิง 3.1.1-4 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี) และ
ในระดับบัณฑิตศึกษาจะมีประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (อ้างอิง 3.1.1-5 คําสั่ง
แต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สัตวศาสตร์) (อ้างอิง 3.1.1-6 คําสั่ง
แต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์) ในภาคการศึกษาแรก และ
สําหรับนักศึกษาที่ได้ดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง โดยจะมีประธานกรรมการที่ปรึกษา
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้คําปรึกษา/แนะนํา และให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลา
การศึกษา 

-  คณะฯ จัดทําคู่มือบันทึกกิจกรรมนักศึกษา (อ้างอิง สศ.3.1.1-7 คู่มือบันทึกกิจกรรม
นักศึกษา) ให้กับนักศึกษาทุกคน สําหรับบันทึกข้อมูลการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะฯ เพ่ือขอคําปรึกษา และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาขอรับ
ทุนการศึกษาของคณะฯ และการพิจารณาขอทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  

-   มีการเสนอช่ือจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมสุกรแม่โจ้ 
ประจําปีการศึกษา 2557 (อ้างอิง สศ.3.1.1-8 แบบฟอร์มเสนอช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมสุกร) ชมรม โค
นม-โคเน้ือ (อ้างอิง สศ.3.1.1-9 แบบฟอร์มเสนอช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมโคนม-โคเนื้อ) และสโมสร
นักศึกษาคณะฯ (อ้างอิง สศ.3.1.1-10 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรฯ) เพ่ือทํา
หน้าที่วางแผน/ควบคุม/ดูแลการดําเนินงาน และให้คําแนะนําแก่ชมรมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ/ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



         รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา  2556 

   

 

 

 

 73

ข้อ 2 คณะฯ มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ดังน้ี 
   -  ติดต้ังบอร์ดสําหรับประชาสัมพันธ์ (เอกสารอ้างอิง 3.1.2-1 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
คณะสัตวศาสตร์ฯ) เช่น ข่าวประกาศเก่ียวกับการรับสมัครงาน รายวิชาเรียน การศึกษาต่อ ทุนการศึกษา 
ข่าวสารวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ และจากหน่วยงานภายนอก ไว้ที่ช้ัน 1 อาคารศูนย์     
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

  -  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา/บุคลากร และบุคคลภายนอกผ่าน
เว็บไซต์คณะฯ www.as.mju.ac.th (เอกสารอ้างอิง 3.1.2-2 ภาพเว็บไซต์คณะสัตวศาสตร์ฯ) 
   -  จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจการบริการข้อมูลข่าวสารจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ประจําปี 2556 (เอกสารอ้างอิง 3.1.2-3 แบบสํารวจความพึงพอใจการบริการข้อมูลข่าวสารจากบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ คณะสัตวศาสตร์ฯ) และแบบแบบประเมินเว็บไซต์คณะฯ ประจําปี 2556 (เอกสารอ้างอิง 
3.1.2-4 แบบประเมินเว็บไซต์ของคณะฯ) เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในการนําไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 

ข้อ 3 คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ แก่
นักศึกษา ดังน้ี 

- คณะฯ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะของนักศึกษา ภายใต้
โครงการสหกิจศึกษา การเรียนรู้อิสระ และการฝึกงานต่างประเทศ (อ้างอิง สศ. 3.1.3-1 กิจกรรมการ
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะของนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึกงาน
ทางด้านสัตวศาสตร์ฯ) เ พ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะการปฏิบัติงานฟาร์มและ
ห้องปฏิบัติการ การทํางานเป็นทีม การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถออกไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- คณะฯ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็น Flagship ของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง สศ. 
3.1.3-2 โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็น Flagship ของมหาวิทยาลัย) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ที่เฉพาะทาง ประกอบกับตอบสนองความต้องการของตลาดด้านอุตสาหกรรม
การผลิตสัตว์ในประเทศไทย เพ่ือก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

- คณะฯ จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์ม (อ้างอิง สศ. 3.1.3-3 กิจกรรมอบรมมาตรฐาน
ฟาร์ม) เพ่ือให้นักศึกษาของคณะฯ ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงระบบมาตรฐานฟาร์ม      
เพ่ือนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- คณะฯ จัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เช่น 
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา (อ้างอิง สศ. 3.1.3-4 กิจกรรมพัฒนา

บุคลิกภาพของนักศึกษา) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับมารยาทในการแต่งกาย และ
มารยาทในการรับประทานอาหาร อันเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
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2. กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านสัตวศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (อ้างอิง สศ. 
3.1.3-5 กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านสัตวศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ครั้งที่ 1)  โดยมีนายสัตวแพทย์
ชัยโรจน์  โพธ์ิเจริญ  นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 บรรยายพิเศษ เรื่อง 
“มาตรฐานฟาร์มและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มปศุสัตว์” ให้กับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้อง AT1421 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. โครงการแข่งขันทักษะเกษตรแม่โจ้ ประจําปี 2556 (อ้างอิง สศ. 3.1.3-6 
รายงานโครงการแข่งขันทักษะเกษตรแม่โจ้) ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร              
แผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 31 ซึ่งนักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าร่วมคัดเลือกแข่งขันในทักษะการตอนสุกร, การรีดเต้านมเทียม, การฉีด
ยาเข้ากล้ามเน้ือ, การผลิตสื่อ (โปสเตอร์) เพ่ือการเกษตร และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด MISS 4 จอบ 
ด้วย  

4. โครงการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 (อ้างอิง สศ.3.1.3-7 
โครงการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอกของคณะฯ  ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ การนําเสนอผลงานวิจัย ในระหว่างวันที่ 8-10 
เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 

  ข้อ 4 คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ซึ่งมี menu link 
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า (อ้างอิง สศ .3.1.4-1 ภาพฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะสัตวศาสตร์ฯ) ในเว็บไซต์ 
www.as.mju.ac.th ที่รวบรวมรายช่ือศิษย์เก่าของคณะฯ และอยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
ข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมอบหมายให้นักวิชาการศึกษาเป็นผู้ดูแล
ฐานข้อมูลของศิษย์เก่า (อ้างอิง สศ.3.1.4-2 คําสั่งคณะสัตวศาสตร์ฯ เรื่อง มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติ) 
และได้เปิดเว็บไซต์ www.facebook.com ในนามของชมรมศิษย์เก่าสัตวศาสตร์ แม่โจ้ โดยมีนักวิชาการ-
ศึกษาของคณะฯ เป็นผู้ดูแลหน้า page ชมรม (อ้างอิง สศ.3.1.4-3 ภาพหน้า facebook ชมรมศิษย์เก่า 
สัตวศาสตร์แม่โจ้) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางคณะฯ ให้กับศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันเข้าใช้ระบบเพ่ือใช้ในการสนทนาและติดต่อประสานงาน 

ข้อ 5 คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าโดยได้จัดโครงการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านสัตวศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดต้ังคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี (อ้างอิง สศ.3.1.5-1 กิจกรรมประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านสัตวศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 
5 ปี) โดยมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการจากอาจารย์ของคณะฯ ได้กล่าวถึงประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ี
ผ่านมาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่างนักศึกษา 
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บุคลากร คณาจารย์ และศิษย์เก่า (อ้างอิง สศ.3.1.5-2 รายงานกิจกรรมประชุมวิชาการและนิทรรศการด้าน
สัตวศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 5 ปี) 

ข้อ 6 คณะฯ มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการครบทั้ งข้อ 1-3 ซึ่ งไ ด้คะแนน                
ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  เช่น 

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

2. รายงานผลการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อ้างอิง สศ.3.1.6-2 รายงานผลการจัดกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ) 

3. สรุปผลการประเมินเว็บไซต์ฯ (อ้างอิง สศ.3.1.6-3 สรุปผลการประเมินเว็บไซต์ฯ) 
4. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจการบริการข้อมูลข่าวสารจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ (อ้างอิง สศ. 

3.1.6-4 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจการบริการข้อมูลข่าวสารจากบอร์ดประชาสัมพันธ์) 
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะ ของนักศึกษาก่อน

ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึกงานทางด้านสัตวศาสตร์ (อ้างอิง สศ.3.1.6-5 ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
และฝึกงานทางด้านสัตวศาสตร์)  

6. รายงานกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านสัตวศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (สศ 653 การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์) (อ้างอิง สศ.3.1.6-6 รายงานกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ด้าน
สัตวศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

7. รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็น Flagship ของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง สศ. 
3.1.6-7 รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็น Flagship ของมหาวิทยาลัย) 

8. รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์ม (อ้างอิง สศ. 3.1.6-8 รายงานผลการจัด
กิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์ม)  

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงานใน          
ปีการศึกษา 2556 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

6 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1,2,3,4,5,6 4 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวสุทธิพร   ฟังเย็น, นายพฤทธิชาติ  ชัยเรืองวุฒิ 
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ผลการดําเนินการ : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย

นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
คะแนนท่ีได้รบั :  5 คะแนน 
ผลการดําเนนิงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังน้ี 
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ข้อ 1 คณะฯ มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการทํา
กิจกรรม  ดังน้ี                                     

 -  แผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
ประจําปี พ.ศ. 2557 ในประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 บัณฑิตมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข (อ้างอิง สศ.3.2.1-1 แผนพัฒนาคณะฯ        
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)  

-  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปี 2556 (อ้างอิง สศ.3.2.1-2 โครงการและ
กิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะฯ ประจําปี 2556)  

-   แผนปฏิบัติการด้านพัฒนานักศึกษาประจําปี 2557 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
(อ้างอิง สศ.3.2.1-3 แผนปฏิบัติการด้านพัฒนานักศึกษาประจําปี 2557)  

-   แผนงานสโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และโครงการประจําปีงบประมาณ 2557 
(อ้างอิง สศ.3.2.1-4 แผนงานและโครงการสโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย) 

 
ข้อ 2 คณะฯ มีกิจกรรมการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ดังน้ี 

- บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง “การประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา : การบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 ธันวาคม 
2556 (อ้างอิง สศ.3.2.2-1 หนังสือเชิญ, แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา)   

- บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานสําหรับผู้นําองค์กรนักศึกษา ประจําปี 
2557 ณ อาคารอํานวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2557 (อ้างอิง สศ.
3.2.2-2 หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ)  

- บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอน และการ
วิจัย” (อ้างอิง สศ.3.2.2-3 หนังสือเชิญ, แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา) (อ้างอิง สศ.3.2.2-4 สรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา) โดยมีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 



 

                รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2556 

   

 

 

 

 78

คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ในวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 
ข้อ 3 คณะฯ มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัด

กิจกรรมที่ดําเนินการโดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ดังน้ี 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น 

   -  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพในกีฬา 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 (อ้างอิง สศ.3.2.3-1  
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพในกีฬา 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31) ในระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2556                    
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 12 สถาบัน และมีการแข่งขันทักษะ
ด้านต่าง ๆ โดยนักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านสัตวศาสตร์จํานวน 6 ประเภท คือ 
ทักษะการตอนสุกร ทักษะการรีดเต้านมเทียม ทักษะการตัดแต่งซากสัตว์ปีก ทักษะการคล้องโคและล้มโค 
ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ และทักษะการฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือ ซึ่งนักศึกษาของคณะฯ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ 3 ประเภท (ทักษะการตอนสุกร, ทักษะการรีดเต้านมเทียม, ทักษะการฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือ) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ การแข่งขันทักษะการผลิตสื่อ(โปสเตอร์) ส่งเสริมการเกษตร และรางวัล
ชนะเลิศ Miss 4 jobb   

-  กิจกรรมการแข่งขันทักษะโคนม (อ้างอิง สศ.3.2.3-2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะโคนม) 
เพ่ือนําเสนอแนวความคิด (ปาฐกถา) ในหัวข้อ “ทําอย่างไรให้ประเทศไทยเป็น HUB อุตสาหกรรมโคนม
ของอาเซียน” ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก 
จ.สระบุรี ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2557 ซึ่งนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทกองเชียร์
ยอดเย่ียม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแข่งขันการนําเสนอแนวความคิด  

-  โครงการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 (อ้างอิง สศ.3.2.3-3 โครงการ
ประชุมวิชาการฯ) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัย  ในระหว่างวันที่    
8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น 
   -  โครงการกีฬาสัตวศาสตร์สัมพันธ์ (ครั้งที่ 2) ประจําปีการศึกษา 2556 (อ้างอิง สศ.
3.2.3-4 โครงการกีฬาสัตวศาสตร์สัมพันธ์ (ครั้งที่ 2) ประจําปี 2556) เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาภายในคณะฯ 
เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันงานกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ประจําปี 2556 ณ ลานหน้าอาคารศูนย์สัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี  

-  โครงการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 “แม่โจ้เกมส์”  ร่วมกับองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ้างอิง สศ.3.2.3-5 ภาพกิจกรรมแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 “แม่โจ้เกมส์”) 
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
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-  โครงการกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แม่โจ้ ครั้งที่ 1 (อ้างอิง สศ.3.2.3-6 ภาพโครงการ
กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แม่โจ้ ครั้งที่ 1) จัดโดยสโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2557 ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3.  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น 
   -  โครงการสัตวศาสตร์ฯ รักสะอาด ประจําปี 2556 (อ้างอิง สศ.3.2.3-7 รายงานโครงการ
สัตวศาสตร์ฯ รักสะอาด ประจําปี 2556)  เพ่ือสนับสนุนและเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักสะอาด รวมทั้งยัง
เป็นการบําเพ็ญประโยชน์ร่วมกันของนักศึกษา 
  -  ค่ายอาสาพัฒนาและกิจกรรมวันเด็ก  (อ้างอิง สศ.3.2.3-8 ภาพข่าวชมรมสุกรแม่โจ้ออก
ค่ายอาสาพัฒนาและกิจกรรมวันเด็ก) โดยนักศึกษาชมรมสุกรแม่โจ้ คณะฯ ได้ร่วมกันพัฒนาและปรับภูมิ
ทัศน์รอบศูนย์การเรียนรู้  มีบริการฉีดยาถ่ายพยาธิ และให้อาหารเสริมไวตามิน-แร่ธาตุ แก่สุกรพ้ืนเมืองของ
ชาวไทยภูเขาบ้านห้วยพระเจ้า ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยพระเจ้า ต.ป่าแป๋   
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

-  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านสัตว์ปีกโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง (อ้างอิง สศ.
3.2.3-9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านสัตว์ปีก โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง) โดยนักศึกษาชมรม
สัตว์ปีก คณะฯ ร่วมกันสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรคและการป้องกันโรค การเลี้ยง
ไก่ และการทําอาหารหมักจากต้นกล้วย  ให้กับชาวบ้าน ณ ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

4.  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น 
   -  โครงการประเพณีไหว้ครูคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2556 (อ้างอิง สศ.
3.2.3-10 โครงการประเพณีไหว้ครูคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2556) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 
2556  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม แสดงถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู
อาจารย์ ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ และดํารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย  
  -  โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (อ้างอิง  
สศ.3.2.3-11 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) ในวันที่ 21 
มีนาคม 2557 ณ ค่ายคุณธรรม วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมการ
อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ถวายเพลภัตตาหารพระสงฆ์ และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ภายในวัด 
  5.  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น 
   -  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2556  (อ้างอิง สศ.3.2.3-12 กิจกรรมถวายเทียน
พรรษา ประจําปี 2556)  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ วัดวิเวกวนาราม เพ่ือให้นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมของพุทธศาสนา และเป็นการสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป 

-  กิจกรรมทําขวัญควาย (อ้างอิง สศ.3.2.3-13 กิจกรรมทําขวัญควาย) ในวันที่ 16 
สิงหาคม 2556 จัดขึ้นเพ่ือร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันเก่าแก่ของพื้นบ้าน และเพ่ือระลึกถึง
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บุญคุณ และขอขมาในการกระทําต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัยของคณะฯ ณ ฟาร์มโคนม
และโคเน้ือ  

-  กิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง (อ้างอิง สศ.3.2.3-14 กิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง)  ใน
วันที่ 22 เมษายน 2557 ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์ เพ่ือให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เก่ียวข้องได้ระลึกถึงบุญคุณของสัตว์ทดลองที่นํามาใช้ในการเรียนการสอน
และการวิจัย 

 

ข้อ 4 คณะฯ สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น 

-  โครงการค่ายผู้นํา 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 12  โดยมีนิสิต/นักศึกษาสาขาวิชาเกษตร
ทั่วภูมิภาคของประเทศ รวม 12 สถาบันร่วมกิจกรรมค่ายด้านอาสาพัฒนาในระหว่างวันที่ 19 - 23 
พฤษภาคม 2557 ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก (อ้างอิง สศ.3.2.4-1 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นํา 4 
จอบอาสาพัฒนา) (อ้างอิง สศ.3.2.4-2 รายงานการดําเนินกิจกรรมฯ)  

-  นักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา : การบูรณาการ
กิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา”  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 
13 ธันวาคม 2556 (อ้างอิง สศ.3.2.4-3 สรุปผลการจัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

ข้อ 5 คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับใช้ในการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2557 ต่อไป ดังน้ี  

- สรุปผลการประเมินแผนพัฒนานักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2556 (อ้างอิง สศ.3.2.5-1 
สรุปผลการประเมินแผนพัฒนานักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2556)  

- โครงการยุทธศาสตร์เงินรายได้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2556 (อ้างอิง สศ.
3.2.5-2 โครงการยุทธศาสตร์เงินรายได้ ประจําปี 2556) 

- โครงการยุทธศาสตร์เงินรายได้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2557 (อ้างอิง สศ.
3.2.5-3 โครงการยุทธศาสตร์เงินรายได้ ประจําปี 2557)  

 

ผลการประเมนิตนเอง :  
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงานใน     
ปีการศึกษา 2556 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

6 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5 4.00  คะแนน  
 


