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   คํานํา 

  

  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยแมโจ มีการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศกึษาอยางตอเน่ือง บุคลากรของคณะฯ ตระหนักวา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนเคร่ืองมอืที่

ชวยในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏบิัติงานใหมปีระสทิธภิาพและมคุีณภาพมากขึ้น  รายงานประเมิน

ตนเองประจําปการศึกษา 2560 ฉบับนี้  สะทอนถึงผลการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะฯ ซ่ึงใช

แนวทางจากคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ  และขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 โดยมกีารแตงตัง้คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและคณะอนุกรรมการฯ เพื่อกํากับดูแลในแตละองคประกอบ และตัวบงช้ี

ดานประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหมได

เพิ่มเติมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร นอกเหนือจากระดับคณะและระดับสถาบัน เปนผลให

คณาจารยมคีวามตะหนักและเรยีนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 

   การจัดทํารายงานประเมินตนเองฉบับนี้  สํา เร็จลุลวงดวยความรวมมือของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากร และนักศึกษา ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี 

จงึขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางย่ิงวาการประเมนิตนเองของคณะฯ จะเปนประโยชนตอ

กระบวนการบริหารการศกึษา รวมทัง้เสริมสรางการพัฒนาการดําเนนิงานดานอื่นๆ ของคณะฯ อยางมี

เปาหมายที่ชัดเจนดวยระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

 

                                        

     (รองศาสตราจารย ดร. ญาณนิ   โอภาสพัฒนกจิ) 

                         คณบดคีณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี
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บทนํา :  โครงรางองคกร  
 

P.1 ลักษณะองคกร 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานภายในระดับคณะ  ซึ่งไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแมโจ ที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยเดิมเปน

ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว  สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ซ่ึงเปนคณะแรกที่ไดจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัตสิถาบันเทคโนโลยกีารเกษตรแมโจ พ.ศ. 2518 ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ

วันที่ 19 กุมภาพันธ 2518 ตั้งอยูเลขที่ 252 หมู 8 ต. หนองหาร อ. สันทราย จ.เชียงใหม โดยเริ่มเปด

สอนครัง้แรกในระดับปรญิญาตรีเมื่อป พ.ศ. 2518 ปจจุบันมีการเรยีนการสอนระดับปรญิญาตรี  และ

ระดับบัณฑติศกึษา 

 

ก. สภาพแวดลอมองคกร 

(1) คณะฯ มีภารกิจหลักในดานการจัดการศึกษา การวิ จัย และการบริการวิชาการ  

โดยในปการศกึษา 2560 มีการจัดการศึกษา จํานวน 3 หลักสูตร รายละเอยีดตามตาราง OP-1ก (1-1) 

และการบรกิารอื่นๆ ตาม ตาราง OP-1ก (1-2) 

 

ตาราง OP-1ก (1-1)  การจัดการศกึษาในปการศกึษา 2560 

ระดับการศกึษา จํานวน 

หลักสูตร 

แนวทางการจัดการศกึษา 

ระดับปรญิญาตรมีีจํานวน 1 หลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสัตวศาสตร 

1 จัดการเรียนการสอนโดยการสอนบรรยาย และฝกปฏิบัติจาก

สถานที่ปฏิบัติงานจริง โดยมีอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

โดยนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษามีความชํานาญเฉพาะสาขาวิชาเอก

คอื สัตวปก โคนม-โคเนื้อ การผลิตสุกร และอาหารสัตว 

 

ระดับบัณฑติศกึษามจํีานวน 2 หลักสูตร  

ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตว

ศาสตร 

1 จัดการเรียนการสอนโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยทําหนาท่ี

สอบคัดเลือกนักศึกษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา และติดตาม

ความกาวหนาการเรียนการสอนของนักศึกษารวมถึงวิทยานิพนธ 

และดุษฎีนพินธ   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาสัตวศาสตร 

1 
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ตาราง OP-1ก (1-2)  การบรกิารที่สําคญั 

การบริการที่สําคญั แนวทางและวธิกีารใหบรกิาร  

การวจิัย 1. ดําเนินการวจิัยตามเง่ือนไขแหลงทุน 

2. มกีารทําวจิัยของบุคลากร พัฒนานักวจิัยรุนใหม และเผยแพรผลงานวชิาการใน

วารสาร/ ที่ประชุมระดับชาตแิละระดับนานาชาติ 

 

การบริการ

วชิาการ  

1. มกีารใหบริการวชิาการแกชุมชน เกษตร ผูประกอบการและเยาวชน 

2. มกีารอบรมระยะสัน้ 

3. มีการจัดฐานเรียนรู  โครงการบริการวิชาการ และความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก ไดแก ฐานเรยีนรูการเล้ียงสุกรครบวงจร โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกกระดูก

ดํา โครงการรักษาสายพันธุแทและผลิตลูกผสมสามสายพันธุ เพื่อสงเสริมอาชีพ 

โครงการนักสัตวบาลกาวหนาสําหรับเยาวชน โครงการบริการวิชาการดานสัตวศาสตร 

โครงการอาหารสัตวอนิทรยี โครงการฐานการเรยีนรูสุกรแบบครบวงจร เปนตน 

 

 

 (2) คณะฯ ม ีวสัิยทัศน พันธกจิ คานยิม และสมรรถนะหลักขององคกร ดังนี้ 

วสิัยทัศน :  เปนคณะที่มีความเปนเลศิทางดานสัตวศาสตรในระดับชาติ 

พันธกจิ 

1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู 

ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางดานสัตวศาสตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาทางดานการผลติสัตว 

2. บูรณาการวิจัยอยางมีทิศทาง เพื่อประโยชนตอการเรยีนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนา

ใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

3. ใหบริการวิชาการและความรวมมือดานการผลิตสัตวแกชุมชน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน 

ทัง้ระดับชาต ิและนานาชาติ 

4. ทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม  อนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

5. สรางและพัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมปีระสิทธภิาพ ประสทิธผิล โปรงใส และตรวจสอบได 

6. พัฒนางานฟารมสัตว และวิสาหกิจใหไดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  

บรกิารวชิาการ  และกอเกิดรายได  
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คานยิม :  

 - ทัศนคตทิี่ดตีองานและเพื่อนรวมงาน 

  - ความรับผดิชอบ 

 - ความคดิสรางสรรค 

 - การทํางานเปนทีม  

 - จติบรกิาร 

 - ความรู ความสามารถ ความชํานาญเฉพาะดาน 

สมรรถนะหลัก :    

 - อดทน สูงาน 

 - จติอาสา 

 - ทักษะทางวชิาชีพ (มสีถานที่ใหนักศึกษาฝกปฏบิัตงิาน ความรวมมอืกับหนวยงานภายนอก) 

 - บรกิารวชิาการสูสังคม 
 

 (3) คณะฯ มีบุคลากรทั้งส้ินจํานวน 73 คน โดยจําแนกเปน  กลุม ตามตาราง OP-1 ก(3-1) 

และมีปจจัยหลักที่ทําใหผูปฏิบัติงานมุงมั่นตอภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามตาราง OP-1 ก(3-2) 

ตาราง OP-1 ก(3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒกิารศึกษา (ณ วันที่ 1 มถุินายน 2561) 

สายวชิาการ 21 คน  สายสนับสนุน 32 คน ลูกจางจางเหมา จํานวน 20 คน รวม 73 คน 
 

วุฒกิารศกึษา สายผูสอน สายสนับสนุน ความกาวหนาทางวชิาชพี 

ต่ํากวาปรญิญาตรี - 31 ตาํแหนงทางวชิาการสายผูสอน: (คน) 

ศ./รศ./ผศ./อ. = 0/1/8/12 

คดิเปนรอยละ = 0/4.76/38.09/57.15 

ตําแหนงความกาวหนาของสายสนับสนุน (คน) 

เชี่ยวชาญ = 0    ชํานาญการพเิศษ = 0 

ชํานาญการ = 1  ชํานาญงานพเิศษ = 1 

ชํานาญงาน = 0 

ปรญิญาตรี 1 13 

ปรญิญาโท 4 8 

ปรญิญาเอกหรอืเทียบเทา 16 - 

รวม 21 52 

อายุคนเฉลี่ย 44.38 44.50 

อายุงานเฉลี่ย 13.57 12.06 
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ตาราง OP-1 ก (3-2)  ปจจัยหลักที่ทําใหผูปฏบิัติงานมุงมั่นตอภารกิจของคณะ 

ปจจัยหลัก 
สายผูสอน สาย

สนับสนุน 

1. ความกาวหนาในการดํารงตําแหนงทางวชิาการ/ตําแหนงที่สูงข้ึน   

2. งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง   

3. ความภาคภูมใิจในการผลิตบัณฑิตท่ีมคีุณภาพ   

4. ความรักองคกร อยากพัฒนาองคกร   

 

 (4) คณะฯ มอีาคารสถานที่ เทคโนโลย ีและอุปกรณที่สําคัญ ตามตาราง OP-1 ก(4)   

ตาราง OP-1 ก(4)  อาคารสถานท่ี เทคโนโลย ีอุปกรณที่สําคัญ 

อาคารสถานที่ 

 

คณะฯ มีพ้ืนใชสอยอาคารสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานฟารม 

จํานวน 400 ไร ประกอบดวย 

-  อาคารปฏิบัตกิารจํานวน  5 ชัน้ จํานวน 1 หลัง 

-  อาคารปฏิบัตกิารโคนมและผลติภัณฑ จํานวน 1 หลัง 

-  อาคารปฏิบัตกิารสัตวปกและสุกร จํานวน 1 หลัง 

-  อาคารอาหารสัตว จํานวน 1 หลัง 

-  โรงผลติและระบบประปา จํานวน 1 หลัง 

-  ฟารมเลี้ยงสัตว จํานวน 3 ฟารม (ฟารมสัตวปก ฟารมสุกร ฟารมโคนม-โคเนื้อ) 

-  หองเรยีน จํานวน 9 หอง, หองปฏบิัตกิาร จํานวน 6 หอง 

 

เทคโนโลย ี -  ระบบฐานขอมูลทางการเงิน 

-  ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร 

-  ระบบบัญช ี3 มติ ิ(Acct 3 D) 

-  จุดบริการเครอืขายอนิเตอรเน็ตไรสาย (wi-fi) 

 

เครื่องมอืวทิยาศาสตร 

 

คณะฯ มีเครื่องมอืทางวทิยาศาสตรเพยีงพอ เพื่อรองรับการเรยีนการสอน และการวจิัย  

 

 

(5) คณะฯดําเนินภารกิจภายใต กฎระเบยีบ ขอบังคับ ที่สําคัญตามตาราง OP-1 ก(5)  

ตาราง OP-1 ก(5)  กฎระเบยีบ ขอบังคับ ที่สําคัญ 

ดาน กฎระเบยีบ ขอบังคับที่สําคญั 

การจัดการศกึษา 1) พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิพ.ศ. 2552  

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
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ดาน กฎระเบยีบ ขอบังคับที่สําคญั 

พ.ศ. 2558  

4)   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

5) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. และ สกอ. 

 

การวจิัย 1) พระราชบัญญัตกิารใชสัตวเพื่องานวทิยาศาสตร 

2) จรรยาบรรณนักวจิัย 

 

การบรหิารจัดการ 1) พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบยีบขาราชการพลเรอืน/ พนักงานของรฐั 

2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแกไข

เพิ่มเตมิ 

3)  ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเตมิ 

4)  ระเบยีบการเงินและงบประมาณของกระทรวงการคลัง  

5)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเรื่อง มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวประเทศไทย 

พ.ศ. 2542  

- มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อของประเทศไทย 

- มาตรฐานฟารมเลี้ยงสุกรของประเทศไทย 

- มาตรฐานฟารมโคนมและการผลิตน้ํานมดบิของประเทศไทย 

 

 

ข. ความสมัพันธระดับองคกร 

(1) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มีโครงสรางการบริหารงานโดยมีผูบังคับบัญชาสูงสุดคือ 

คณบดี วาระ 4 ป มีรองคณบดฝีายวิชาการ รองคณบดฝีายวจิัย รองคณบดฝีายบริหาร ผูชวยคณบดี 

บริหารดวยระบบธรรมาภิบาล ซ่ึงมีที่ปรึกษาคณะฯ และคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการกําหนด

นโยบาย วางแนวทางพัฒนาคณะฯ และเสนอแนะดานการบรหิารแกผูบริหาร เนื่องจากคณะไมมีการ

แบงเปนภาควิชา การบรหิารจัดการจึงมีการมอบหมายหนาที่ตามลําดับสายงานแกรองคณบดี ผูชวย

คณบดี หัวหนาสํานักงานคณบดี ประธานอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศกึษา หัวหนางาน จํานวน 5 งาน  

คณะฯ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป และคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ (กพร.) เมื่อครบ 6 เดอืนและ 1 ป ตอคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยแมโจ ซ่ึงมีอธิการบดี

เปนประธาน การประเมนิผลการปฏิบัตริาชการเพื่อเล่ือนขัน้เงนิเดือนของคณบดี โดยอธิการบดี ปละ 2 

ครั้ง  รวมทั้งยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีโดยอธิการบดีทุกป และโดยสภา
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มหาวิทยาลัย ทุกๆ 2 ป นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรและระดับคณะทุกป  

ในการกํากับดแูลองคกร   

คณบดี มอบหมายหนาที่และภาระงานแกรองคณบดีฝายวชิาการ รองคณบดีฝายวิจัย รอง

คณบดีฝายบริหาร ผูชวยคณบดี หัวหนาสํานักงานคณบดี หัวหนางาน และบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการโดยมีอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่บริหารงานดานการจัดการการเรียนการสอน 

นอกจากนี้คณะฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะฯ อยางมี

ประสทิธภิาพเชน  

- คณะกรรมการพัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร 

- คณะกรรมการวชิาการ 

- คณะกรรมการวจิัยและบริการวชิาการ 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา 

- คณะกรรมการบรหิารงานฟารมและวสิาหกิจ   

- คณะกรรมการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง 

- คณะกรรมการสบืสานศลิปวัฒนธรรม ฯลฯ 

 ทั้งนี้ รองคณบดี ผูชวยคณบดี และประธานอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งเปนกรรมการประจํา

คณะฯ โดยตําแหนง ตองรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานใหคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ทราบทุกครัง้ที่มกีารประชุม 
 

 (2) คณะฯ ไดจําแนกผูเรียน ลูกคากลุมอื่น กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และสวนตลาด รวมท้ัง

ความตองการ/ความคาดหวังของแตละกลุมตามตาราง OP-1 ข(2-1) และ ตาราง OP-1 ข(2-2) 

ตาราง OP-1 ข(2-1)  ประเภทผูเรยีน ลูกคากลุมอื่น ผูมสีวนไดสวนเสีย และความตองการ/ความ

คาดหวัง 

ลูกคา ความตองการและความคาดหวัง 

ผูเรียน  

ระดับปรญิญาตรี 1. จบภายในเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

2. มงีานทําตรงสาขาหลังสําเรจ็การศกึษา และไดรับเงินเดอืนตามวุฒกิารศึกษา 

 

ระดับบัณฑติศกึษา 

 

1. มทีุนวจิัย/ทุนการศึกษา 

2. จบภายในเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

3. มงีานทําหลังสําเร็จการศึกษา และไดรับเงินเดอืนตามวุฒกิารศึกษา 

ลูกคากลุมอื่น 

ผูใชงานวจิัย องคความรูในเสรมิสรางอาชพี/ กอใหเกดิรายได 

เกษตรกร/ชุมชน ตองการความรูความชํานาญเพื่อประกอบอาชพี/เพ่ิมรายไดใหสูงขึ้น 
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ลูกคา ความตองการและความคาดหวัง 

ผูมสีวนไดสวนเสยี 

ผูปกครอง บัณฑิตมอีาชพีท่ีมั่นคง/ มทีุนการศึกษา 

ผูใชบัณฑติ  1. บัณฑิตที่มคีุณภาพ  

2. มทัีกษะในการปฏบิัตงิาน 

3. คดิเปนทําเปน มีภาวะผูนํา 

ศษิยเกา 1. พัฒนาความรูใหทันสมัย 

2. มหาวทิยาลัยมีภาพลักษณที่ดี 

 

ตาราง OP-1 ข(2-2)  สวนตลาดที่สําคัญจําแนกตามระดับหลักสูตร และความตองการ/ความ

คาดหวัง 

หลักสูตร สวนตลาดท่ีสําคัญ ความตองการ/ความคาดหวัง 

ระดับปรญิญาตรี นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาป

ที่ 6 หรือประกาศนียบัตร

วชิาชีพข้ันสูง (ปวส.) 

 

- ทํางานบรษิัทเอกชน/ภาครัฐ 

- ประกอบอาชพีอิสระ 

- ไดรับเงินเดอืนตามเกณฑท่ีรัฐบาลกําหนดไว 

ระดับบัณฑติศกึษา  

 

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

พนั ก ง าน เจ าห น าที่ ข อ ง

ภาครัฐ 

นักศกึษาตางชาติ 

 

- มทีุนวจิัย/ทุนการศกึษา 

- สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

- วุฒิการศึกษาท่ีสูงขึ้น 

 

(3) คณะฯ มีคูความรวมมือที่สําคัญ รวมทั้งบทบาทและขอกําหนดในการปฏิบัติงานรวมกัน 

ตามตาราง OP-1 ข(3) 

ตาราง OP-1 ข(3)  คูความรวมมอืที่สาํคัญ  

กลุม /ประเภท  บทบาทที่เกี่ยวของ ขอกําหนดในการ

ปฏิบัตงิานรวมกัน 

 

ชองทางการ

สื่อสาร กระบวนการ การสงเสรมิขีด

ความสามารถ 

สถาบันการศกึษา

ในตางประเทศที่มี 

MOU รวมกัน 

การจัดการศกึษา แลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณ

นักศกึษา/บุคลากร 

-สนับสนุนคาใชจายบางสวน 

-ใชภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร 

จดหมายเชญิ/

อเีมล 

กระบวนการวจิัย 

โรงเรยีนที่ม ีMOU การจัดการศกึษา การใหโควตา โควตานักเรยีนเรยีนดี จดหมายแจง

ไปยังโรงเรยีน 
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กลุม /ประเภท  บทบาทที่เกี่ยวของ ขอกําหนดในการ

ปฏิบัตงิานรวมกัน 

 

ชองทางการ

สื่อสาร กระบวนการ การสงเสรมิขีด

ความสามารถ 

สถานประกอบการ

ทัง้ภายในและ

ตางประเทศที่มี 

MOU รวมกัน 

การจัดการศกึษา ส ห กิ จ ศึ ก ษ า /

ฝกงาน 

-บริษัทเอกชนมาสัมภาษณ

เอง 

-มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร

ประเมินผลปฏิบัติงานของ

นักศกึษา 

จดหมายเชญิ/

โทรศัพท/

โทรสาร 

 การบริหารจัดการ กอใหรายได 

-สุกร 

-สัตวปก 

มีบันทึกความเขาใจ   /บันทึก

ข อ ต ก ล ง ร ะ ห ว า ง

หนวยงาน 

จดหมายเชญิ/

โทรศัพท/

โทรสาร 

 

P2. สภาวการณขององคกร   

ก. สภาพการแขงขนั 

(1) สําหรับลําดับในการแขงขันนั้น เปนคณะฯ ที่อยูในลําดับ 3-4 ของประเทศในสาขาสัตว

ศาสตร ดานคุณภาพบัณฑิตและภาวะการมงีานทํา  

(2) การเปล่ียนแปลงที่สําคัญที่มผีลกระทบตอสถานการณแขงขันของคณะฯ คือ  

 1)  มีสถานศึกษาที่เปดหลักสูตรสาขาสัตวศาสตรเพิ่มมากขึ้น สวนทางกับโครงการสราง

ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป (ผูสูงอายุเพิ่มขึน้ เด็กวัยเรยีนลดลง) 

 2) ความมชีื่อเสยีงของคณาจารยในการวิจัยและการบรกิารวชิาการ 

  ซ่ึงสงผลตอจํานวนนักศึกษาที่ลดลง ทําใหไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว (ระดับ

บัณฑิตศกึษา) 

(3) แหลงขอมูลเชิงเปรยีบเทยีบที่สําคัญ ไดแก CHE QA online สํารวจผูใชบัณฑิต ภาวะการ

มงีานทําของบัณฑติ/ เอกสารเผยแพร แตยังมขีอจํากัดคือ ความแมนยาํของขอมูล 

 

วสิัยทัศน :  เปนคณะที่มีความเปนเลศิทางดานสัตวศาสตรในระดับชาติ 

ข. บรบิทเชงิกลยุทธ 

มหาวทิยาลัยมคีวามทาทายเชงิกลยุทธ และความไดเปรยีบเชงิกลยทุธ ตามตาราง OP-2 ข 

ตาราง OP-2 ข  ความทาทาย และความไดเปรยีบเชงิกลยุทธที่สําคัญ 

ความทาทายเชงิกลยุทธ(Strategic Challenge) ความไดเปรยีบเชงิกลยุทธ 

(Strategic Advantage) 

ดานพันธกิจ 

SC.1 การเพิ่มผลงานวิจัยท่ีใชประโยชนได 

SA1. อาจารยมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง 

SA2. การมีเครือขายที่เขมแข็งท้ังภาครัฐและ
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ความทาทายเชงิกลยุทธ(Strategic Challenge) ความไดเปรยีบเชงิกลยุทธ 

(Strategic Advantage) 

SC.2 การบรกิารวิชาการแกชุมชน 

SC.3 การบรหิารงานฟารมกอใหเกิดรายได 

เอกชน  (หรอืทัง้ในและตางประเทศ) 

SA3. มฟีารมเลี้ยงสัตวท่ีมีมาตรฐานฟารม 

SA4. มีโรงชําแหละแปรรูปสุกร และโรงแปร

สภาพ โค  ซึ่ ง มี คว า ม มื อทาง วิ ช ากา ร กับ

ภาคเอกชน 

SA5. มศูีนยการเรยีนรูทางดานสัตวศาสตร 

SA6. มีการบริการวิชาการท่ีตรงตามความ

ตองการของชุมชน 

ดานปฏิบัตกิาร 

SC.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศใหพรอมใชในการ

บรหิารจัดการ 

ดานทรัพยากรบุคคล 

SC.5 การบริหารขีดความสามารถของบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพ 

ดานความรับผดิชอบตอสังคม   

SC.6 การผลิตปศุสัตวปลอดภัย 

 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิงาน 

คณะฯ มรีะบบการปรบัปรุงผลการดําเนนิการโดยใช 

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน มา

ปรับปรุงผลการดําเนนิของคณะฯ โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA  

- ขอเสนอแนะจากที่ปรกึษาของคณะฯ 

- ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

- ขอเสนอแนะจากผลการประเมนิผูบรหิารระดับคณะ 

- ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดตางๆ ภายในคณะฯ 
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ผังแสดงสวนราชการ/โครงสรางหนวยงาน   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 : ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนดิของตัวบงชี้ : ผลลัพธ 

ปที่ใชในการประเมนิ : ปการศกึษา 2560 

เกณฑการประเมนิ : คาคะแนน 

ผูรับผดิชอบตัวบงชี้ : นางจริาพรรณ  เคหา 

หนวยงาน : คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

สูตรการคํานวณ 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน  

 หลักสูตร คาคะแนน 

1 วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร 2.71 

2 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร 0 

3 ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวชิาสัตวศาสตร 2.69 

4 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมนิทุกหลักสูตร 5.36 

5 จํานวนหลักสูตรที่คณะรับผดิชอบทัง้หมด  3 

6 คะแนนที่ได 1.79 

 

อางองิ สศ 1.1.1-1 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร 

อางองิ สศ 1.1.1-2 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร 

อางองิ สศ 1.1.1-3 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร 
 

ผลการประเมนิตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

3.00 5.36 1.79 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

 

  

 

คะแนนที่ได    =         ผลรวมของคาคะแนนประเมนิของทุกหลกัสูตร 

           จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 : อาจารยประจําคณะที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอก 

ชนดิของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

ปที่ใชในการประเมนิ : ปการศกึษา 2560 

เกณฑการประเมนิ : คาคะแนน 

ผูรับผดิชอบตัวบงชี้ : นางจริาพรรณ  เคหา 

หนวยงาน : คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 

เกณฑการประเมนิ  

 แปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มคุีณวุฒปิรญิญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ

รอยละ 40 ขึ้นไป 

ผลการดําเนนิงาน  (ขอมูลจากกองการเจาหนาท่ี) 

คณะ/หลักสูตร 
จํานวนอาจารยประจําคุณวฒิุ 

รวม 
ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 1 4 15 20 

อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒปิรญิญาเอก 15 

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 20 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 75 

คะแนนท่ีได 5 คะแนน 

 

ผลการดําเนินการ   

ลําดับ รายชือ่ คุณวุฒ ิ

1 รศ. ดร. ญาณนิ  โอภาสพัฒนกิจ ปรญิญาเอก 

2 ผศ. ดร. ประภากร     ธาราฉาย ปรญิญาเอก 

3 ผศ. ดร. บัญชา    พงศพศิาลธรรม  ปรญิญาเอก 

4 ผศ. ดร. ทองเลยีน    บัวจูม ปรญิญาเอก 

5 ผศ.ดร. บัวเรยีม    มณีวรรณ ปรญิญาเอก 

6 ผศ. ดร. ววิฒัน พัฒนาวงศ ปรญิญาเอก 

7 อ. ดร. วนิัย     โยธนิศริกุิล ปรญิญาเอก 
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ลําดับ รายชือ่ คุณวุฒ ิ

8 อ. ดร. จํารูญ          มณีวรรณ ปรญิญาเอก 

9 อ. ดร. จุฬากร   ปานะถึก ปรญิญาเอก 

10 อ. ดร. สุบรรณ ฝอยกลาง ปรญิญาเอก 

11 อ.สพ.ญ.ดร. กฤดา   ชูเกียรติศริ ิ ปรญิญาเอก 

12 อ. ดร. วันทมาส จันทะสนิธุ ปรญิญาเอก 

13 อ. ดร. อานนท ปะเสระกัง ปรญิญาเอก  

14 อ. ดร. มงคล ยะไชย ปรญิญาเอก  

15 อ. ดร. ภาคภูมิ เสาวภาคย ปรญิญาเอก 

16 ผศ. ไพโรจน    ศลิมั่น ปรญิญาโท 

17 ผศ. ธนนันท ศุภกจิจานนท ปรญิญาโท 

18 อ. ยทุธนา สุนันตา ปรญิญาโท 

19 อ. สุรรีัตน ถอืแกว ปรญิญาโท 

20 ผศ.น.สพ. ไพโรจน    พงศกดิาการ ปรญิญาตรี 

21 อ.สพ.ญ. ดร. พชรพร             ตาดี ปรญิญาเอก บรรจุ ณ วันที่ 1 พค.61 

  

อาจารยท่ีมคุีณวุฒปิรญิญาเอก  จํานวน 15 คน 

 อาจารยประจําทัง้หมด  จํานวน 20 คน 

 การคิดคะแนน   = 15 x 100 / 20  = 75 

 รอยละ 40  เทยีบเทา 5 คะแนน 

การเทยีบคะแนน  = 5 คะแนน  

 

อางองิ สศ 1.2.1-1 อาจารยประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีประจาํปการศกึษา  2560 

ผลการประเมนิตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 40 รอยละ 75 5.0  บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่ 1.3 : อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ 

ชนดิของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

ปที่ใชในการประเมนิ : ปการศกึษา 2560 

เกณฑการประเมนิ : คาคะแนน 

ผูรับผดิชอบตัวบงชี้ : นางจริาพรรณ  เคหา 

หนวยงาน : คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

เกณฑการประเมนิ  

 แปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

เทากับรอยละ 60 ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนนิงาน  (ขอมูลจากกองการเจาหนาท่ี) 

คณะ 
ตําแหนงทางวชิาการ  

อ. 

รวม 

ศ. รศ. ผศ. 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี - 1 8 11 20 

อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวชิาการ 9 

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 20 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่ที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ 45 

คะแนนท่ีได 3.75 

 

ผลการดําเนินการ 

ลําดับ รายชือ่ ตําแหนงทางวชิาการ 

1 รศ. ดร. ญาณนิ  โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย 

2 ผศ. ดร. ประภากร     ธาราฉาย ผูชวยศาสตราจารย 

3 ผศ. ดร. บัญชา    พงศพศิาลธรรม  ผูชวยศาสตราจารย 

4 ผศ. ดร. ทองเลยีน    บัวจูม ผูชวยศาสตราจารย 

5 ผศ. ธนนันท ศุภกจิจานนท ผูชวยศาสตราจารย 

6 ผศ.ดร. บัวเรยีม    มณวีรรณ ผูชวยศาสตราจารย 

7 ผศ. ดร. ววิัฒน พัฒนาวงศ ผูชวยศาสตราจารย 

8 ผศ.น.สพ. ไพโรจน    พงศกดิาการ ผูชวยศาสตราจารย 



16 
 

ลําดับ รายชือ่ ตําแหนงทางวชิาการ 

9 ผศ. ไพโรจน    ศลิมั่น ผูชวยศาสตราจารย 

10 อ. ดร. จํารญู          มณวีรรณ อาจารย 

11 อ. ดร. วนิัย     โยธนิศริกุิล อาจารย 

12 อ. ดร. จุฬากร   ปานะถึก อาจารย 

13 อ. ดร. สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย 

14 สพ.ญ.ดร. กฤดา   ชูเกียรติศิร ิ อาจารย 

15 อ. ดร. วันทมาส จันทะสนิธุ อาจารย 

16 อ. ยทุธนา สุนันตา อาจารย 

17 อ. สุรรีัตน ถอืแกว อาจารย 

18 อ. ดร.อานนท ปะเสระกัง อาจารย  

19 อ. ดร. มงคล ยะไชย อาจารย  

20 อ. ดร. ภาคภูม ิ เสาวภาคย อาจารย  

21 อ.สพ.ญ. ดร. พชรพร             ตาดี อาจารย บรรจุ ณ วันท่ี 1 พค. 61 

 

 อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวชิาการ  จํานวน 9 คน 

 อาจารยประจําทัง้หมด   จํานวน 20 คน 

 การคิดคะแนน    = 9 x 100 / 20 = 45 

 การเทยีบคะแนน   =  3.75 คะแนน  
 

อางองิ สศ 1.3.1-1 อาจารยประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีประจําปการศกึษา 2560 

ผลการประเมนิตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 60 รอยละ 45 3.75  ไมบรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 : จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ชนดิของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

ปที่ใชในการประเมนิ : ปการศกึษา 2560 

เกณฑการประเมนิ : คาคะแนน 

ผูรับผดิชอบตัวบงชี้ : นางจริาพรรณ  เคหา 

หนวยงาน : คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 

การคํานวณ     

จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอป (FTES) 

=  

เกณฑการประเมนิ  

กลุมสาขาวชิา 

สัดสวนจํานวนนักศกึษา 

เต็มเวลาตออาจารย

ประจํา 

1. วทิยาศาสตรกายภาพ 20:1 

2. วศิวกรรมศาสตร 20:1 

3. สถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมอืง 8:1 

4. เกษตร ปาไมและประมง 20:1 

5. บรหิารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญช ีการจัดการ การทองเที่ยว 

เศรษฐศาสตร 

25:1 

6. นิตศิาสตร 50:1 

7. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 

 

ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน  

จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  (อางองิ สศ 1.4.1 สรุปรายงาน

การวเิคราะหจํานวนนักศกึษาเต็มเวลา มหาวทิยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2560) 

การคํานวณ   

1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

 

 

   Student Credit Hours (SCH) ทัง้ป     

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน

การลงทะเบียนในระดับปรญิญานัน้ ๆ 

สัดสวนจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง - สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจาํนวนอาจารยประจําที่ตามเกณฑมาตรฐาน 

                                สดัสวนจํานวนนักศกึษาเตม็เวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

X 100 



18 
 

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 

2.1) คารอยละนอยกวาหรอืเทากับรอยละ 10 คดิเปน 5 คะแนน 

2.2) คารอยละมากกวาหรอืเทากับรอยละ 20 คิดเปน 0 คะแนน 

2.3) คารอยละมากกวารอยละ 10 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนน ดังนี้ 
 
        คะแนนที่ได =  

 

 

ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES) 

ระดับปรญิญาตรี 350.33 

ระดับบัณฑติศกึษา  32.42 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุก

หลักสูตร  

382.75 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 20 

สัดสวนอาจารย : FTES (1 : 20) 19.14 

รอยละ -4.31 

คะแนนที่ได 5 

 

การคํานวณ 

 

 

 

ผลการประเมนิตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

1 : 20 19.14 5.0 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

 

 

 

 

(20 – คารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 1)    x 5 

                      10 

สัดสวนจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีเปนจริง - สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีตามเกณฑมาตรฐาน 

                                สัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 
X 100 
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ตัวบงชี้ที่ 1.5 : การบรกิารนักศกึษาระดับปรญิญาตรี 

ชนดิของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชในการประเมนิ : ปการศกึษา 2560 

เกณฑการประเมนิ : คาคะแนน 

ผูรับผดิชอบตัวบงชี้ : นายเจษฎาพงษ     ชัยเรอืงวุฒิ 

หนวยงาน : คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

เกณฑการประเมนิ 

ขอ 1  จัดบรกิารใหคําปรกึษาทางวชิาการ และการใชชีวติแกนักศกึษาในคณะ 

ขอ 2  มกีารใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบรกิาร กจิกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแกนักศกึษา 

ขอ 3  จัดกิจกรรมเตรยีมความพรอมเพื่อการทํางานเมือ่สําเร็จการศึกษาแกนักศกึษา 

ขอ 4  ประเมนิคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบรกิารในขอ 1. - 3. ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

ขอ 5  นําผลการประเมนิจากขอ 4. มาปรับปรุงพัฒนาการใหบรกิารและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ

ประเมนิสงูข้ึนหรอืเปนไปตามความคาดหวงัของนักศกึษา 

ขอ 6  ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชพีแกศิษยเกา 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดําเนนิการ 

1 ขอ 

มกีารดําเนินการ 

2 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

3 - 4 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

5 ขอ 

มกีารดําเนินการ 

6 ขอ 
 

คะแนนที่ไดรับ  :  5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มกีารดําเนนิการได  6  ขอ ดังนี้ 

ขอ 1 คณะฯ มกีารจัดบริการใหคําปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชวีติแกนักศกึษา   

คณะฯ จัดบรกิารใหคําปรกึษาทางวชิาการ และแนะแนวการใชชีวติแกนักศึกษาของคณะฯ โดย

กิจกรรมพบอาจารยที่ปรกึษา และไดดําเนนิการแตงตัง้อาจารยที่ปรกึษา สําหรับนักศกึษาทุกช้ันป และ

ไดกําหนดวันเขาพบอาจารยที่ปรึกษาจํานวนภาคการศึกษาละ 4 ครัง้ โดยกําหนดใหเขาพบทุกวันพุธที่ 

2 ของแตละเดือน (อางองิ สศ.1.5.1-1 คําสั่งแตงตัง้อาจารยที่ปรกึษา ปการศกึษา 2560) 

- จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาใหม ในวันที่ 23 พฤษภาคม 

2560 เพื่อแนะนําอาจารยแตละสาขาวิชาเอก ความรูพื้นฐานที่จําเปนในการเรียนทางดานสัตวศาสตร      

การลงทะเบียนเรยีน การวางแผนการเรียน กิจกรรมนักศกึษา แผนการเรยีนวิชาพื้นฐาน และวิชาที่มี
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ความตอเนื่องกัน โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร เปนผูให

ความรู (อางองิ สศ.1.5.1-2 กิจกรรมเตรยีมความพรอมนักศกึษาใหม) 

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เพื่อให

นักศึกษาใหมไดทราบถึงนโยบายการบริหารงานของคณะฯ ทําความรูจักกับคณาจารย เจาหนาที่ 

สถานที่ภายในอาคารศูนยสัตวศาสตรฯ แนะนําการใชชีวติในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการใหความรูดาน

การประกันคุณภาพการศกึษาที่เก่ียวของกับนักศึกษา (อางอิง สศ.1.5.1-3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกา

ใหม)  

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หัวขอ “การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

ทางวชิาชพีสัตวศาสตร” ในระหวางวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2560 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยมี ศาสตราจารย ดร.พจนารถ เสมอมิตร อธิการบดี จาก University of 

Interdisciplinary Studies,Texas, USA พรอมทีมงาน เปนวิทยากรใหความรู (อางอิง สศ.1.5.1-4 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร) 

- จัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งที่ 1  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะฯ จัดกิจกรรม

สัตวศาสตรจติอาสาพัฒนาคณะฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 โดยนักศกึษาไดชวยกันเก็บขยะบรเิวณอาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี วัด

วเิวกวนาราม และบรเิวณอางเก็บน้ําหวยโจ และครัง้ที่ 2 ในวันที่ 6 มถุินายน 2560 โดยมีนักศกึษาชัน้ป

ที่ 1 และชั้นปที่ 2 เพื่อรณรงคกระตุนจิตสํานึกของนักศึกษาในการชวยกันเก็บขยะตลอดเสนทางการ

ดําเนนิกจิกรรมประเพณีเดิน-วิ่งสันทราย (อางองิ สศ.1.5.1-5 กิจกรรมจติอาสา) 

- จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในวันที่ 9 สิงหาคม 

2560 โดยมีคุณนิตยา งามสงา ผูอํานวยการ College Relation ศูนยสหกิจศึกษาและทวิภาคีเครือ       

เบทาโกร เปนวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวขอ “Career Planning Guideline and Orientation” ณ หอง

ประชุมใหญ อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี (อางอิง สศ.1.5.1-6 ขาวประชาสัมพันธกิจกรรม

เตรียมความพรอม) 

- จัดกิจกรรมบรรยายพเิศษ หัวขอ “นักศึกษาแมโจ โอกาสและการแขงขันการ

เขาสูธุรกิจปศุสัตว” ใหกับนักศึกษาของคณะฯ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 โดยมีคุณทรงยศ สุวรรณ

นเิวศน กรรมการผูจัดการ บรษิัท พเีอส57 เทรดดิง้ จํากัด เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “นักศึกษาแม

โจ โอกาสและการแขงขัน การเขาสูธุรกิจปศุสัตว” และ รศ.ดร.สุกิจ ขันธปราบ บรรยายในหัวขอ 



21 
 

“บันไดสูความสําเร็จ ในอาชีพการทําธุรกิจปศุสัตว” ณ หองประชุมใหญ อาคารศูนยสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยี (อางองิ สศ.1.5.1-7 ขาวประชาสัมพันธ) 

- จัดโครงการมัชฌิมนิเทศสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 และช้ันปที่ 2 ในวันที่ 12 

มกราคม 2561 จัดสําหรับนักศึกษา ชั้นปที่ 1-2 โดยมีคุณรุงอรุณ  การรัตน กรรมการผูจัดการ บริษัท 

ซิลเวอร ฟารม เซนเตอร จํากัด เพื่อเตรยีมความพรอมใหกับนักศึกษา ตามโปรแกรมการศกึษาสําหรับ

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร (หลักสูตร 4 ป) ซ่ึงนักศกึษาจําเปนตองเลือกสาขา

วชิาเอกที่เหมาะสมกับตนเองกอนขึ้นชัน้ปที่ 3 (อางองิ สศ.1.5.1-8 กิจกรรมมัชฌิมนเิทศนักศกึษา) 

- จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหนักศึกษาชั้นปที่  3 หลักสูตร 4 ป และ

หลักสูตร 4 ป เทยีบเขาเรยีน กอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝกงานทางดานสัตวศาสตรในสถาน

ประกอบการ ในระหวางวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561 เพื่อฝกทักษะและทบทวนความรูใหแกนักศึกษา

กอนออกสูการปฏิบัติงานจริง (อางอิง สศ.1.5.1-9 กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนออก

ปฏบิัตงิานจรงิ) 
  

ขอ 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กจิกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแกนักศกึษา  

 คณะฯ มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ใหแกนักศึกษาในเว็บไซต www.as.mju.ac.th, 

บอรดประชาสัมพันธของคณะฯ และผานทางสื่อโซเชียล-มิเดีย เฟสบุค ชื่อกลุมคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวทิยาลัยแมโจ เพื่อใหนักศึกษามีชองทางรับขาวสารไดหลากหลายชองทางมากยิ่งข้ึน 

เชน (อางองิ สศ.1.5.2-1 การประชาสัมพันธขาวสารตางๆ) 

- ใหความรูเรื่องการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคทอง ใน Facebook

กลุมคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 เพื่อความรู

เพิ่มเติมแกสมาชิกในกลุม  

 การจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูนอกหองเรียนใหกับ

นักศกึษา เชน 

- จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟารม ประจําปการศกึษา 2560 โดยเชิญวทิยากร

จากสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 

เพื่อใหความรูเพิ่มเติมแกนักศึกษาชัน้ปที่ 4 หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรเทียบ

เขาเรยีน 2 ป (อางองิ สศ.1.5.2-3 กิจกรรมอบรมมาตรฐานฟารม) 

- จัดกิจกรรมสัตวศาสตรพัฒนาวชิาชพี โดยจัดฝกอบรม เรื่อง “พื้นฐานการเล้ียง

ไกและการทําวัคซีน” ใหกับชาวบาน พรอมกับใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรค 

นิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ โรคพิษสุนัขบา และถายพยาธใิหกับปศุสัตว
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ของราษฎรบานนากู ทัง้นี้นักศึกษาไดปรับปรุงโรงเรอืนเลี้ยงไกโรงเรยีนบาน นา

กู ต.แมสาบ อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม ในระหวางวันที่ 27-29 มกราคม 2561  

(อางองิ สศ.1.5.2-4 กิจกรรมสัตวศาสตรพัฒนาวชิาชีพ ครัง้ที่ 1) 

- จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร ภายใตโครงการแปงบานสรางเมือง 

มหาวทิยาลัยแมโจ รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องคการมหาชน) และ

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร โดยไดจัดฝกอบรมเรื่อง โรคและการ

ปองกันโรคในปศุสัตว และการทําวัคซีนในสัตวปก โค-กระบือ ใหแกราษฎร อีก

ทั้งยังใหนักศึกษาลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขขาและคอบวมแกโค-

กระบือ โรคพิษสุนัขบาแกสุนัขและแมว โรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ

ใหแกสัตวปก ถายพยาธิใหแกสัตว ณ บานจันทร บานหวยออ บานหวยฮอม 

บานดอยตุง บานหนองแดง บานแจมนอย และบานหวยครก อ.กัลยานิวัฒนา 

จ.เชียงใหม ในระหวางวันท่ี 19-21 มกราคม 2561  (อางอิง สศ.1.5.2-5 

กิจกรรมพัฒนาวชิาชพีโครงการหลวงวัดจันทร) 

- จัดกิจกรรมฝกอบรม เรื่อง “การสตัฟฟสัตวเบื้องตน” ใหแกนักศึกษา โดยมี

นักวิชาการสัตวบาลประจําฟารมสุกร และฟารมสัตวปก เปนวทิยากรบรรยาย

ใหความรูแกนักศึกษาและผูที่มีความสนใจ ณ อาคารปฏิบัติการสัตวปกและ

สุกร วันที่ 17 มกราคม 2561 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี (อางอิง สศ.

1.5.2-6 กิจกรรมสงเสรมิวชิาการ) 
  

ขอ 3 จัดกจิกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศกึษาแกนักศกึษา 

คณะฯ ไดจัดกิจกรรมเตรยีมความพรอมในดานตางๆ ใหแกนักศกึษา  

- จัดกิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในระหวางวันที่ 2 – 4 

พฤศจกิายน 2560 โดยนักศึกษาที่ไดฝกภาวะความเปนผูนํา กลาคิด กลาพูดและกลาแสดงออก ซึ่งจัด

ใหมกีารนําเสนอผลการปฏบิัตงิานหลังเสร็จสิ้นการฝกสหกิจ และการฝกงานตางประเทศ (อางอิง สศ.

1.5.3-1 กิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา) 

-  จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ โดยจัดกิจกรรมวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ใหกับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2560 โดยไดรับเกียรติจากผศ.

ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายยุทธศาสตรและวิจัย ไดประชาสัมพันธ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และคุณทรงยศ สุวรรณนิเวศน กรรมการผูจัดการ บริษัท พีเอส57 เทรด

ดิ้ง จํากัด บรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพรอมกอนกาวสูโลกอาชีพทางสัตวศาสตร” (อางอิง 

สศ.1.5.3-2 กจิกรรมปจฉิมนเิทศนักศกึษาชัน้ปที่ 4) 
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-  จัดกิจกรรมอบรมระบบมาตรฐานฟารม โดยไดจัดกิจกรรมในวันที่ 21 กุมภาพันธ 

2561 ใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรเทียบเขาเรียน 2 ป ที่กําลังจะสําเร็จ

การศึกษาในปการศึกษา 2560 เพื่อนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาไดทราบถึงระบบมาตรฐาน

ฟารมที่ถูกตองตามที่กรมปศุสัตวไดกําหนดไว โดยมีวิทยากรจากสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 

5 เปนผูบรรยายใหความรู คือ น.สพ. ชัยโรจน โพธิ์เจริญ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ บรรยาย

เรื่อง มาตรฐานฟารมสุกร สพ.ญ.มณิชญา ประชุม สัตวแพทยชํานาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง 

มาตรฐานฟารมโคนมและโคเนื้อ และ น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ผูอํานวยสวนมาตรฐานการปศุสัตว 

บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟารมไก (อางองิ สศ 1.5.3-3 กิจกรรมอบรมมาตรฐานฟารม) 
 

ขอ 4 ประเมนิคุณภาพของการจัดกจิกรรมและการจัดบรกิารในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5  

คณะไดทําการประเมนิคุณภาพการใหบรกิารแกนักศกึษาโดยใหนักศึกษาทุกชัน้ปซ่ึงไดรับผลการ

ประเมนิดังนี้ (อางองิ สศ 1.5.4-1 ผลการประเมนิคุณภาพการใหบรกิาร) 

หัวขอประเมนิ ผลการประเมนิ 

1. การจัดบรกิารใหคําปรกึษาทางวชิาการและการ

ใชชวีติแกนักศกึษา 

3.57 

2. การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน

ผานทางสื่อตาง ๆ 

3.54 

3. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง

วชิาการและวชิาชีพ 

3.51 

ผลการประเมนิเฉลีย่ 3.54 
  

ขอ 5 นําผลการประเมินจากขอ 4. มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสง

ใหผลการประเมนิสูงขึ้นหรอืเปนไปตามความคาดหวังของนักศกึษา 

  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจกรรมนักศกึษา ไดประชุมเมื่อวันที่ 14 มถุินายน 2561 โดย

ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาผลการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาในปการศึกษา 2560 เพื่อนําไปวาง

แผนการดําเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2561 โดยนายเจษฎาพงษ  ชัยเรืองวุฒิ ไดนําเสนอผลการ

ดําเนินกิจกรรมและขอเสนอแนะของกิจกรรมตางๆ ในปการศึกษา 2560 ดังนี้ กิจกรรมที่ดําเนินการ

แลวเสร็จ จํานวน 20 กิจกรรม ยกเลิกกิจกรรม จํานวน 3 กิจกรรม และยังคงคางการดําเนินการ 

จํานวน 5 กิจกรรม โดยคณะกรรมการฯ ไดมีมตใิหนายเจษฎาพงษ  ชัยเรอืงวุฒิรวบรวมกิจกรรมที่ได

ดําเนินการในปการศึกษา 2560 และแยกประเภทกิจกรรมตามกรอบคุณวุฒิท้ัง 5 ดาน เพื่อนําไป

ประกอบการพจิารณาเพิ่ม-ลด กจิกรรมตางๆ ของแผนการดําเนินกิจกรรมในปการศกึษา 2561 ในการ

ประชุมครั้งที่ 2/2561 และไดมีการเสนอใหแตงต้ังคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม จํานวน 2 ทาน ไดแก
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อาจารย ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  ศิลมั่น สาขาโคนมและโคเนื้อ และอาจารย ดร.จํารูญ  มณีวรรณ 

สาขาการผลิตสุกร เพื่อกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของแตละสาขาวชิาเอก (อางองิ สศ.1.5.5-

1 มตทิี่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจกรรมนักศกึษา ครัง้ที่ 1/2561) 
 

ขอ 6 ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชพีแกศษิยเกา ดังนี้ 

 คณะไดมีการจัดตั้ง Facebook ชมรมศิษยเกาสัตวศาสตรฯ โดยมีคณาจารยเปนผูเผยแพรให

ความรูในดานใหแกศิษยเกา โดยมีหัวขอที่นาสนใจตางๆ ดังนี้ (อางอิง สศ.1.5.6-1 การแจง

ประชาสัมพันธขาวสารและใหความรูแกศษิยเกา) 

- ไดแจงขาวสารเก่ียวกับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว วันท่ี 27 ธันวาคม 2560 โดยมี

กลุมอุตสาหกรรมเน้ือสัตว - กลุมทุนขนาดใหญรวมกันผลักดัน "ภาษีเนื้อสัตว" 

เพื่อเปดทางใหแกผลิตภัณฑเนื้อสัตวทดแทนที่ผลิตจากพืช และเนื้อสัตวปลูก 

ทําใหเห็นถึงปญหาผลกระทบดานอุตสาหกรรมเนื้อสัตว 

- ไดแจงถึงกฎหมายเก่ียวกับ พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบา ของกรมปศุสัตว เมื่อวันที่     

9 กุมภาพันธ 2561 ซ่ึงระบุบทลงโทษสําหรับเจาของสัตวเลี้ยงที่ละเลยการ

ปฏบิัติตาม พ.ร.บ.โรคพษิสุนัขบา 

- ไดแชรลงิคเรื่องเก่ียวกับความเขาใจผิดในโรคพิษสุนัขบา เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 

2561 ซ่ึงพบวาประชาชนรอยละ 60 เขาใจผิดคิดวาโรคพิษสุนัขบาสามารถ

รักษาใหหายได และที่สําคัญผูเสยีชวีติในปน้ี สาเหตุเกดิจากถูกสุนัขที่เล้ียงไวกัด

หรอืขวน เพราะผูเลี้ยงเชื่อวาสุนัขของไมไดปวยเปนโรคพษิสุนัขบา โดยไดย้ําวา

ตองพาสัตวเลี้ยงฉีดวัคซีนและหากถูกสุนัขแมวกัด หรือขวน ควรรีบทําความ

สะอาดแผลทันทีกอนไปพบแพทย   

- ไดแจงเรื่องการระบาดของโรคพิษสุนัขบาสูวัว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ซึ่ง

พบวาในวันที่ 5 มนีาคม 2561 ไดพบวัวทีมีอาการปวยมีลักษณะน้ําลายไหล ไม

ยอมกินอาหาร และมีวัวในคอกเดียวกันลมตาย ซึ่งเจาของวัวไมไดแจงใหแก

ผูนําชุมชน และไดนําเนื้อวัวที่ลมตายลงมาชําแหละแจกจายใหแกชาวบาน 

พบวามชีาวบานที่นําเน้ือไปรับประทานมีอาการปวย และเสยีชวีติ   

- ไดแจงขอมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนปองโรคปากและเทาเปอยในโคทอง เมื่อวันที่ 

18 มีนาคม 2561 ซ่ึงไดใหละเอียดดังนี้ 1.วัคซีนปากเทาเปอยสามารถฉีดในโค

ตัง้ทองไดทุกระยะ 2.วัคซีนไมไดเปนสาเหตุที่ทําใหโคแทง เนื่องจาผลิตจากเชื้อ
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ไวรัสที่ตายแลว, และ 3.การฉีดวัคซีนชวยใหสัตวมีภูมิคุมกันตอโรคและลดการ

สูญเสยีผลผลติ 
 

ผลการประเมนิตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ ขอ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 5.0 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่ 1.6 : กจิกรรมนักศกึษาระดับปรญิญาตรี 

ชนดิของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชในการประเมนิ : ปการศกึษา 2560 

เกณฑการประเมนิ : คาคะแนน 

ผูรับผดิชอบตัวบงชี้ : นายเจษฎาพงษ   ชัยเรอืงวุฒิ 

หนวยงาน : คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

เกณฑการประเมนิ 

ขอ 1  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศกึษามสีวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

ขอ 2  ในแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา ใหดําเนนิกจิกรรมที่สงเสรมิคุณลักษณะบัณฑิต 
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหงชาต ิ5 ประการ ใหครบถวน 
ประกอบดวย  
(1)  คุณธรรม จรยิธรรม  
(2)  ความรู  
(3)  ทักษะทางปญญา  
(4)  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ  
(5)  ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขอ 3  จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  
ขอ 4  ทุกกิจกรรมที่ดําเนนิการ  มกีารประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ 

นําผลการประเมนิมาปรับปรุงการดําเนินงานครัง้ตอไป 
ขอ 5  ประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 
ขอ 6  นําผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

คะแนนที่ไดรับ  :  5  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มกีารดําเนนิการได  6  ขอ ดังนี้ 

ขอ 1  คณะไดมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยใหสโมสรนักศึกษาฯ มีสวน

รวมในการเสนอแผนและการจัดกจิกรรม 

- ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจกรรมนักศึกษา โดยมีอาจารยที่ปรึกษา

สโมสรฯ ที่ปรึกษาชมรมเปนกรรมการ มีหนาที่ในการกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรม 

กําหนดรูปแบบ กําหนดระบบและกลไกดานกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเปนแนวทางใหกับ
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นักศกึษาในการทํากิจกรรม พรอมทัง้ใหคําปรกึษาแกนักศกึษาในการดําเนินกิจกรรมดาน

พัฒนานักศกึษา (สศ 1.6.1-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจกรรมนักศึกษา)  

- มแีผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาที่สงเสรมิผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติท้ัง 5 ดาน โดยตัวแทนนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําและ

นําเสนอกิจกรรมตางๆ ตอคณะฯ เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม พรอมทั้งติดตามและ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาจากการจัดกิจกรรม (สศ 1.6.1-2 

แผนการดําเนนิกิจกรรมนักศกึษา ประจําปงบประมาณ 2561) 

- สโมสรฯ มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาระดับมหาวทิยาลัย โดยเขารวมกับ

กองกิจการนักศึกษา ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมจีรัง เฮลล รีสอรท อ.แมริม        

จ.เชยีงใหม คณะฯ ไดหมอบหมายให อาจารย สพ.ญ.ดร.กฤดา  ชูเกยีรตศิิร ิผูชวยคณบดี     

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี นายเจษฎาพงษ  ชัยเรืองวุฒิ นักวิชาการศึกษา และ

นายกฤษดา  จันทรขอนแกน นายกสโมสรนักศึกษาฯ เขารวมกิจกรรม โดยมีการทบทวน

แผนกิจกรรมนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และรวมกันเสนอโครงการพัฒนานักศึกษา

ใหแกนักศึกษาทั้ง 4 ช้ันป ในปงบประมาณ 2561 (สศ 1.6.1-3 หนังสือเชิญเขารวม

กิจกรรมทบทวนแผนฯ)   อางองิขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

ขอ 2  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา มกีารดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรยีนรูตาม TQF 5 ประการ 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

คุณลกัษณะบัณฑติตามมาตรฐานผลการเรยีนรูตาม TQF 5 ประการ 

ดาน

คุณธรรม

จริยธรรม 

ดาน

ความรู 

ดาน

ทักษะ

ทาง

ปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ดานทักษะการ

วเิคราะหเชงิ

ตัวเลขการส่ือสาร

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กจิกรรมสัตวศาสตรรกัษสะอาด /   /  

กจิกรรมไหวครู /   /  

โครงปฐมนเิทศนักศกึษาใหม  /  /  

กจิกรรมทักษะเกษตรแมโจ (สัตวศาสตร)  / /   

กจิกรรมเขารวมงานประเพณี 4 จอบแหงชาติ  /  / / 

กจิกรรมเขารวมเทศกาลโคนมแหงชาต ิประจําป 2560    / / 

โครงการมัชฌิมนเิทศประจําปการศกึษา 2559   /   

โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 4 ประจําปการศึกษา 

2560 
  / /  
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ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

คุณลกัษณะบัณฑติตามมาตรฐานผลการเรยีนรูตาม TQF 5 ประการ 

ดาน

คุณธรรม

จริยธรรม 

ดาน

ความรู 

ดาน

ทักษะ

ทาง

ปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ดานทักษะการ

วเิคราะหเชงิ

ตัวเลขการส่ือสาร

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการอบรมระบบมาตรฐานฟารม  / /   

กจิกรรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษา /  / /  

กจิกรรมสงเสรมิวชิาการ  / /   

กิจกรรมสัตวศาสตรพัฒนาวิชาชีพ (ชมรมสัตวปก, ชมรม

สุกรแมโจ, ชมรมสัตวศาสตร) 
  / /  

กจิกรรมชวยเหลอืศูนยฝกวชิาชพีคนตาบอด /   /  

กจิกรรมสัตวศาสตรจติอาสา /   /  

กจิกรรมสัตวศาสตรสัมพันธ     /  

กจิกรรมกฬีาแมโจสัมพันธ ครัง้ที่ 44    /  

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม คือ การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมคีุณธรรม จริยธรรม 

และดวยความรับผดิชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ

ขัดแยงทางคานยิม การพัฒนานสิัยและการปฏบิัตตินตามศลีธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม 

- สโมสรนักศกึษาฯ ไดจัดกิจกรรมจติอาสาครั้งที่ 1  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะ

สัตวศาสตรฯ จัดกิจกรรมสัตวศาสตรจิตอาสาพัฒนาคณะฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 โดยนักศึกษาไดชวยกันเก็บขยะบรเิวณอาคาร

ศูนยสัตวศาสตรฯ วัดวิเวกวนาราม และบริเวณอางเก็บน้ําหวยโจ และครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 มิถุนายน 

2560 โดยมนีักศกึษาชัน้ปที่ 1 และช้ันปที่ 2 เพื่อรณรงคกระตุนจติสํานกึของนักศึกษาในการชวยกันเก็บ

ขยะตลอดเสนทางการดําเนนิกิจกรรมประเพณีเดิน-วิ่งสันทราย (สศ 1.6.2-1 กิจกรรมจติอาสา) 

- สโมสรนักศึกษาฯ จัดกิจกรรมไหวครู ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2560 สโมสรนักศึกษา

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดกิจกรรมไหวครู ประจําป 2560 ขึ้น เพื่อแสดงถึงความเคารพ 

และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย ครูอาจารย ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ณ หองประชุมใหญ 

อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  (สศ 1.6.2-2 กิจกรรมไหวครู) 

- จัดกิจกรรมชวยเหลือศูนยฝกวิชาชีพคนตาบอด โดยนักศึกษาไดชวยกันปรับปรุง

โรงเรือนเลี้ยงไกไข และสรางแปลงผักเพื่อใหทางศูนยฯ ไดนําไขไกและผักตางๆ ไปประกอบอาหาร

กลางวันใหแกนองๆ ภายในศูนย (สศ 1.6.2-3 กจิกรรมชวยเหลอืศูนยฝกวชิาชพีคนตาบอด) 

- จัดกิจกรรมทําขวัญควาย ณ ฟารมโคนมและโคเนื้อ เพื่อรําลกึถึงบุญคุณของควายที่

มตีอเรา ในวันที่ 2 สงิหาคม 2560 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ณ ฟารมโคนมและโคเนือ้ เพื่อเปน

การขอขมาควายที่ไดดาวา เฆี่ยนตีในระหวางการใชงานและระลึกถึงบุญคุณของควาย (สศ 1.6.2-4 

กิจกรรมทําขวัญควาย) 
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- จัดกิจกรรมทําบุญใหสัตวทดลอง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี เพื่ออุทิศสวนกุศล

ใหแกสัตวที่ไดนํามาใชในงานวจิัย และการทดลองตางๆ ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนยสัตว-

ศาสตรและเทคโนโลยี (สศ 1.6.2-5 กจิกรรมทําบุญใหสัตวทดลอง) 

2. ดานความรู คอื ความสามารถในการเขาใจ การนกึคิดและการนําเสนอขอมูล การ

วิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถ

เรยีนรูดวยตนเองได 

- จัดกิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษาในสัปดาหที่ 2 ของแตละเดือนเพื่อสํารวจปญหา

ของนักศึกษา และสํารวจความตองการดานวิชาการของนักศึกษา (สศ 1.6.2-6 ตารางกิจกรรม

นักศกึษา)  

- จัดกิจกรรมการอบรมการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแกนักศึกษา ในวันที่ 15 

มีนาคม 2560 โดยไดรับเกียรติจากทีมงานปศุสัตวอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนวิทยากร

บรรยายใหความรูกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 3 และ 4 ป เทียบเขาเรยีน (สศ 1.6.2-7 ขาวประชาสัมพันธ

กิจกรรมอบรมการฉีดวัคซีน)  

-  จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาใหม ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

เพื่อแนะนําอาจารยแตละสาขาวชิาเอก ความรูพื้นฐานที่จําเปนในการเรียนทางดานสัตวศาสตร การ

ลงทะเบยีนเรยีน การวางแผนการเรยีน กิจกรรมนักศึกษา แผนการเรยีนวชิาพื้นฐาน และวิชาที่มีความ

ตอเนื่องกัน โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร เปนผูใหความรู 

(สศ 1.6.2-8 กิจกรรมเตรยีมความพรอมนักศกึษาใหม) 

- จัดกิจกรรมปฐมนเิทศนักศกึษา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เพื่อใหนักศึกษาใหมได

ทราบถงึนโยบายการบรหิารงานของคณะฯ ทําความรูจักกับคณาจารย เจาหนาที่ สถานที่ภายในอาคาร

ศูนยสัตวศาสตรฯ แนะนําการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการใหความรูดานการประกันคุณภาพ

การศกึษาที่เก่ียวของกับนักศกึษา (สศ 1.6.2-9 กิจกรรมปฐมนเิทศนักศกึษาใหม) 

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในระหวางวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2560 หัวขอ 

“การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพสัตวศาสตร” เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับ

นักศึกษาช้ันปที่ 2 โดยมีศาสตราจารย ดร.พจนารถ เสมอมิตร อธิการบดี จาก University of 

Interdisciplinary Studies,Texas, USA พรอมทีมงาน เปนวิทยากรใหความรู  (สศ 1.6.2-10 โครงการ

อบรมเชงิปฏิบัตกิารฯ) 

-  จัดกิจกรรมบรรยายพเิศษ หัวขอ “นักศึกษาแมโจ โอกาสและการแขงขัน การเขาสู

ธุรกิจปศุสัตว” ใหกับนักศกึษาของคณะฯ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 โดยมี คุณทรงยศ สุวรรณนิเวศน 

กรรมการผูจัดการ บริษัท พีเอส 57 เทรดดิ้ง จํากัด เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “นักศึกษาแมโจ 
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โอกาสและการแขงขัน การเขาสูธุรกิจปศุสัตว” และ รศ.ดร.สุกิจ ขันธปราบ บรรยายในหัวขอ “บันไดสู

ความสําเร็จ ในอาชีพการทําธุรกิจปศุสัตว” ณ หองประชุมใหญ อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

(สศ 1.6.2-11 ขาวประชาสัมพันธ) 

- คณะฯ รวมกับสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาภาคเหนอื จัดกิจกรรมบรรยายพเิศษ หัวขอ “การปรับปรุง

พันธุกับการแขงขันทางธุรกิจ” ใหกับนักศึกษาของคณะฯ ในวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยมี ดร.สัจจา 

ระหวางสุข รองกรรมการผูจัดการอาวุโสฝายวิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุสุกร บริษัท ซีพีเอฟ 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนวทิยากรบรรยาย (สศ 1.6.2-12 ขาวประชาสัมพันธ) 

- จัดกิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาที่ไดฝกภาวะความเปน

ผูนํา กลาคิด กลาพูดและกลาแสดงออก โดยจัดใหมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการ

ฝกสหกิจ และการฝกงานตางประเทศ ในระหวางวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2560 (สศ 1.6.2-13 

กิจกรรมนําเสนอผลการปฏบิัตงิานสหกจิศกึษา)   

- คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี เขารวมงานประเพณี 4 จอบแหงชาติ ครั้งที่ 35 

“เกษตรรุงเรอืง เมอืงหนังโนราห 4 จอบ 35 ภาคีพอเพยีง” ณ มหาวทิยาลัยทักษณิ วทิยาเขตพัทลุง ใน

ระหวางวันที ่5-10 มกราคม 2561 ซ่ึงนักศกึษาคณะฯ สามารถควารางวัลเหรยีญทองอันดับ 1 ประเภท

การรดีเตานมเทยีม ทักษะการตอนสุกร ทักษะการตัดแตงซากสัตวปก และรางวัลเหรียญเงิน ในทักษะ

การคลองโคลมโค (สศ 1.6.2-14 กิจกรรมเขารวมงานประเพณี 4 จอบแหงชาต)ิ   

-  จัดกิจกรรมอบรมระบบมาตรฐานฟารม โดยไดจัดกิจกรรมในวันที่ 21 กุมภาพันธ 

2561 ใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรเทียบเขาเรียน 2 ป ที่กําลังจะสําเร็จ

การศึกษาในปการศึกษา 2560 เพื่อนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาไดทราบถึงระบบมาตรฐาน

ฟารมที่ถูกตองตามที่กรมปศุสัตวไดกําหนดไว โดยมีวิทยากรจากสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 

5 เปนผูบรรยายใหความรู คือ น.สพ.ชัยโรจน โพธิ์เจรญิ นายสัตวแพทยชํานาญการพเิศษ บรรยายเรื่อง 

มาตรฐานฟารมสุกร สพ.ญ.มณิชญา ประชุม สัตวแพทยชํานาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐาน

ฟารมโคนมและโคเนื้อ และ น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ผูอํานวยสวนมาตรฐานการปศุสัตว บรรยาย

เรื่อง มาตรฐานฟารมไก (สศ 1.6.2-15 กิจกรรมอบรมระบบมาตรฐานฟารม)  
 

3. ดานทักษะทางปญญา คอื ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู 

ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการ

แกปญหา เมื่อตองเผชญิกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคดิมากอน 

คณะฯ ไดมกีารจัดกิจกรรมที่เสรมิสรางทักษะทางปญญาใหแกนักศกึษาในชัน้ปตางๆ ดังน้ี 

- จัดกิจกรรมทักษะเกษตรแมโจ (สัตวศาสตร) รวมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร และ

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา ในวันที่ 17-18 พฤศจกิายน 2560 ณ ตึกรัตนโกสินทร 
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200 ป คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ เพื่อคัดเลอืกตัวแทนนักศกึษาเขารวมแขงขันกีฬา 

4 จอบแหงชาติ ในทักษะดานตางๆ เชน ทักษะการตอนสุกร ทักษะการรีดเตานมเทียม ทักษะการจัด

สวนถาด และทักษะการบรรจุถุงปลา เปนตน (สศ 1.6.2-16 กิจกรรมแขงขันทักษะเกษตรแมโจ (สัตว

ศาสตร)   

- กิจกรรมเขารวมงานประเพณี 4 จอบแหงชาติ ครัง้ที่ 35 “เกษตรรุงเรอืง เมืองหนัง

โนราห 4 จอบ 35 ภาคีพอเพียง” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในระหวางวันที่ 5-10 

มกราคม 2561 ซ่ึงนักศกึษาคณะฯ สามารถควารางวัลเหรยีญทองอันดับ 1 ประเภทการรดีเตานมเทียม

ทักษะการตอนสุกร ทักษะการตัดแตงซากสัตวปก และรางวัลเหรยีญเงิน ในทักษะการคลองโคลมโค   

(สศ 1.6.2-14 กิจกรรมเขารวมงานประเพณี 4 จอบแหงชาต)ิ   

- จัดกิจกรรมชวยเหลอืศูนยฝกวชิาชพีคนตาบอด โดยนักศกึษาชมรมสัตวปกไดชวยกัน

ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไกภายในศูนยฯ และไดทําแปลงปลูกผักเพื่อใหศูนยฯ ไดใชประกอบอาหาร

กลางวัน (สศ 1.6.2-17 กิจกรรมชวยเหลอืศูนยฝกวิชาชพีคนตาบอด) 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ คอื ความสามารถในการ

ทํางานเปนกลุม การแสดงถงึภาวะผูนํา ความรับผดิชอบ ตอตนเองและสังคม ความสามารถใน

การวางแผนและรับผดิชอบ ในการเรยีนรูของตนเอง  

คณะฯ มกีารจัดกจิกรรมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ ดังนี้  

- กิจกรรมสัตวศาสตรสัมพันธ ในระหวางวันท่ี 8 – 11 พฤศจิกายน 2560 โดยจัดการ

แขงขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศกึษาของคณะฯ เขารวมการแขงขันในกีฬาแมโจสัมพันธ (สศ 1.6.2-18 

กิจกรรมสัตวศาสตรสัมพันธ)  

- กิจกรรมกีฬาแมโจสัมพันธ ครั้งที่ 44 ในระหวางวันที่  30 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 

2560 โดยตัวแทนนักศึกษาไดเขารวมแขงขันกับคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย และยังมีการรวมการ

แสดงของผูนําเชยีรทุกคณะในมหาวทิยาลัย (สศ 1.6.2-19 กจิกรรมแมโจสัมพันธ ครัง้ท่ี 44) 

- กิจกรรมทักษะเกษตรแมโจ (สัตวศาสตร) ในวันที่ 17 – 18 พฤศจกิายน 2560 โดย

นักศึกษาสโมสรนักศึกษาของคณะฯ แตละคนจะไดรับมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจกรรม เชน ฝายสถานท่ี ฝายพธิกีาร ฝายการจัดการแขงขันทักษะ ฝายการจัดการประกวด เปนตน 

(สศ 1.6.2-16 กิจกรรมแขงขันทักษะเกษตรแมโจ สัตวศาสตร)   

- กิจกรรมเขารวมงานประเพณี 4 จอบแหงชาติ ครั้งที่ 35 “เกษตรรุงเรือง เมืองหนัง

โนราห 4 จอบ 35 ภาคีพอเพียง” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในระหวางวันที่ 5-10 

มกราคม 2561 ซ่ึงนักศึกษาคณะฯ โดยนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยตางๆ 

จํานวน 11 สถาบัน เชนการแขงขันทักษะตางๆ เชน การรีดเตานมเทียม ทักษะการตอนสุกร ทักษะการ
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ตัดแตงซากสัตวปก และทักษะการคลองโคลมโค เปนตน (สศ 1.6.2-14 กิจกรรมเขารวมงานประเพณ ี

4 จอบแหงชาต)ิ     

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษา ในระหวางวันที่ 18 มนีาคม 2561 โดยนักศกึษาจะ

ไดรวมกันทําแผนกจิกรรมของสโมสรนักศกึษา และมอบหมายผูรับผดิชอบในการดําเนินกิจกรรมแตละ

กิจกรรม (สศ 1.6.2-20 กจิกรรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษา)   
 

5. ดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ

ความสามารถในการวิเคราะหเชงิตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและ

สถติคิวามสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขยีน และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดังน้ี 

  - โดยคณะฯ ไดสงตัวแทนนักศึกษาเขารวมแขงขันงานประเพณี 4 จอบแหงชาติ

ระหวางวันที่ 5 – 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง ในกีฬาทักษะ

การตัดแตงซากสัตวปก ซ่ึงมีการคํานวณสัดสวนและอัตราการสูญเสียนํ้าหนักของสัตวปก (สศ 1.6.2-

14 กิจกรรมเขารวมงานประเพณี 4 จอบแหงชาติ)     

- คณะฯ ไดจัดกิจกรรมสงเสรมิวชิาการในหัวขอ “เทคนิคการถายและตัดตอวีดีโอ” ใน

วันที่ 17 มกราคม 2561 โดยมีอาจารย ดร.ปยะ  พละปญญา อาจารยจากสาขาวิชาสงเสรมิและนิเทศ

ศาสตรการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และทีมงาน เปนวทิยากรบรรยายให

ความรู ณ หอง 2201-2 อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี(สศ 1.6.2-21 ขาวประชาสัมพันธ)     
 

ขอ 3  จัดกจิกรรมใหความรูและทกัษะการประกันคุณภาพแกนักศกึษา  

- คณะฯ ไดมีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษาใน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ในวันที่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เพื่อให

นักศึกษาใหมไดทราบถึงนโยบายการบริหารงานของคณะฯ ทําความรูจักกับคณาจารย เจาหนาที่ 

สถานที่ภายในอาคารศูนยสัตวศาสตรฯ แนะนําการใชชีวติในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการใหความรูดาน

การประกันคุณภาพการศกึษาที่เก่ียวของกับนักศกึษา (สศ 1.6.3-1 กิจกรรมปฐมนเิทศนักศกึษา)     

- ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในระหวางวันที่  18 มีนาคม 2561        

นายเจษฎาพงษ  ชัยเรอืงวุฒ ินักวชิาการศกึษา ไดใหความรูการประกันคุณภาพใหแกนักศกึษาในสังกัด

สโมสรนักศึกษาฯ ถึงกระบวนการ PDCA ในการทําแผนกิจกรรมนักศึกษาไดทราบและเขาใจถึง

กระบวนการดังกลาว และนําไปปรับใชในการวางแผนการทํากิจกรรมในปตอไป (สศ 1.6.2-20 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษา)   
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ขอ 4  ทุกกจิกรรมที่ดําเนนิการ  มกีารประเมนิผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกจิกรรม
และนําผลการประเมนิมาปรับปรุงการดําเนนิงานคร้ังตอไป 

 

คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรมทุก

โครงการ/กิจกรรมเมื่อดําเนนิการแลวเสร็จ พรอมทั้งนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในป

ตอไป (อยูในระหวางรวบรวมผลการประเมิน)   

กจิกรรมนักศึกษาปการศกึษา 2560 
ผลความสําเร็จ 

(ระดับ) 
ขอเสนอแนะ 

1 กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหม (สศ 1.6.4-1

รายงานกิจกรรม)    

3.86 -เ น้ือหาบาง เรื่อ งมีความซ้ําซ อนกับ

กิจกรรมปฐมนิเทศ และรายละเอียด

เนื้อหาบางเร่ืองเยะเกินไปทําใหเตรยีมการ

ไมทัน 

-มีปญหาในการติอตอประสานงานกับ

ผูปกครองและนักศึกษาในการยืนยันเขา

รวมกิจกรรม 

2 กจิกรรมปฐมนเิทศนักศกึษาใหม (สศ 1.6.4-2 รายงานกจิกรรม)    -  

3 กจิกรรมอบรมภาวะผูนํา (สศ 1.6.4-3 รายงานกจิกรรม)    4.08 -ไมควรจัดกิจกรรมใกลชวงสอบมาก

เกนิไป 

-ควรเพิ่มเติมกจิกรรมมากกวานี้ 

-ควรใหมกีจิกรรมสําหรับนองๆ รุนตอไป 

4 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ช้ันปที่  1  และชั้นปที่  2  (สศ 1.6.4-4 

รายงานกิจกรรม)    

4.32 -ควรเลือกหัวขอการบรรยายใหมีความ

นาสนใจมากย่ิงข้ึน 

5 กจิกรรมเขารวมโครงการคายผูนํา 4 จอบ (สศ 1.6.4-5 รายงาน

กิจกรรม)     

4.84 -ควรเพิ่มกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนให

มากข้ึน 

6 กิจกรรมสัตวศาสตรจิตอาสา ครั้งที่ 2 (สศ 1.6.4-6 รายงาน

กจิกรรม)    

3.83 - ควรเพิ่มอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม

ใหเพยีงพอกับจํานวนนักศกึษา 

7 กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจําป 2560 (สศ 1.6.4-7 

รายงานกิจกรรม)    

4.41 -ควรมีการวางแผนกอนการดํ าเนิน

กจิกรรมลวงหนา 

-ควรกําหนดเวลาผูเขาประกวดใหแนนอน 

8 กิจกรรมทําบุญสโมสรฯ ประจําป 2560 (สศ 1.6.4-8 รายงาน

กจิกรรม)    

4.29 -ควรจัดสถานที่สําหรับการรบัประทาน 

9 กจิกรรมไหวครูสัตวศาสตร ประจําป 2560 (สศ 1.6.4-9 รายงาน

กจิกรรม)    

4.85 -ควรมีการวางแผนกอนการดํ าเนิน

กจิกรรมลวงหนา 
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ขอ 5  ประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คณะฯ ไดมีการสรุปผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัดแผนการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา ใน

แผนการปฏบิัติราชการของคณะฯ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของแผนกจิกรรมนักศึกษา หนวยนับ แผน ผล บรรลุ 

1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบัณฑิตใหเปนบัณฑิต

ท่ีพงึประสงค (มหาวทิยาลัย) 
ระดับ 4 3.77 ไมบรรลุเปาหมาย 

2. คาคะแนนเฉลี่ยความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา

และศษิยเกาสัมพันธ 
ระดับ 4 3.33 ไมบรรลุเปาหมาย 

3. ระดับความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา (มหาวทิยาลัย) 
ระดับ 4 3.39 ไมบรรลุเปาหมาย 

4. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (คณะ) 
รางวัล 4 4 บรรลุเปาหมาย 

5. รอยละของนักศึกษาท่ีผานกระบวนการพัฒนา

นักศึกษา 5 ดานตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. กอนสําเร็จ

การศึกษา (กิจกรรมทักษะเกษตรแมโจ (สัตวศาสตร), 

กิจกรรมสัตวศาสตรสัมพันธ, กิจกรรมแมโจสัมพันธ 

และกจิกรรมเฟรชชี่-บายเนียร เปนตน) 

รอยละ 80 100 บรรลุเปาหมาย 

  

  สรุปผลการคํานวณตามตัวชี้วัดของแผนกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 5 ตัวช้ีวัด บรรลุ 2 

ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 40 

 

ขอ 6  นําผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา 
 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจกรรมนักศกึษา ไดประชุมเมื่อวันที่ 14 มถิุนายน 2561 โดย

ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาผลการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาในปการศึกษา 2560 เพื่อนําไปปรับปรุง

การวางแผนการดําเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2561 โดยมอบหมายใหนายเจษฎาพงษ  ชัยเรืองวุฒิ 

เปนผูรวบรวมกจิกรรมที่ไดดําเนนิการในปการศกึษา 2560 และแยกประเภทกิจกรรมตามกรอบคุณวุฒิ

ทั้ง 5 ดาน เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาเพิ่ม-ลด กิจกรรมตางๆ ของแผนการดําเนินกิจกรรมในป

การศกึษา 2561 ในการประชุมครัง้ที่ 2/2561  
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ตารางเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิกิจกรรมระหวางปการศกึษา 2559 และปการศึกษา 2560 
 

 โครงการ/กิจกรรม 

ระดับความสําเร็จ

ในปการศกึษา 

2559 

ระดับความสําเร็จ

ในปการศึกษา 

2560 

กจิกรรมเตรยีมความพรอมสําหรับนักศกึษาใหม (สศ 1.6.6-1 รายงานกจิกรรม)    3.86 3.86 

กจิกรรมปฐมนเิทศนักศกึษาใหม (สศ 1.6.6-2 รายงานกิจกรรม)     4.23 

กจิกรรมอบรมภาวะผูนํา (สศ 1.6.6-3 รายงานกจิกรรม)    4.08 - 

กจิกรรมมัชฌิมนเิทศ ชัน้ปที่ 1 และชัน้ปที่ 2 (สศ 1.6.6-4 รายงานกจิกรรม)    4.32 4.32 

กจิกรรมเขารวมโครงการคายผูนํา 4 จอบ (สศ 1.6.6-5 รายงานกจิกรรม)    4.84 - 

กจิกรรมสัตวศาสตรจติอาสา ครัง้ที่ 2 (สศ 1.6.6-6 รายงานกิจกรรม)    3.83 - 

กจิกรรมประกวดดาว-เดอืน ประจําป 2560 (สศ 1.6.6-7 รายงานกจิกรรม)    4.41 - 

กจิกรรมทําบุญสโมสรฯ ประจําป 2560 (สศ 1.6.6-8 รายงานกิจกรรม)    4.29 - 

กจิกรรมไหวครูสัตวศาสตร ประจําป 2560 (สศ 1.6.6-9 รายงานกจิกรรม)    4.85 - 

กจิกรรมปจฉิมนเิทศนักศกึษาชัน้ปท่ี 4 (สศ 1.6.6-10 รายงานกจิกรรม)    4.35 3.50 

กจิกรรมอบรมมาตรฐานฟารม (สศ 1.6.6-11 รายงานกจิกรรม)    4.11 4.41 

กิจกรรมเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพในกีฬา 4 จอบ (สศ 1.6.6-12 รายงาน

กจิกรรม)    

4.34 
4.34 

กจิกรรมพัฒนาวชิาชพี ครัง้ที่ 3 (สศ 1.6.6-13 รายงานกิจกรรม)    4.85 4.12 

กจิกรรมสัตวศาสตรสัมพันธ (สศ 1.6.6-14 รายงานกจิกรรม)    4.72 - 

กจิกรรมกฬีาแมโจสัมพันธ (สศ 1.6.6-15 รายงานกจิกรรม)    4.72 4.72 

กิจกรรมการแขงขันทักษะเกษตรแมโจ (สัตวศาสตร) (สศ 1.6.6-16 รายงาน

กจิกรรม)    

4.72 
- 

กจิกรรมเฟรชชี่และบายเนยีร (สศ 1.6.6-17 รายงานกิจกรรม)    3.22 3.78 

 

ผลการประเมนิตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ ขอ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 5.0 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวจิัยหรอืงานสรางสรรค 

ชนดิของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชในการประเมนิ : ปการศกึษา 2560 

เกณฑการประเมนิ : คาคะแนน 

ผูรับผดิชอบตัวบงชี ้ : นางสาวพัชรกติ   วัชรปรชีา 

หนวยงาน : คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 

เกณฑการประเมนิ 

ขอ 1  มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวจิัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบรหิารงานวจัิยหรอื

งานสรางสรรค 

ขอ 2  สนับสนุนพันธกจิดานการวจิัยหรอืงานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้                                                                                                       

- หองปฏบิัตกิารหรอืหองปฏบิัตงิานสรางสรรค หรอืหนวยวิจัย หรอืศูนยเครื่องมอื หรอื

ศูนยใหคําปรกึษาและสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสรางสรรค 

- หองสมุดหรอืแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวจิัยหรอืงานสรางสรรค 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรอืการรักษาความปลอดภัยในการวจิัยหรอืการผลติงาน

สรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏบิัตกิาร 

- กิจกรรมวชิาการที่สงเสรมิงานวจิัยหรอืงานสรางสรรค เชน การจดัประชุมวชิาการ 

การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมศีาสตราจารยอาคันตุกะหรอืศาสตราจารยรับ

เชญิ (visiting professor) 

ขอ 3  จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวจัิยหรอืงานสรางสรรค 

ขอ 4  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคในการประชุม

วชิาการหรอืการตพีมิพในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาต ิ 

ขอ 5  มกีารพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวจิัย มกีารสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง

อาจารยและนักวจัิยที่มผีลงานวจัิยหรอืงานสรางสรรคดเีดน 

ขอ 6  มรีะบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวจัิยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชนและดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดําเนนิการ 

1 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

2 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

3 - 4 ขอ 

มกีารดําเนินการ 

5 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

6 ขอ 

 

คะแนนที่ไดรับ   :  5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มกีารดําเนินการได  6 ขอ  ดงัน้ี 

ขอ 1  คณะฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยฯ  ในดานตางๆ  

ดังนี้   

1) ขอมูลแหลงทุนวจิัยทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ   

2) ขอมูลดานการวจิัยของคณะฯ ทัง้ปจจุบันและผลงานที่ผานมา   

3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวจิัยทัง้วารสารและประชุมวชิาการ   

(อางองิ สศ 2.1.1-1 http://www.e-manage.mju.ac.th)  

4) ไลนกลุมบุคลากรคณะฯ เพื่อแจงขาวสารดานการวจิัยทัง้แหลงทุนภายในและ 

ภายนอก และการจัดประชุมวชิาการ 
 

ขอ 2  คณะฯ มกีารสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสรมิการ 

วจิัย ดังนี้ 

1. จัดใหมีหองปฏิบัติการวิ จัยฯ ของคณะฯ เชน หองปฏิบัติการอาหารสัตว  

หองปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ หองปฏิบัติการผสมเทียม, หองปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ  และ

ฟารมสัตวปก สุกร โคนมและโคเน้ือ สําหรับคณาจารย นักวจิัย และนักศึกษา  เพื่อใชในการเรียนการ

สอนและการวจัิยฯ (อางองิ สศ 2.1.2-1 รูปหองปฏบิัติการตางๆ) 

2. จัดใหมหีองสมุดหรอืแหลงคนควาขอมูลทางวชิาการเพื่อสนับสนุนการวจิัยฯ และ 

การเรียนการสอน  โดยคณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดหาหนังสือและวารสารทั้งในรูปของ

เอกสาร (hard copy) และส่ืออิเล็กทรอนกิสเขาหองสมุดคณะฯ เพื่อใหคณาจารย นักวจิัย และนักศึกษา  

มีโอกาสเขาถึงแหลงคนควาทางวิชาการ (อางอิง สศ 2.1.2-2 รูปหองสมุด) (อางอิง สศ 2.1.2-3 

โครงการยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2560) 

3. จัดใหมกีลองวงจรปด ระหวางทางเขา – ออกอาคารศูนยสัตวศาสตรฯ รวมทัง้มี 

ระบบประตูอัตโนมัติมกีารแสกน KEY CARD เขา – ออก อาคารศูนยฯ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

คณาจารย นักวจิัย นักศกึษา ที่ตองทํางานวจิัยอยางตอเนื่อง ชวงนอกเวลาราชการหรอืวันหยุดราชการ  

ซ่ึงผูจะใชระบบจะตองดําเนนิการขออนุญาตจากคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  มีระบบความ

ปลอดภัยในหองปฏบิัติการวจิัย  โดยการติดตั้งถังดับเพลงิเพื่อรักษาความปลอดภัยของผูใชงานภายใน
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หองปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพการใชงานของถังดับเพลิงใหอยูในสภาพที่ใชงานไดเปน

ประจําทุกเดือน  (อางองิ สศ 2.1.2-4 รูปกลองวงจรปด และถังดับเพลงิ) 

4. คณะฯ ไดจัดกิจกรรมที่สงเสรมิงานวจิัย โดยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ไดจัด 

ประชุมหารอืแนวทางความรวมมอืในดานการวจิัย ระหวางมหาวทิยาลัยแมโจ และ Kagawa University 

Japan รวมกับ Prof.Dr.Koh-en Yamauchi (อางองิ สศ 2.1.2-5 รูปภาพการจดักิจกรรม)   

  ขอ 3  คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย ใหแก

คณาจารย /นักวจิัย  และนักศกึษาระดับบัณฑติศึกษา  แบงเปนทุนวจิัยประเภทตางๆ ดังน้ี  

- ทุนวจิัยนักวจิัยหนาใหม 

- ทุนวจิัยทั่วไป  

- ทุนวจิัยในชัน้เรยีน 

- ทุนวจิัยสถาบัน 

    (อางองิ สศ 2.1.3-1  ประกาศจัดสรรทุนวจิัย) 

   โดยในปการศกึษา 2560 คณะฯไดจัดสรรทุนวจิัย จํานวน 4 ทุน ดังนี้ 

- ทุนวจิัยทั่วไป จํานวน 1 ทุนๆละ 100,000 บาท  

- ทุนวจิัยสถาบัน จํานวน 3 ทุนๆละ 5,000 บาท 

  (อางองิ สศ 2.1.3-2 ประกาศผลการพจิารณา ทุนอุดหนุนวจัิย) 

ขอ 4  คณะฯ  ไดจัดสรรงบประมาณเงนิรายไดเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวจิยั 

หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  ใหแก

คณาจารย/นักวิจัย และสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเดินทางไปนําเสนอผลงานของนักศกึษาระดับ

บัณฑิตศกึษา (อางองิ สศ 2.1.4-1 ประกาศหลักเกณฑการขอรับการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการ) (อางอิง สศ 2.1.4-2 ประกาศกําหนดคาใชจายในการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อการเดนิทางไป

นําเสนอผลงาน 

  ขอ 5  คณะฯ มีเสริมสรางสมรรถนะ คณาจารยและนักวิจัย โดยเมื่อวันที่ วันที่ 24 

เมษายน 2561 คณะฯ ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู และถายทอดองคความรู (KM) ใหกับอาจารย

และบุคลากรของคณะฯ เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคา 

Impact factor”  โดยมี อาจารย ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารยประจําคณะสัตว-ศาสตรฯ เปนผู

ถายทอดความรู (อางองิ สศ 2.1.5-1 รปูภาพการจัดกิจกรรม) 

 ขอ 6 คณะฯ ไดดําเนนิงานตามขั้นตอนการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่กําหนดขึ้น

โดยสถาบันบมเพาะวสิาหกิจ  มหาวทิยาลัยแมโจ (UBI) ทัง้ในรูปของสิทธิบัตร อนุสทิธิบัตร และลิขสทิธิ์  

(อางองิ สศ 2.1.6-1 ขั้นตอนการขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร) โดยมีงานบรกิารวิชาการและวิจัยของคณะฯ 
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ทําหนาที่ในการประสานงานกับสถาบันบมเพาะวสิาหกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ (UBI) ใหการบริการและ

อํานวยความสะดวกใหกับอาจารยและนักวจิัยในการจัดการทรัพยสนิทางปญญา   
 

 

 

ผลการประเมนิตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน การบรรลุ

4 ขอ ปฏบิัตขิอ 1,2,3,4,5,6 5.0 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 : เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 

ชนดิของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

ปที่ใชในการประเมนิ : ปการศกึษา 2560 นับ ณ วันที่ลงนามในสัญญารับทุน 

เกณฑการประเมนิ : คาคะแนน 

ผูรับผดิชอบตัวบงชี้ : นางสาวพัชรกติ   วชัรปรชีา 

หนวยงาน : คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

เกณฑการประเมนิ  

 แปลงจํานวนเงนิตอจํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค2   จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวชิา ดังนี้ 

 1) กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทขึ้นไปตอคน 

 2) กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

การคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน 

 อาจารยประจําและนักวจัิย 
 

     จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยฯ  =     

 

2. แปลงจํานวนเงนิที่คํานวณไดในขอ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 
 

          คะแนนท่ีได  =   

 

 

 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะ  : 

คะแนนที่ไดในระดับคณะ  =  คาเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดของทุกกลุมสาขาวชิาในคณะหมายเหตุ  :   

1. จํานวนอาจารยและนักวจิัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจรงิไมนับรวม

ผูลาศกึษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษานั้น ๆ ณ วันลงนามใน

สัญญารับทุน ไมใชจํานวนเงินที่เบกิจายจรงิ 

จํานวนเงนิสนับสนนุงานวจัิยฯ จากภายในและภายนอก 
จาํนวนอาจารยประจําและนกัวจิัย 

    จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยฯ จากภายในและภายนอก 
 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยฯที่ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5        x 5 
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3. กรณีที่มหีลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุน

หรอืหลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงนิตามหลักฐานที่ปรากฏ 

กรณีที่ไมมหีลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวจิัยของแตละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวจิยั สามารถนับเงนิโครงการวจิัยสถาบันที่ไดลงนามใน

สัญญารับทุนโดยอาจารยประจําหรอืนักวจิัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย

สนับสนุนที่ไมใชนักวจิัยเปนผูดําเนนิการ 
 

คะแนนที่ไดรับ  : 5 คะแนน 

ผลการดําเนนิงาน   

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลการดําเนนิงาน 

-แหลงทุนภายใน 502,700 บาท 

-แหลงทุนภายนอก 5,201,010 บาท 

รวมเงินสนับสนุนการวจิัย 5,703,710 บาท  

จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัย 19 คน 

เงนิสนับสนุนการวจิัยตออาจารยประจําและนักวจิัย 300,195.26 บาท 

คาคะแนน 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนน 

60,000 บาท 300,195.26 บาท บรรลุเปาหมาย 5 คะแนน 

  

รายละเอียดประกอบการคํานวณ 

งานวจิัยที่ไดรับเงนิสนับสนุนภายใน 

ลําดับ ชื่องานวจิัย ชื่อผูวจิัย งบประมาณ

ที่ไดรับ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

แหลงทุนวจิัย 

1 เภสัชภัณฑจากสารสกัด

ฝางในการรักษาโรคติดเช้ือ

อีโคไลในลูกสุกร อางอิง 

2.2.1  

 

สพ .ญ.ดร .กฤดา        

ชูเกียรตศิิร ิ

100,000 1 ป เงินรายไดคณะ

สัตวศาสตรฯ 

2 การศึกษาสมรรถภาพการ

เจริญเติบโต คุณภาพซาก

และปริมาณกรดไขมันใน

ผศ.ดร.ประภากร              

ธาราฉาย 

279,400 1 ป สํานักวจิัยและ

สงเสรมิ

วชิาการ
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ลําดับ ชื่องานวจิัย ชื่อผูวจิัย งบประมาณ

ที่ไดรับ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

แหลงทุนวจิัย 

กลามเนื้อของไกกระดูกดํา

ที่เล้ียงภายในระบบปลอย

อสิระในแปลงที่มพีชือาหาร

สัตวตางชนิดกัน อางอิง 

2.2.2 

การเกษตร 

3 การ ใช สารส กัดฟ โ นลิ ค 

(Phenolic) จากเมล็ดลําไย

เสริมในสูตรของผลิตภัณฑ

ไสกรอกจากเน้ือสุกรเพื่อ

ท ด แ ท น ส า ร เ ส ริ ม

สังเคราะหเพื่อยืดอายุการ

เก็บรักษาและคงคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ อางอิง 

2.2.3 

อ.ดร.จุฬากร           

ปานะถึก 

123,300 1 ป สํานักวจิัยและ

สงเสรมิ

วชิาการ

การเกษตร 

 502,700   

 

งานวจิัยที่ไดรับเงนิสนับสนุนภายนอก 

ลําดับ ชื่องานวจิัย ชื่อผูวจิัย งบประมาณ

ที่ไดรับ 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

แหลงทุนวจิัย 

1 เ ค รื่ อ งห ม า ย โม เ ลกุ ล

โปรตนีสําหรับตัวบงชี้การ

ตั้งทองของโคนม อางอิง 

2.2.4 

ผ ศ . ด ร . วิ วั ฒ น  

พัฒนาวงศ 

373,000 2 ป ศูนย

เทคโนโลยชีวีภาพ

เกษตร 

2 ก า ร เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ

คุณภาพเนื้อโคเกรด พรี

เมี่ยมเพื่อการแขงขันทาง

การตลาดโดยการขุนดวย

อาหารผสมเสร็จ (TMR) 

จากการใชวัตถุดบิอาหาร

สัตวในทองถิ่น อางอิง 

ร ศ . ด ร . ญ า ณิ น        

โอภาสพัฒนกิจ 

1,587,100 1 ป อทุยาน

วทิยาศาสตร

มหาวทิยาลัยแมโจ 

และหางหุนสวน

จํากัด เคพเีอ็นเน

เจอรฟารม 
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ลําดับ ชื่องานวจิัย ชื่อผูวจิัย งบประมาณ

ที่ไดรับ 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

แหลงทุนวจิัย 

2.2.5 

 

3 ผลติน้ําเชื้อคัดเพศ

สัดสวนเพศเมยี 70% 

ใหบรกิารแกสหกรณโค

นม และเกษตรกรราย

ยอย อางองิ 2.2.6 

ผ ศ . ด ร . วิ วั ฒ น  

พัฒนาวงศ 

2,244,100 1 ป กระทรวงมหาดไทย 

4 ความตองการโภชนะของ

โคนมในประเทศไทย: 

ความตองการโปรตีนและ

พลังงานในระดับฟารมโค

นม อางองิ 2.2.7 

อ . ด ร . อ า น น ท    

ปะเสระกัง 

996,810 1 ป สํานักงาน

พัฒนาการวจัิย

การเกษตร 

(องคการมหาชน) 

 5,201,010   
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ตัวบงชี้ที่ 2.3  : ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและนักวจิยั 

ชนดิของตัวบงชี้ : ผลลัพธ 

ปที่ใชในการประเมนิ : ปปฏทินิ 2560 

เกณฑการประเมนิ : รอยละ 

ผูรับผดิชอบตัวบงชี ้ : นางสาวพัชรกติ  วัชรปรชีา 

หนวยงาน : คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

เกณฑการประเมนิ  

 แปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและนักวจิัย

เปนคะแนนระหวาง 0-5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค2   จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวชิา ดังนี้ 

 1) กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

  รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยประจาํและนักวจิัยที่

กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป   

 2) กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยประจาํและนักวจิัยที่

กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวจิัย 

0.20 -บทความวิจัยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตพีมิพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดับชาติ 

0.40 -บทความวิจัยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตพีมิพในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิหรอื

ในวารสารวิชาการระดับชาตทิีไ่มอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา วาดวย

หลักเกณฑ 

การพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัตแิละจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ 

-ผลงานไดรับการจดอนุสทิธิบัตร 

0.60 -บทความวิจัยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตพีมิพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 

0.80 -บทความวิจัยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตพีมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา วาดวยหลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับ

การเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ

ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรอืตพีมิพใน

วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 -บทความวิจัยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฎในฐานขอมูลระดับ

นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ 2556  

-ผลงานทีไ่ดรับการจดสทิธิบัตร 

-ผลงานวชิาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมนิผานเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการแลว 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวจิัย 

-ผลงานวจัิยท่ีหนวยงานหรอืองคกรระดับชาตวิาจางใหดําเนนิการ 

-ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ที่คนพบใหม และไดรับการจดทะเบยีน 

-ตําราหรอืหนังสือหรอืงานแปลทีไ่ดรบัการประเมนิผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

-ตําราหรอืหนังสือหรอืงานแปลทีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑการประเมนิตําแหนงทางวชิาการ แตไมไดนํามาขอรบั

การประเมนิตําแหนงทางวชิาการ 

การสงบทความเพื่อพจิารณาคัดเลอืกใหนําเสนอในการประชุมวชิาการตองสงเปนฉบับ

สมบูรณ (Full Paper) และเมือ่ไดรบัการตอบรับและตีพมิพแลว การตพีมิพตองตพีมิพเปนฉบับสมบูรณ

ซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรอืส่ืออิเล็กทรอนิกสได  

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวจิัย 

0.20 งานสรางสรรคที่มกีารเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรอืผานสือ่อเิล็กทรอนิกส Online 

0.40 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภูมภิาคอาเซยีน / นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพจิารณาจากคณะกรรมการท่ีมอีงคประกอบไมนอยกวา 3 คน  โดยมบีคุคลภายนอก

สถาบันรวมพจิารณาดวย 

ผลการดําเนนิงานและขอมูลพื้นฐาน (ปปฏทินิ 2560) 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน 

ผลการดําเนนิงาน 

(ปปฏทินิ 2558)  

(A) 

น้ําหนัก 

(B) 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

14 0.20 

2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ 

5 0.40 

3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตพีิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ 

 -  - 

4 ผลงานไดรบัการจดอนุสทิธิบัตร - 0.40 

5 บทความวิจัยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพมิพในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที่ 2 

1 0.60 

6 บทความวิจัยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตพีมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิีไ่มอยู

ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)  

- 0.80 
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ขอ ขอมูลพื้นฐาน 

ผลการดําเนนิงาน 

(ปปฏทินิ 2558)  

(A) 

น้ําหนัก 

(B) 

7 บทความวิจัยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพมิพในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที่ 1 

3 0.80 

8 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ 2556  

3 1.00 

9 ผลงานท่ีไดรบัการจดสทิธิบัตร - 1.00 

10 ผลงานวชิาการรับใชสังคมที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการแลว - 1.00 

11 ผลงานวจัิยท่ีหนวยงานหรอืองคกรระดับชาตวิาจางใหดําเนนิการ - 1.00 

12 ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ที่คนพบใหม และไดรับการจดทะเบยีน - 1.00 

13 ตําราหรอืหนงัสอืหรอืงานแปลทีไ่ดรับการประเมนิผานเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการแลว - 1.00 

14 ตําราหรอืหนงัสอืหรอืงานแปลที่ผานการพจิารณาตามหลักเกณฑการประเมนิตําแหนง 

ทางวชิาการแตไมไดนํามาขอรบัการประเมนิตําแหนงทางวชิาการ 

- 1.00 

15 ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวจัิย 10.8 

16 จํานวนของอาจารยประจําและนักวจัิยท้ังหมด 20 

17 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวชิาการฯตออาจารยประจําและนักวจัิยท้ังหมด 54 

18 คะแนนที่ได 5.00 
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ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 60 รอยละ 54 5 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 

ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผูวจิยั ชื่อวารสาร 
คาถวง

น้ําหนัก 

1 ผลของการใชสารสกัดจากเมล็ดลําไย

และเมล็ดมะขามในการรกัษาคณุภาพ

เนื้อโคภายใตการจัดเก็บโดยการแชเย็น 

จุฬากร  ปานะถกึ 
มัณฑนา  ทองนิม่ 
พัชร ี สมรักษ 
กรรณิกา  ฮามประคร 

ประภากร  ธาราฉาย 

วารสารวทิยาศาสตรเกษตร. 

2560. 48 (2 พเิศษ): 868-

874. 

0.2 

2 การเปรียบเทยีบคุณภาพเนื้อของแมโค

นมคัดทิ้ง โคนมเพศผูขุนและโคลูกผสมชา

โรเลส 

จารนุันท  ไชยนาม 

ญาณนิ  โอภาสพัฒนกจิ 

วารสารวทิยาศาสตรเกษตร. 

2560. 48 (2 พเิศษ):896-905. 
0.2 

3 การใชสารสกัดหยาบบอระเพ็ดเปนสาร

เสรมิในอาหารไกพื้นเมอืงพันธุประดูหาง

ดํา 

Vathsana phonexal 

บัวเรียม  มณีวรรณ 

ทองเลยีน  บัวจูม 

กฤดา  ชูเกยีรตศิริิ 

วารสารวทิยาศาสตรเกษตร. 

2560. 48 (2 พเิศษ): 55.61. 

0.2 

4 ผลการเปรยีบเทยีบประสาทสัมผัส

ของเนื้อไกพื้นเมอืงพันธุประดูหาง

ดําท่ีมรีปูแบบการเลี้ยงตางกัน และ

เนื้อไกทางการคา 

บัณฑิต  กีรตกิารกุล 
จิรวัฒน  ยงสวัสดกุิล 

ญาณนิ  โอภาสพัฒนกจิ 

วารสารวทิยาศาสตรเกษตร. 

2560. 48 (2 พเิศษ): 756-762. 

0.2 

5 การใชเปลอืกหอยเชอรี่ในอาหารไก

ไขตอผลผลติและคุณภาพไข 

บดนิทร  โคตรทอง 

ทองเลยีน  บัวจูม 

บัวเรียม  มณีวรรณ 
สุกิจ  ขันธปราบ 

วารสารวทิยาศาสตรเกษตร. 

2560. 48 (2 พเิศษ): 452-458. 

0.2 

6 อทิธพิลของระดับพลังงานรวมกับ

การเสรมิกากน้ําตาลในสูตรอาหาร

รวมท่ีมเีปลอืงและซังขาวโพดหวาน

เปนแหลงอาหารหยาบตอการยอย

ไดของวัตถุแหงและจลนศาสตรการ

ผลติแกสในหลอดทดลอง 

ธัญญารตัน  รูหลัก 

ญาณนิ  โอภาสพัฒกจิ 

อานนท  ปะเสระกัง 

จฬุากร  ปานะถึก 

วารสารวทิยาศาสตรเกษตร. 

2560. 48 (2 พเิศษ): 739-747. 
0.2 

7 คุณสมบัตเิชงิหนาท่ีของกากถั่ว

เหลอืงหมักโดยเชื้อ Bacillus subtilis 

PN76 

วรรณพร  ทะพงิคแก 
กนกทิพย  ปญญาไชย 
กัลยาณ ี ศรจีันทร 

มงคล  ยะไชย 

วารสารวทิยาศาสตรเกษตร. 

2560. 48 (2 พเิศษ):  
0.2 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผูวจิยั ชื่อวารสาร 
คาถวง

น้ําหนัก 

8 ผลการเสรมิใบยานางบดผงใน

อาหารตอจํานวนเม็ดเลอืดขาวของ

ไกพื้นเมอืงสามสายพันธุ 

สริญิาณ  พาเหมาะ 
ทวนิันท  แววทอง 
กฤษณธร  สนิตะละ 
สุวรรณ  ชางกลงึด ี

สุกจิ  ขันธปราบ 

 

วารสารวทิยาศาสตรเกษตร. 

2560. 48 (2 พเิศษ): 613-619. 

0.2 

9 การทดสอบอิทธพิลของตอซัง

ขาวโพดเลี้ยงสัตวรวมกับการหมัก

ดวยยเูรยีตอความสามารถในการ

ยอยไดของวัตถุแหง และจลน

ศาสตรกระบวนการหมักยอยโดยใช

เทคนคิการวัดแกส 

 

อานนท  ปะเสระกัง 
เฉลมิพล  มวงเย็น 

สุบรรณ  ฝอยกลาง 

ญาณนิ  โอภาสพัฒกจิ 

วารสารวทิยาศาสตรเกษตร. 

2560. 48 (2 พเิศษ): 176-183. 

0.2 

10 การศกึษาเปรยีบเทียบน้ําหนักตัว

และขนาดรางกายของแพะลูกผสม

แบล็คเบงกอล 2 สายพันธุ และ 3 

สายพันธุ 

อภิชาต ิ หมั่นวชิา 
เบญจมาศ  กอนแกว 
สมปอง  สรวมศริ ิ
ภาณุพงศ  มหาพรหม 

ไพโรจน  ศิลมั่น 
เจษฎา  ยกเล่ียน 
วาทนิ ี ปราชญสงเสรมิ 
 

วารสารแกนเกษตร. 2560. 45 

(พเิศษ 1) : 705-709. 

0.2 

11 In vitro gas kinetics and 

digestibility as influenced by 

yeast media solution ratios and 

physical forms of rice straw 

Suban Foiklang 

Palangkul Upama 

Wachirayan Kolyanee 

Risa Japanya 

Phanuphong Ounpon 

Kewalin Pengsiri 

Metha Wanapat 

Saowaluck Yammuen-art 

 

วารสารแกนเกษตร. 2560. 45 

(พเิศษ 1): 74-79. 

0.2 

12 ผลของผงถานกัมมันตจากกาก

กาแฟในอาหารไกไขตอผลผลติไข

และคุณภาพไข 

รชานนท  ธนภัทรพงศ 

บัวเรียม  มณีวรรณ 

ทองเลยีน  บัวจูม 
อัจฉรา  แกลวเกลา 

จุฬากร  ปานะถกึ 

 

รายงานการประชุมวชิาการ 

ประจําป 2560 มหาวทิยาลัยแม

โจม 7 – 8 ธันวาคม 2560. หนา 

90-95. 

0.2 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผูวจิยั ชื่อวารสาร 
คาถวง

น้ําหนัก 

13 การพัฒนาฐานขอมูลชนิดพันธุนก

ในเขตภาคเหนอืตอนบนของ

ประเทศไทย 

สมชาย  อารยพทิยา 

ประภากร  ธาราฉาย 

รายงานการประชุมวชิาการ 

ประจําป 2560 มหาวทิยาลัยแม

โจม 7 – 8 ธันวาคม 2560. หนา 

436-446. 

0.2 

14 องคประกอบทางเคมขีองกากผล

ปาลมน้ํามันและการนําไปใชใน

อาหารไกพื้นเมอืง 

สุรีรัตน  ถือแกว 

ทองเลยีน  บัวจูม 

บัวเรียม  มณีวรรณ 

รายงานการประชุมวชิาการ 

ประจําป 2560 มหาวทิยาลัยแม

โจม 7 – 8 ธันวาคม 2560. หนา 

96-100. 

0.2 

15 Effect of Replacement Soybean 

Meal by Yeast Waste on Feed 

Intake and Rumen Ecology in Thai 

Native Beef Cattle 

Anusorn Cherdthong 

Phussorn Sumadong 

Suban Foiklang 

Nipa Milintawisamai 

The 2nd International 

Conference on Animal 

Nutrition and Environment 

(ANI-NUE 2017). pp. 436-

440. 

0.4 

16 Effect of Banana Flower Powder 

Contained in High Quality Feed 

Block and Roughage to 

Concentrate Ratio on In Vitro Gas 

Production Kinetics, Digestibility 

and Fermentation 

Suban Foiklang 

Metha Wanapat 

Bounnaxay 

Thitima Norrapoke 

The 2nd International 

Conference on Animal 

Nutrition and Environment 

(ANI-NUE 2017). pp. 436-

440. 

0.4 

17 Effect of Dragon Fruit (Hylocercus 

Undatus) Peel Powder and 

Roughage to Concentration Ratio 

on Gas Production Kinetics, 

Digestibility, and Fermentation 

Using In Vitro Gas Production 

Technique 

Maharach Matra 

Metha Wanapat 

Suban Foiklang 

Chaowarit Mapato 

Thiwakorn Ampapong 

Bounnaxay Viennasay 

Ahkarapon Nunoi 

The 2nd International 

Conference on Animal 

Nutrition and Environment 

(ANI-NUE 2017). pp. 381-

385. 

0.4 

18 The Effects of Organic Corn Level 

Decreasing in Organic Laying Hen 

Diets on Egg Production and Egg 

Quality 

Kannikar Hamprakorn 

Buaream Maneewan 

Tonglian Buwjoom 

Sukit  Khantaprab 

The 2nd International 

Conference on Animal 

Nutrition and Environment 

(ANI-NUE 2017). pp. 259-

263. 

0.4 

19 Inclusion of Yeast Waste as 

Protein Source to Replace 

Soybean Meal in Concentrate Diet 

on Ruminal Fermentation and 

Anusorn Cherdthong 

Rittikeard  Prachumchai 

Chanadol Supapong 

Matha Wanapat 

The 2nd International 

Conference on Animal 

Nutrition and Environment 

(ANI-NUE2017). pp.514-

0.4 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผูวจิยั ชื่อวารสาร 
คาถวง

น้ําหนัก 

Kinetics of Gas Using a Gas 

Production Technique 

Suban Foiklang 

Nipa Milintawisamai 

518. 

20 งาข้ีมอน: ทางเลอืกอาหารสัตวเพื่อเพิ่ม

ปริมาณกรดไขมันโอเมกาสามในเน้ือสัตว

และ ไขสําหรับเปนอาหารเพือ่สุขภาพ 

นภัสสร มนทา   

วินัย โยธินศริกิุล 

กิตตพิงษ ทิพยะ 

ครรชิต ชมพูพันธ   Christian 

Lambertz 

สัญชัย จตุรสทิธา 

วารสารเกษตร ปที่ 33 ฉบับที่ 3 

กันยายน 2560. หนา 463 - 473 

0.6 

21 Chemical Composition and 

Nutrients Digestibility of Thai 

Native Chicken Feed Containing 

Various Levels of Pond Snail Meal 

Pichit Wonnakorn 

Yanin Opatpatanakit 

Buaream Maneewon 

Narin Thongwittaya 

Science & Technology Asia. 

2017. 22 (2): 10-15. 

(formerly Thammasat 

International Journal of 

Science and Technology) 

0.8 

22 รายงานเบ้ืองตนความชุกของ 

สุกรท่ีมแีอนตบิอดีตอเช้ือ Mycoplasma 

hyopneumoniae ในเขตอําเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม 

วศนิ  เจรญิตันธนกุล 

วิลาวรรณ  เรอืนสทิธิ์ 
ประภาพร  ผาวันดี 
ณภัทชา  อุทศิสาร 
ปวรา  กันทา 

จํารูญ  มณีวรรณ 

วารสารวจัิยและสงเสรมิวชิาการ

เกษตร. (2560).  34 (3): 24-30. 

0.8 

23 Optimum Concentration Sample of 

Herbal Fresh Sausage for 

Antioxidant Analysis 

Theeranai Thippawan 

Montinee Teerarak 

Nualphan Ngamyeesoon 

International Journal of 

Agricultural Technology 

2017. P.2415-2425  

0.8 

  Tananun Supakitjanon 

Komkhae Pilasombut 

  

24 Fermented Green Vegetable 

Soybean Meal Increases Dressed 

Carcass Meat and Bone Weight in 

Black-Boned Chickens (Fah Luang 

Chicken, Gallus Gallus) 

Sukit Khantaprab 

Buaream Maneewan 

Tonglian  Buwjoom 

Nattakarn Khantaprab 

Kohsyo Yamauchi 

Sontaya Niwat 

Chamnian Yosraj 

Koh-en Yamauchi 

American Journal of Animal 

and Veterinary Sciences. 

(2017). 12 (3): 176-181. 

1.0 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผูวจิยั ชื่อวารสาร 
คาถวง
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 : การบรกิารวชิาการแกสังคม 

ชนดิของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชในการประเมนิ : ปงบประมาณ 2560 

เกณฑการประเมนิ : คาคะแนน 

ผูรับผดิชอบตัวบงชี ้ : นางสาวพัชรกติ   วัชรปรชีา 

 หนวยงาน : คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

เกณฑการประเมนิ 

ขอ 1  จัดทําแผนการบรกิารวชิาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนด 

ตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบรกิารวชิาการแกสังคมและเสนอ

คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพจิารณาอนุมัติ 

ขอ 2  โครงการบรกิารวชิาการแกสังคมตามแผน มกีารจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบรกิาร

วชิาการเพื่อใหเกดิผลตอการพัฒนานักศกึษา ชุมชน หรอืสังคม 

ขอ 3  โครงการบรกิารวชิาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมโีครงการที่บรกิารแบบใหเปลา 

ขอ 4  ประเมนิความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบรกิารวชิาการแกสังคมในขอ 1 และ

นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพจิารณา 

ขอ 5  นําผลการประเมนิตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรอืพัฒนาการใหบรกิารวชิาการสังคม 

ขอ 6  คณะมีสวนรวมในการบรกิารวชิาการแกสังคมในระดับสถาบัน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดําเนนิการ 

1 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

2 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

3 - 4 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

5 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

6 ขอ 

 

คะแนนที่ไดรับ   :  4 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มกีารดําเนินการได  5  ขอ  ดังน้ี 

ขอ 1  จัดทําแผนการบริการวชิาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสงัคมและ

กําหนด 

ตัวบงชี้วัดความสาํเร็จในระดับแผนและโครงการบรกิารวชิาการแกสังคมและเสนอ

คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะฯ ไดกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและมีการจัดทําแผนการบริการทาง

วิชาการตามจุดเนน และความเชี่ยวชาญของหนวยงานในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

2560 (อางอิง สศ 1.1-1 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560) โดยไดมีการวางแนวทาง 

ขั้นตอน หลักเกณฑ และระเบียบของการใหบริการวิชาการดานตางๆ ที่สัมพันธกับพันธกิจของ
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หนวยงาน โดยมรีองคณบดฝีายวจิัย ทําหนาที่ควบคุม กํากับ การดําเนนิงานดานบริการวิชาการ และมี

การแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะฯ (อางอิง สศ 1.1-2 คณะกรรมการวิจัยและ

บริการวิชาการ) เพื่อขับเคลื่อนการบริการวิชาการแกสังคม โดยทําหนาที่กําหนด ติดตาม และ

ประเมนิผลการดําเนนิงานดานการบรกิารวชิาการของคณะฯ ใหบรรลุเปาหมายตามพันธกิจ และมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานฟารมและวิสาหกิจของคณะฯ (อางอิง สศ 1.1-3 คณะกรรมการ

บรหิารงานฟารมและวิสาหกิจ) เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายการบรหิารจัดการฟารมของคณะฯ และ

รวมกันกําหนดระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการของคณะฯ  

 

ขอ 2  โครงการบรกิารวชิาการแกสังคมตามแผน มกีารจัดทําแผนการใชประโยชนจากการ

บรกิารวชิาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศกึษา ชุมชน หรอืสังคม 

คณะฯ มีการใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 

สังคม (อางอิง สศ 2-1 แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ 2560) โดยไดสํารวจความตองการของ

กลุมเปาหมาย (อางองิ สศ 2-2 แบบสํารวจความตองการ) และการจัดโครงการไดใหนักศึกษามีสวนรวม

ในการจัดโครงการดานการจัดเตรยีมคูมอืประกอบการฝกอบรม การเตรียมวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม/

ฝกปฏิบัติ และเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู และ

ประสบการณทัง้ภายในและภายนอกหองเรยีน ดังน้ี 

1. โครงการการผลติเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร ไดดําเนินการจัดฝกอบรม จํานวน 1 หลักสูตร  

ดังนี้  

- หลักสูตร “ฝกอบรมการเพิ่มประสิทธภิาพการใชประโยชนจากซากของโคเนื้อ” เมื่อวันที่  

19 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ณ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีจํานวนผูเขาอบรม 40 คน (อางอิง 

สศ 2.1-1 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการฯ) 

2. โครงการฐานเรยีนรูการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร (อางองิ สศ 2.1-2 รายงานผลการ 

ดําเนนิงานโครงการฯ)  

- การจดับรกิารทางวชิาการใหการบรรยาย-สาธติ การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร และการ 

ใหบริการนอกสถานที่ ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวมทั้งหมด 41 

ครัง้ มผูีรับบรกิารท้ังหมด 1,086 คน (เปาหมาย 300 คน)   

-  จัดทําแผนพับฐานการเรยีนรูการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร จํานวน 300 ฉบับ 

-  จัดทําคูมอืฐานการเรยีนรูการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร จํานวน 300 เลม 

- การฝกอบรมการเลี้ยงสุกร 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  มีผูท่ีสนใจเขารับการ

ฝกอบรม  ทัง้หมดจํานวน 44 คน (เปาหมาย 40 คน) 

          3. โครงการนักสัตวบาลกาวหนาสําหรับเยาวชน ไดดําเนินการจัดฝกอบรมใหแกศูนยพัฒนา

ศักยภาพยุวสตรแีกนนําบนพื้นที่สูง นักศกึษามหาวิทยาลัยแมโจ เกษตรกรและผูที่สนใจ เมื่อวันที่ 16 - 
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17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวนผูเขา

อบรม 120 คน (อางองิ สศ 2.1-3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ) 

 4.  โครงการบริการวิชาการทางดานสัตวศาสตร  ไดดําเนนิการจัดฝกอบรมการผสมเทียมโค 

แกเกษตรกรผูสนใจ จํานวน 2 ครัง้ ดังนี้  (อางองิ สศ 2.1-4 รูปภาพการจดัโครงการฯ) 

      - ครัง้ที่ 1 ในระหวางวันที่ 18-20 พฤศจกิายน  2559  

      - ครัง้ท่ี 2 ในระหวางวันท่ี 16 – 18 ธันวาคม 2559 

ณ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวนผูเขารับการอบรมจํานวนรุนละ 

20 คน 

 5.  โครงการผลิตอาหารสัตวและปศุสัตวอินทรีย  ไดดําเนินการจัดฝกอบรมสัมมนาการผลิต

วัตถุดบิอาหารสัตวอนิทรยี ใหกับเครอืขายเกษตรกรผูปลูกพชือาหารสัตวอนิทรยี หนวยงานภาครัฐและ

เอกชน นักเรยีน นักศึกษา นักวชิาการ และศิษยเกาของคณะฯ ณ สหกรณนิคมแมแตง ต.ข้ีเหล็ก อ.แม

แตง จ.เชียงใหม วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560   

    - คณะฯ จัดเสวนาปศุสัตวอินทรีย ในงานตามรอยพอ “กษัตริยเกษตร” โดยไดรับ

เกียรติจาก คุณเอกนรินทร มะโนลา ผูจัดการฝายผลิต บริษัท ฮิลลไทรย ออรแกนิคส จํากัด 

เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “ถายทอดประสบการณการเลี้ยงไกไขอินทรีย” ผศ. ดร.บัวเรียม 

มณีวรรณ เปนวทิยากรบรรยายเรื่อง “สถานการณปศุสัตวอินทรยี” คุณชญานวัต สวางแจง 

เจาของฟารมบานบุญบูรณ เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “ถายทอดประสบการณการเลี้ยงแพะ

นมอนิทรยี” คุณสทิธา จงศริกิารคา เจาของฟารมไกไขในสวน ผูเชี่ยวชาญทางดานการผลิตโค

นมอนิทรยี จากองคการสงสรมิกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อสค.) คุณรัฐภัทร ศรจีันทรกลัด 

ผูอํานวยการมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย เปนผูรวมเสวนาเรื่อง “เลี้ยงสัตวแบบอินทรีย...

เล้ียงอยางไร..ด.ี..ใหมรีายได” โดยมี ดร.ตะวัน หางสูงเนิน เปนผูดําเนินรายการเสวนา ณ หอง

ประชุมใหญ อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี วันที่ 13 

ธันวาคม 2559  

- คณะฯ ไดจัดโครงการอบรม “การปลูกพืชวัตถุดิบอาหารสัตวอินทรีย” ใหกับ

เครอืขายเกษตรกรผูปลูกพชือาหารสัตวอนิทรยี หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ

กับการผลิตอาหารสัตวอินทรีย นักเรยีน นักศึกษา นักวิชาการ และศิษยเกา โดยมี ดร.ตะวัน 

หางสูงเนิน บรรยายในหัวขอ “หลักการปลูกพืชอินทรีย” อาจารย ดร.ปทมา หาญนอก 

บรรยายในหัวขอ “หลักการปลูกขาวโพดอาหารสัตวอินทรีย” คุณพรพรรณ สุทธิแยม 

นักวชิาการเกษตรชํานาญการพเิศษ สังกัดศูนยวจัิยพืชไรเชียงใหม บรรยายในหัวขอ “การปลูก

ถ่ัวเหลืองในระบบอินทรีย” และจัดเสวนา เรื่อง “การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวและถั่วเหลือง

อินทรีย” โดยมีตัวแทนเกษตรกรผูปลูกจรงิ เปนผูรวมเสาวนา และ รศ.ดร. จักรพงษ พวงงาม
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ชื่น เปนผูดําเนินรายการ ณ ตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร  (อางอิง สศ 2.1-5 

รูปภาพการจดัโครงการฯ) 

 6.  โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกกระดูกดํา ไดดําเนนิการลงพื้นที่เพื่อติดตามและใหความรูแก

เกษตรกรผู เล้ียงไกประดูหางดําและไกกระดูกดํา โดยผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดี            

ฝายวิชาการพรอมดวย สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศริิ ผูชวยคณบดคีณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ได

ตรวจเยี่ยมและใหคําแนะนําดานการเลี้ยงการจัดการไกพื้นเมืองกับกลุมเกษตรกรผูไดรับพระราชทาน

ไกประดูหางดําและไกกระดูกดําในพื้นที่บานขอนแกน บานกุง บานเกาะแกว และบานตะเคียน อ.สําโรง

ทาบ บานหนองไผ อ.ศรีขรภูมิ บานกันโจรง อ.จอมพระ  บานโคกไทรงาม อ.สังขะ จ.สุรินทร ใน

ระหวางวันที่ 5-8 สิงหาคม 2560  วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรนิทร ในการนี้ ผศ.ดร.ประภากร ธารา

ฉาย ไดเฝาถวายรายงานความกาวหนาโครงการสงเสรมิการเล้ียงไกกระดูกดํา และคณะวิจัยไดลงพื้นที่

ตดิตามผลการผลิตไกของกลุมเกษตรกรบานโคกไทร ตําบลบานจารย อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ผศ.

ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดฝีายวชิาการพรอมดวย สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศริิ ผูชวยคณบดี

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีไดตรวจเยี่ยมและใหคําแนะนําดานการเลี้ยงการจัดการไกพื้นเมืองกับ

กลุมเกษตรผูไดรับพระราชทานไกประดูหางดําและไกกระดูกดําในพื้นที่บานขอนแกน บานกุง บานเกาะ

แกว และบานตะเคียน อ.สําโรงทาบ บานหนองไผ อ.ศีรขรภูม ิ บานฮอง อ.เมือง บานกันโจรง อ.จอม

พระ จ.สุรนิทร ในระหวางวันที่ 2-5 มนีาคม 2560 วันที่ 3 ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย 

และนายครรชิต ชมภูพันธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุมเกษตรกรผูเล้ียงไกประดูหางดํา เพื่อแนะนําวิธ ี

เทคนคิการฟกไขการอนุบาลลูกไก และใหคําแนะนําดานการเล้ียงและการจัดการเพิ่มเติม ณ ต.ชมภู  

อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม (อางองิ สศ 2.1-6 รูปภาพการจัดโครงการฯ)  

 7.  โครงการสงเสริมการใชหอยเชอรี่เปนอาหารสัตว วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงปฏบิัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรนิทร ในการ

นี้  ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม และคณะนักวิจัย ของคณะฯ ไดเฝาถวายรายงานความกาวหนา โครงการ

สงเสรมิการใชหอยเชอรี่เปนอาหารสัตว นอกเหนอืจากนี้ คณะวจิัยไดลงพื้นที่ตดิตามผลการผลิตไกของ

กลุมเกษตรกรบานโคกไทร ตําบลบานจารย อาํเภอสังขะ จังหวัดสุรนิทร อบรมการใชเน้ือหอยเชอรี่และ

วัตถุดิบอาหารสัตวที่มีในทองถ่ินเพื่อลดตนทุนคาอาหาร สนับสนุนเมล็ดพันธุและสงเสริมการปลูก

ขาวโพดและถ่ัวเหลอืงทดแทนการใชอาหารสําเร็จรูป ผศ. ดร.ทองเลยีน บัมจูม พรอมดวยคณะทํางาน

ในโครงการสงเสรมิการใชหอยเชอรี่เปนอาหารสัตว ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ณ บาน

โคกไทร อ. สังขะ บานขอนแกน และบานกุง อ. สําโรงทาบ จ.สุรินทร ในระหวางวันที่ 18 -20 มีนาคม 

2560  (อางองิ สศ 2.1-7 รูปภาพการจัดโครงการฯ) 
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ขอ 3  โครงการบรกิารวชิาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมโีครงการที่บรกิารแบบใหเปลา 

คณะฯ ไดดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมแบบใหเปลา ตามกลยุทธของคณะฯ และ

สอดคลองกับยุทธศาสตรการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณในการดําเนนิจากเงนิรายไดของคณะฯ งบประมาณแผนดินจากสํานักวจิัยมหาวิทยาลัยแม

โจ โดยมโีครงการดังน้ี 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ หนวยงาน 

1 โครงการการผลติเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร  สํานักวจิัยฯ 

2 โครงการฐานการเรยีนรูสุกรแบบครบวงจร  สํานักวจิัยฯ 

3 โครงการนักสัตวบาลกาวหนาสําหรับเยาวชน  สํานักวจิัยฯ 

4 โครงการบรกิารวชิาการดานสัตวศาสตร  คณะสัตวศาสตรฯ 

5 โครงการผลติอาหารสัตวและปศุสัตวอนิทรยี  มหาวทิยาลัยแมโจ 

6 โครงการสงเสรมิการเลี้ยงไกกระดูกดํา  มูลนิธชิัยพัฒนา 

7 โครงการสงเสรมิการใชหอยเชอรี่เปนอาหารสัตว  มูลนิธชิัยพัฒนา 

8 โครงการรกัษาสายพันธุแทและผลิตลูกผสมสามสายพันธุ  มูลนิธชิัยพัฒนา 

 

ขอ 4  ประเมนิความสาํเรจ็ตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบรกิารวชิาการแกสังคมในขอ 1 

และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 

คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการบรกิารวชิาการแก

สังคมตามประเด็นยุทศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการตอสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน ประจําป

งบประมาณ 2560 โดยมกีารดําเนินการดังนี้ 
 

ตัวบงชี้ของแผนบริการวชิาการ หนวยนับ เปาหมาย ผล บรรลุ 

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมฐานการเรียนรู  คน 500 572 บรรล ุ

2. จํานวนโครงการ/กจิกรรมดานบรกิารวชิาการแกสังคม โครงการ 11 8 ไมบรรล ุ

3. งบประมาณบริการวิชาการจากงบประมาณแผนดินและแหลงทุน

ภายนอกที่เพิ่มขึ้น 

รอยละ 5 0 ไมบรรล ุ

4. จํานวนงานบรกิารวิชาการที่ไดรับการเผยแพรทางสื่อสาธารณะ ชิน้งาน 10 14 บรรล ุ

5. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสูพันธ

กิจอื่นของคณะ 

ระดับ 5 5 บรรล ุ

 

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของแผน เปาหมาย จํานวน 5 ตัวบงชี ้บรรลุเปาหมาย 

จํานวน 3 ตัวบงชี้ คดิเปนรอยละ 60  
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ขอ 6  คณะมสีวนรวมในการบรกิารวชิาการแกสังคมในระดับสถาบัน 

   มหาวิทยาลัยแมโจมีเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู เปาหมายการเปน 

มหาวิทยาลัยแหงชีวิต นั้น โดยไดกําหนดเสนทางยุทธศาสตรการพัฒนา (Flagships) ออกเปน 3 ชวง

ระยะเวลาการพัฒนา ประกอบดวย 1) มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย 2) มหาวิทยาลัยสีเขียว 3) 

มหาวทิยาลัยเชงินเิวศ  ในดานการเกษตร มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรยี คือ เปนการเกษตร

ที่เคารพและเปนมิตรกับธรรมชาติลด ละ เลกิการใชสารเคมี และมีการใชเทคโนโลยีอยางถูกตองและ

รับผดิชอบ 

    โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานเกษตรอินทรียรวมกับ

หนวยงานอื่น ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ใหสงผลสําเร็จทัง้ในระดับชุมชน ระดับภูมภิาค และระดับประเทศ 

คณะฯ ซ่ึงเปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยซ่ึงได เ ล็งเห็นความสําคัญในการมุงสูการเปน

มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรยี โดยไดดําเนินการจัดโครงการอาหารสัตวอินทรียและปศุสัตวอินทรยีเพื่อ

ดําเนนิตามการเปาหมายของมหาวทิยาลัย  

ผลการประเมนิตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ ปฏบิัติขอ 1,2,3,4,6 4.00 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนดิของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชในการประเมนิ : ปการศกึษา 2560 

เกณฑการประเมนิ : คาคะแนน 

ผูรับผดิชอบตัวบงชี้ : นางดาริน   ชมภูพันธ 

หนวยงาน : คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

เกณฑการประเมนิ 

ขอ 1  กําหนดผูรบัผดิชอบในการทํานุบํารงุศลิปะและวฒันธรรม   

ขอ 2  จัดทําแผนดานทํานุบาํรงุศลิปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสาํเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมทัง้จัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนนิการไดตามแผน 

ขอ 3  กํากับตดิตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ขอ 4  ประเมนิความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารงุ

ศลิปะและวัฒนธรรม 

ขอ 5  นําผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืกิจกรรมดานทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ขอ 6  เผยแพรกิจกรรมหรอืการบรกิารดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

ขอ 7  กําหนดหรอืสรางมาตรฐานดานศลิปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนที่ยอมรบัในระดับชาต ิ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ดําเนนิการ 

1 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

2 ขอ 

มกีารดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

5 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

6 – 7 ขอ 

 

คะแนนที่ไดรับ  :5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน  :คณะฯ มกีารดําเนนิการได 6 ขอ ดงัน้ี 
 

ขอ 1 กําหนดผูรับผดิชอบในการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม   

คณะฯ ไดแตงตัง้บุคลากรของคณะใหมีสวนรวมในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ

คณะฯ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม รวมถึงแจงผูรับผิดชอบประชาสัมพันธและประสานงานกับ

นักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการ โดยมรีองคณบดีฝายบริหาร เปนผูรับผดิชอบหลักคณะกรรมการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีหนาที่ดังตอไปนี้ (อางอิง สศ 4.1.1-1 คําสั่งคณะกรรมการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม) 
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1. ดําเนินการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามพันธกจิของคณะฯ  

2. ติดตาม กํากับดูแลและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ของคณะฯ  
 

ขอ 2 จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรร งบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนนิการไดตามแผน 

ในปการศกึษา 2560 คณะฯ ไดมกีารจัดทําแผนทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม โดยกําหนดไวใน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การดํารงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ของแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป 2561 โดยมตัีวชี้วัดที่เก่ียวของทัง้หมด 3 ตัวชี้วัด คือ 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 5 

2 จํานวนเครอืขายหรอืองคกรท่ีใหความรวมมอืดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 3 

3 รอยละของการมีสวนรวมของบุคลากรและนักศึกษาของคณะตอโครงการดาน

ศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

80 

 

(อางอิง สศ 4.1.2-1 แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2560) (อางอิง สศ 4.1.2-2 แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป 2561) 

พรอมทั้งไดมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2560 

จํานวน 90,000 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 54,700 บาท เปนคาใชจายในการดําเนินงาน โดยมี

การกําหนดรูปแบบการจดักิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินงาน และผูรับผดิชอบไวอยาง

ชัดเจน ซ่ึงมีคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กํากับติดตามการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรมที่วางไว การดําเนินโครงการ/กิจกรรมทางดานศลิปวัฒนธรรมและ

อนุรักษสิ่งแวดลอมของคณะฯ ประกอบดวย 5 กิจกรรม ดังนี้  (อางอิง สศ 4.1.2-3 โครงการสบืสาน

ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ) และคณะกรรมการประจําคณะฯ มีการติดตามการทํางานของ

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทุกครั้งกอนจัดทําโครงการฯ พรอมทั้งนําขอเสนอแนะ

มาปรับโครงการในครัง้ตอไป  

โครงการสบืสานศลิปวัฒนธรรมของคณะฯ 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 

1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมยี่เปง  (ยกเลิกกจิกรรม)   

 

รองคณบดี

ฝายบรหิาร 

 

2 กิจกรรมทําบุญถวายเทยีนพรรษา (3 ก.ค.2560) 

3 กิจกรรมทําขวัญควาย (2 ส.ค.2560) 

4 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต  (27 เม.ย.2561) 

5 กิจกรรมการทําบุญใหสัตวทดลอง ( 27 เม.ย.2561) 
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ขอ 3  กํากับตดิตามใหมกีารดําเนนิงานตามแผนดานทาํนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 คณะฯ มีการกํากับติดตามโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของคณะฯ โดยคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม มีหนาที่ในการติดตามในการดําเนินงานกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธ

กิจของคณะฯ และติดตามกํากับดูแลและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของ คณะฯ ที่บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 และ

ปงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอยีดการจัดกิจกรรมดังนี้ (อางอิง สศ 4.1.3-1 รายงานการประชุม

คณะกรรมการสบืสานศิลปวัฒนธรรม) 
 

1. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะฯ ไดจัดกิจกรรมทําบุญ

ถวายเทียนพรรษาประจําป 2560 ณ วัดวิเวกวนาราม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.

เชยีงใหม และวัดดอยแทนพระผาหลวง ต.ปาไผ อ.สันทราย จ.เชยีงใหม  

2. กิจกรรมทําขวัญควาย วันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะฯ ไดจัดกิจกรรมทําขวัญควาย ณ 

ฟารมโคนมและโคเนื้อ เพื่อเปนการขอขมาท่ีไดดาวา เฆี่ยนตีในระหวางการใชงานและ

ระลกึถงึบุญคุณของควาย 

3. กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมยี่เปงยกเลกิกิจกรรมเพราะรัฐบาลใหงดกิจกรรมรื่นเริง 

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต 

4. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต จัดข้ึนวันที่ 27 เมษายน 2561 เพื่อใหบุคลากร

และนักศึกษาไดรวมรดนํ้าดําหัวอาจารยอาวุโสและบุคลากรอาวุโส เปนการสราง

สัมพันธอันดีระหวางบุคลากรและนักศกึษาภายในคณะฯ   

5. กิจกรรมการทําบุญใหสัตวทดลอง  จัดขึ้นวันที่ 27 เมษายน 2561 เพื่อใหผูเก่ียวของได

แสดงการขอบคุณตอสัตวทดลองที่เสียสละชีวิตเพื่อเปนสิ่งศึกษาของนักศึกษา และ

เปนการสรางธรรมเนยีมที่ดใีนการรูจักการตอบแทนคุณผูมพีระคุณ 
 

โดยผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดนําผลสรุป และขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเขา 

พจิารณาในการประชุมในคณะกรรมการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยมีรองคณบดฝีายบรหิารได

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบทุกเดือน เพื่อหา

แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ เพื่อนําไปปรับปรุงหรือ

พัฒนาแผนปฏบิัตริาชการในปตอไป 
 

ขอ 4  ประเมนิความสาํเรจ็ตามตัวบงชี้ที่วดัความสาํเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 

  คณะฯ มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีไดระบุไวในแผนปฏบิัตริาชการประจําป งบประมาณ 2560 และไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
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ราชการประจําป งบประมาณ 2561 

  ตามแผนยุทธศาสตรคณะปงบประมาณ 2560 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4การดํารง

ศลิปวัฒนธรรมและอนุรกัษสิ่งแวดลอม จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม ตามตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคของ

แผนที่ไดกําหนดไวในแผนประจําป รายละเอยีดดังนี้ 
 

ตัวบงชี้ของแผนกจิกรรมการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม รอยละ แผน ผลลัพธ บรรลุ 

1. ระบบและกลไกการทําทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ระดับ 5 5 บรรลุเปาหมาย 

2. จํานวนเครอืขายหรอืองคกรท่ีใหความรวมมอืดานทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

จํานวน 3 4 บรรลุเปาหมาย 

3. รอยละของการมีสวนรวมของบุคลากรและนักศึกษาของ

คณะตอโครงการดาน ศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

รอยละ 80    100 บรรลุเปาหมาย 

 

ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณ 2560 เชน 

 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผานมาคณะฯ ไดจัดกิจกรรมทําบุญใหสัตวทดลอง ขึ้น 

โดยมวีัตถุประสงคเพื่อสรางเครอืขายทางดานสืบสานศิลปวัฒนธรรม และเพื่อใหคณะฯ ที่มีการเรียน

การสอนที่เก่ียวของกับการใชสัตวเพื่อการทดลองไดเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้  (อางอิง สศ 4.1.4-1 

รายงานผลกจิกรรมทําบุญใหสัตวทดลอง) โดยมีคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ อาจารย

จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา และคณะวิทยาศาสตร สหกรณเครือขายโคเนื้อ 

รวมไปถึงบุคลากรจากบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด และบรษิัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน)ไดเขารวมกิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวเปนการระลกึถึงบุญคุณของสัตวที่ไดนํามาทํา

การทดลอง ทําวิจัย หรือนํามาใชประกอบการเรยีนการสอนใหกับนักศึกษา เปรียบเสมือนครูอาจารย

สําหรับชาวสัตวบาล และพิธกีารทําบุญใหสัตวทดลองจึงถือไดวาเปนการสรางเครือขายทางดานทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรม ใหกับคณะฯ ที่มกีารเรยีนการสอนโดยใชสัตว เปนตน   
 

ขอ 5  นําผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือกจิกรรมดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 คณะกรรมการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ไดมกีารทบทวนจัดทําแผนปฏบิัติงานประจําป 

งบประมาณ 2560 โดยไดมีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการมาพจิารณาในการจัดกิจกรรมของ

แตละป เพื่อหาแนวทางปรับปรงุแผนการดําเนินกิจกรรม/โครงการในปตอไป และไดนําผลการประเมนิ

ดังกลาวมาปรับปรุง และวางแผนในการดําเนนิกิจกรรมในปงบประมาณตอไป (อางอิง สศ 4.1.5-1 ผล

การประเมนิกิจกรรมทําบุญใหสัตวทดลอง) 
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 ปงบประมาณ 2560    ปงบประมาณ 2561 

1. กิจกรรมทําบุญถวายเทียนพรรษา   

ผลการประเมนิ 

    จากกจิกรรมที่ผานมา  

- การนําเทียนไปถวายมีอากาศรอน เนื่องจาก

ตองเดนิไป   

- ควรรณรงคใหคณาจารย บุคลากร และ

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นกิจกรรม

มากกวาเปาหมายที่กําหนดไว ทําให   

 

 

- ควรเดินทางโดยรถยนต  

- จัดเตรยีมน้ําดื่มระหวางการเดนิทาง 

- ประชาสัมพันธกิจกรรมใหมากขึ้น หลาย ๆ

ชองทาง เชน หนังสือเวียน ปายประชาสัมพันธ 

ทางระบบเอกสารราชการ 

 

2. กิจกรรมทําขวัญควาย  ยังไมไดดําเนินการจัดกจิกรรม 

ผลการประเมนิ 

   จากกจิกรรมที่ผานมา  

- สถานที่จัดงาน แฉะ เน่ืองจากมฝีนตกกอน  

การจดักจิกรรม  

   - นักศึกษาสวนใหญ เปนนักศึกษาสาขาโคนม

และโคเน้ือ 

 

 

- ควรมกีารจัดตัง้เต็นท บรเิวณจัดงาน  

- ควรประชาสัมพันธใหนักศึกษาทุกสาขาเขา

รวมกจิกรรม  

- ควรเนนบูรณาการในดานการเรยีนการสอน 

 

ระดับความสําเร็จของโครงการ  

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม ระดับความสําเร็จ 

1 กิจกรรมทําบุญถวายเทยีนพรรษา  4.03 

2 กิจกรรมทําขวัญควาย  4.16 

3 กิจกรรมสบืสานวัฒนธรรมวันสงกรานต   4.41 

4 กิจกรรมการทําบุญใหสัตวทดลอง  4.41 
 

ขอ 6  เผยแพรกจิกรรมหรือการบรกิารดานทํานบุํารุงศลิปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

คณะฯ มีการประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมดานสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ อยาง

สม่ําเสมอ ทั้งกอนและหลังจากการจัดกิจกรรม (อางอิง สศ 4.1.6-1 การประชาสัมพันธของคณะฯ) 

เชน กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต, กิจกรรมทําบุญใหสัตวทดลอง, กิจกรรมทําบุญ

ถวายเทียนพรรษา และกิจกรรมทําขวัญควาย ภายใตโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ 

(อางอิง สศ 4.1.6-2 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมทําบุญใหสัตวทดลองของคณะสัตว

ศาสตรและเทคโนโลย)ี โดยมวีัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารย บุคลากร และนักศกึษาของ
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คณะฯ  พรอมทั้งบุคคลภายนอกคณะฯ ไดทราบ และเขารวมโครงการ/กิจกรรม (อางอิง สศ 4.1.6-3 

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม) ผานทางเว็บไซดของคณะฯ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และ 

Website ของมหาวทิยาลัย (อางองิ 4.1.6-4 ประชาสัมพันธการเขารวมกจิกรรม) 
 

ผลการประเมนิตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ปฏบิัติไดขอ 1,2,3,4,5,6 5.0 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 : การบรหิารของคณะเพื่อการกํากับตดิตามผลลัพธตามพันธกจิ  

กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 

ชนดิของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชในการประเมนิ : ปงบประมาณ 2560 

เกณฑการประเมนิ : คาคะแนน 

ผูรับผดิชอบตัวบงชี ้ : นางรจนา   อุดมรักษ 

นางดาริน   ชมภูพันธ 

นางสาวอรทัย  ปรชีา 

นางสาวสุทธิพร    ฟงเย็น 

นางจริาพรรณ  เคหา 

หนวยงาน : คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

เกณฑการประเมนิ 

ขอ 1  พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะ และ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของ

คณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อให

บรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบรหิารระดับสถาบันเพื่อพจิารณา

อนุมัติ 

ขอ 2  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวย ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร 

สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศกึษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรยีนการสอน อยางตอเนื่อง 

เพื่อวเิคราะหความคุมคาของการบรหิารหลักสูตร ประสทิธภิาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

และโอกาสในการแขงขัน 

ขอ 3  ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปจจัยภายนอก หรอืปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ

และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ขอ 4  บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยาง

ชัดเจน 

ขอ 5  คนหาแนวปฏบิัติที่ดีจากความรูทัง้ที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลง

เรยีนรูอื่น ๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการ

วิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการ

ปฏบิัตงิานจรงิ 
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ขอ 6  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

ขอ 7  ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลอง

กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวน

หนึ่งของการบรหิารงานคณะตามปกตทิี่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมนิคุณภาพ  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดําเนนิการ 

1 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

2 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

3 - 4 ขอ 

มกีารดําเนินการ 

5 – 6 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

7 ขอ 
 

คะแนนที่ไดรับ  : 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน : คณะฯ มกีารดําเนนิการได 7 ขอ ดงันี้ 
 

ขอ 1  พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวสิัยทัศนของคณะ และ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของ

คณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงนิและแผนปฏิบัตกิารประจําปตามกรอบเวลาเพื่อให

บรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบรหิารระดับสถาบันเพื่อพจิารณา

อนุมัติ 

ผลการดําเนินการ : 

 1.  ในปงบประมาณ 2560  คณะฯ ไดมีการพัฒนาแผนกลยุทธ หรือเรียกวาแผนพัฒนา

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ระยะที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564)  จากผลการวิเคราะห SWOT ที่ได

จัดทําขึ้นจากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ  ซึ่งเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะ และสอดคลอง

กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ระยะที่ 12  (พ.ศ. 2560-

2564)  ฉบับปรับปรุง  และแผนปฏบิัตริาชการมหาวทิยาลัยแมโจ ประจําปงบประมาณ 2560  (อางอิง 

สศ 5.1.1-1 แผนพัฒนาการศกึษามหาวิทยาลัยแมโจ ระยะที่ 12 (2560-2564))   โดยมหาวิทยาลัยได

จัดทําขึ้นสอดคลองและตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาประเทศไทย  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  นโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศกึษา   

 ทั้งนี้คณะฯ ไดนําผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2559 สรุปผลการ

การดําเนนิงานของคณะ ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อ

วันที่ 19 ตุลาคม 2559  เพื่อใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารงานของคณะ โดย
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กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ แผนกลยุทธทางการเงนิ และแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามขั้นตอน 

ดังนี้ 

    ข้ันตอนที่ 1  คณะฯ มกีารแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตรของคณะ

สัตวศาสตรและเทคโนโลย ี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 470/2560 ลงวันที่  23 มีนาคม 2560  (อางอิง 

สศ 5.1.1-2 คําส่ังคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน)  โดยมีคณบดีเปนประธานคณะกรรมการ  รอง

คณบดีฝายตางๆ เปนกรรมการ  เพื่อรวมกันพัฒนาแผนกลยุทธ แผนพัฒนาคณะ แผนกลยุทธทาง

การเงิน และแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนา

การศึกษาของชาติ  กําหนดแนวทาง วิธีการในการผลักดันการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ และกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินดาน

แผนพัฒนาคณะฯ และปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงไดมอบหมายใหรอง

คณบดีฝายวิจัยดูแลการดําเนินการดานตางๆ ที่เก่ียวของ และมีการรายงานความกาวหนาการ

ดําเนนิการในคณะกรรมการประจําคณะทุกรอบการประชุม (อางอิง สศ 5.1.1-3 รายงานประชุมคณะ 

ครัง้ที่ 1/2560 หนาที่ 25)  

    ขั้นตอนที่ 2  คณะฯ  มีการจัดทําแผนกลยุทธ หรือแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป  โดยในปงบประมาณ 2560  ไดมีการนําขอมูลจากการวิ เคราะห  SWOT 

(สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก)  ที่เชื่อมโยงกับวสัิยทัศนของคณะฯ และสอดคลอง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยแมโจ  ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 ใน

องคประกอบที่มีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ผลการ

ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดปงบประมาณ  2559  ตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่วางไวในแตละ

ประเด็นยุทธศาสตร  มาเปนแนวทางในการนําไปวเิคราะห SWOT และจัดทํากลยุทธของแตละหลักสูตร 

และแตละประเด็นยุทธศาสตร ตามพันธกิจหลักของคณะฯ 

 ข้ันตอนที่ 3  คณะฯ จัดกิจกรรมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนฯ ในกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง  “การทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2559 

และรางแผนปฏิบัตริาชการประจําป งบประมาณ  2560”  ภายใตโครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ 

และแผนปฏบิัตริาชการของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม  2559 ณ ณ อัล

ไพนกอลฟ รสีอรท  เชียงใหม อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม  (อางองิ สศ 5.1.1-4 รายงานกิจกรรมทบทวน

แผนฯ)  จากการมสีวนรวมของผูบรหิาร คณาจารย บุคลากร ผูทรงคุณวุฒิ และนักศึกษา   ซ่ึงเปนการ

นําเอากลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ดานตางๆ ที่มาจากสวนรวมของบุคลากรในแตละกิจกรรมที่ผานมา 

โดยนํามากําหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการประจําปใหครอบคลุม โดยคณะฯ 

ยืนยันใชวิสัยทัศน ปรัชญา วัตถุประสงค พันธกิจตามเดมิ และมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก

และภายใน SWOT ใหม  และไดรวมกันปรับปรุงกลยุทธ ตัวบงชี้ เปาหมายโครงการ/กิจกรรม และ
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กําหนดผูรับผดิชอบหลัก ผูรับผดิชอบรอง และผูประสานงานเพื่อผลักดันการดําเนินงานใหเปนไปตาม

เปาหมายที่วางไว 

 ขั้นตอนที่  4  คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ไดนํา  “ราง” 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560  ที่ไดจากการระดมความคิดเห็นของผูบริหาร 

คณาจารย บุคลากร ผูทรงคุณวุฒิ  และนักศึกษา มาวิเคราะหเพื่อใหครอบคลุมตามพันธกิจหลักทั้ง 5 

ดาน ที่มหาวทิยาลัยกําหนดไว คือ  ดานการเรยีนการสอน  ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ ดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานบริหารจัดการ และ 6 ดานของคณะฯ คือ ดานการเรยีนการสอน  

ดานการวจิัย  ดานการบรกิารวชิาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานบรหิารจัดการ และดาน

พัฒนางานฟารม  ผานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ครั้งที่ 2/2560  

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (อางอิง สศ 5.1.1-5 รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่ 

2/2560)   

 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร  ประชุมเพื่อพิจารณา

แผนกลยุทธ  ไปสูการพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงิน สวนของการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 

คณะฯ โดยผูบรหิารไดนําผลการวิเคราะห SWOT ทางดานการเงินที่สอดคลองกับนโยบายผูบริหาร

คณะ และมหาวทิยาลัยแมโจ  ขอมูลรายรับ รายจายแตละประเภทของปที่ผานมา นํามาวิเคราะห และ

วางแผนในการกําหนดกลยุทธทางการเงิน (อางอิง สศ 5.1.1-6 กลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ 

2560 หนา 8)  ซ่ึงประกอบไปดวยกลยุทธทางการเงิน  แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  

แนวทางการบริหารงบประมาณ การจัดทําฐานระบบขอมูลทางการเงิน  นอกจากนั้นยังมีการจัดทํา

รายงานแสดงฐานะทางการเงินทุกเดือน เสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะทุกรอบการ

ประชุม และทุกไตรมาสมีการวิเคราะหสถานะทางการเงินในการคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร (อางอิง สศ 5.1.1-7 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ หนา 25) พรอมทั้ง

นําเสนอและพจิารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกไตรมาสเพื่อการตรวจสอบคาใชจาย

งบประมาณใหมปีระสทิธภิาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

ขั้นตอนที่ 6  คณะฯ นํารางแผนกลยุทธ แผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณ 2560  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และผานความเห็นชอบในการประชุม

ครั้งที่  4/2560 เมื่อวันที่  20 มกราคม  2560  (อางอิง สศ 5.1.1-8 แผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 2560 )  โดยมีรายละเอยีดแตละแผนฯ ดังน้ี 

- แผนกลยุทธ หรือแผนพัฒนาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564)  (อางอิง สศ 5.1.1-9 แผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติราชการประจําป 2560) รายละเอียด

ประกอบดวย  ปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค นโยบายของผูบริหาร  สภาพแวดลอม

ภายนอกภายใน (SWOT)  แผนกลยุทธทางการเงิน ความสอดคลองของปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัดกับมหาวิทยาลัย แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy 
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map)  มาชวยในการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปใหครบทั้ง 5  พันธกิจของ

มหาวิทยาลัย คือ ดานการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  และการบรหิารจัดการ  และ 6  พันธกิจของคณะ  และสอดคลองเช่ือมโยงกันประกอบไป

ดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตรคณะ 11 เปาประสงค  29  กลยุทธ  32  ตัวช้ีวัด และมีการระบุเปาหมาย

ของตัวชี้วัดอยางชัดเจน 

- แผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ 2560  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  (อางอิง 

สศ 5.1.1-10  กลยุทธทางการเงนิ ปงบประมาณ 2560 หนา 8)  รายละเอยีดประกอบไปดวย  พันธกิจ 

วัตถุประสงค  กลยุทธทางการเงิน  วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในคณะ แนวทางการจัดหาทรัพยากร

ทางดานการเงิน แนวทางการบริหารงบประมาณ การจัดทําฐานขอมูลทางการเงิน  และการจัดทํา

รายงานแสดงฐานะทางการเงิน   โดยนโยบายการบริหารงบประมาณของคณะฯ มีการบริหารตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อสนองยุทธศาสตรของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ภายใตการดูแลของ

ผูบริหารของคณะฯ ในการจัดสรรงบประมาณทั้งเงินงบประมาณแผนดิน และเงินงบประมาณรายได  

เปนไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวจิัย ดาน

การบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานบริหารจัดการ  เพื่อใหสอดคลองกับ

ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 

นอกจากนี้คณะฯ มีระบบรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจายเงินบํารุงการศึกษา ทั้งทาง

ระบบฐานขอมูลทางการเงิน ทาง http://www.as.mju.ac.th/Manage_Fac/Data_manage.aspx (อางอิง สศ 5.1.1-11 

เวปไซตคณะฯ) และ (อางองิ สศ 5.1.1-12 รายงานฐานะทางการเงนิประชุมกรรมการประจําคณะ หนา 

20)  ที่รายงานผลการใชจายเงินบํารุงการศึกษาของคณาจารย  เพื่อผูบริหารไดทราบสถานะทาง

การเงนิใหเปนปจจุบัน และมกีารจัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินทุกเดอืน ทุกไตรมาส นําเสนอใน

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และมหาวิทยาลัย  สําหรับผูบริหารใชเปนขอมูลประกอบการ

ตัดสนิใจและจะชวยตรวจสอบและใหคําแนะนําในการใชจายงบประมาณใหเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ 

และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  อันจะนําไปสูการดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไวตอไป 

- แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560  รายละเอียดประกอบดวย  ปรัชญา 

วสิัยทัศน  พันธกจิ วัตถุประสงค นโยบายของผูบริหาร  สภาพแวดลอมภายนอกภายใน (SWOT)  แผน

กลยุทธทางการเงิน ความสอดคลองของปรัชญา วสิัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

กลยุทธ และตัวช้ีวัดกับมหาวทิยาลัย แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy map)  มาชวยในการแปลงแผนกล

ยุทธเปนแผนปฏบิัติราชการประจําปใหครบท้ัง 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ ดานการเรยีนการสอน  

การวจิัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ 6  พันธกิจของคณะ  และ

สอดคลองเช่ือมโยงซึ่งประกอบไปดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตรคณะ  11 เปาประสงค  29 กลยุทธ  32  

ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม จํานวน 90 โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนแสดงถึงงบประมาณ 
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ระยะเวลาการดําเนินงาน ผูรับผดิชอบหลัก ผูรับผดิชอบรอง และผูประสานงาน (อางอิง สศ 5.1.1-13 

ปฏบิัตริาชการประจําป 2560 หนา 35)  และมกีารระบุเปาหมายของตัวชี้วัดอยางชัดเจน 

 2. คณะฯ ไดถายทอดแผนฯ สูบุคลากรของคณะทุกระดับภายใตกิจกรรม “ถายทอด

แผนปฏบิัตริาชการสูบุคลากร” ในวันที่ 14  กุมภาพันธ  2560 ณ หองประชุม 2201-2202  (อางองิ สศ 

5.1.1-14 รายงานกิจกรรถายทอดแผนฯ) และไดแจกเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

2560  ใหแกบุคลากรของคณะฯ ทุกทานทางหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส  e-manage  พรอมทั้ง

เผยแพรทาง web site  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีwww.as.mju.ac.th 

 3. มดํีาเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 ครบตามพันธกิจทั้ง 5 

ดาน มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ตัวชี้วัด) ของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป โดยนําเขารายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกเดือน โดยรองคณบดีฝายวจิัยใน

วาระที่  6.1  สวนการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการฯ คณะฯ ได

ดําเนนิการรายงานฯ จํานวน 3 ครัง้  ซ่ึงไดนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ พรอม

ทั้งนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา และรายงานระดับมหาวิทยาลัย

ตามลําดับ ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ  2560  รอบ 6 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร ครั้ง

ที่  3/2560  เมื่อวันที่  12  เมษายน 2560   โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ

ความสําเร็จ 75.17 (อางองิ สศ 5.1.1-15 รายงานผลการดําเนินตามแผนฯ รอบ 6 เดอืน) โดยมีตัวช้ีวัด

ทัง้หมด จํานวน  32  ตัวชี้วัด  บรรลุเปาหมาย จํานวน  14 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 41.18  และไมบรรลุ

เปาหมาย 20 ตัวชี้วัด และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาในการประชุม

ครั้งท่ี  7/2560 เมื่อวันที่ 21  เมษายน  2560  (อางอิง สศ 5.1.1-16 รายงานประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ 7/2560)   

 ครั้งที่ 2 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ  2560  รอบ 9 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร ครั้ง

ที่  4/2560  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2560 โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  คิดเปนรอยละ

ความสําเร็จ 87.63 (อางองิ สศ 5.1.1-17 รายงานผลกาดําเนินงานตาแผนฯ รอบ 9 เดือน)  โดยมี

ตัวชี้วัดทัง้หมด  จํานวน  32  ตัวชี้วัด  บรรลุเปาหมาย จํานวน  14 ตัวช้ีวัด  คิดเปนรอยละ 41.18  และ

ไมบรรลุเปาหมาย 20 ตัวช้ีวัด และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  เพื่อพิจารณาใน

การประชุมครั้งที่  11/2560  เมื่อวันท่ี  30  สิงหาคม  2560 (อางอิง สศ 5.1.1-18 รายงานประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ 11/2560)   

 ครั้งที่ 3  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2560  รอบ 12  เดือน ในการประชุมคณะกรรมการพฒันาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร ครั้ง
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ที่  1/2561  เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2560  โดยมีผลการดําเนินงานตามช้ีวัด คิดเปนรอยละ

ความสําเร็จ  91.50  (อางองิ สศ 5.1.1-19  รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนฯ รอบ 12 เดอืน)  โดยมี

ตัวชี้วัดทัง้หมด จํานวน  32  ตัวช้ีวัด  บรรลุเปาหมาย จํานวน  25 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 78.12  และ

ไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา  ครั้งที่  1/2561  เมื่อวันที่  

24 ตุลาคม  2560 (อางองิ สศ 5.1.1-20 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 1/2561)   

 4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชีว้ัดของแผนกลยุทธปละ 1 ครัง้ ในรอบ 12 

เดือน ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ในวาระที่ 

4.4 พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 รอบ 12 

เดอืน ซ่ึงเปนตัวชี้วัดเดยีวที่ในแผนกลยุทธ  (แผนพัฒนาคณะฯ ระยะที่ 12)  โดยมผีลการดําเนินงานดาน

ตัวชี้วัดคดิเปนรอยละความสําเร็จตามเปาหมายเฉลี่ย  91.50  ระดับความสําเร็จคะแนนเต็ม 5 ได 4.58 

(อางองิ สศ 5.1.1-21 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 1/2561) 

5. คณะฯ ไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 10 /2560 เมื่อวันที่ 

19 กรกฎาคม  2560  และการบริหารงานดานอื่นๆ ประกอบกับผลการวิเคราะห SWOT มาใชเปน

แนวทางในการปรับปรงุการจัดทําแผนกลยุทธ (แผนพัฒนาคณะฯ ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผน

กลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2561  ผานกิจกรรม “ทบทวน

แผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติราชการ และรางแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2561” ภายใต

โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําแผนปฏบิัติราชการประจําป  จัดขึ้นในระหวางวันที่ 9-10 

มถิุนายน  2560 ณ หองประชุม 2201-2202  อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร

และเทคโนโลยี  (อางอิง สศ 5.1.1-22 รายงานกิจกรรมทบทวนแผนฯ และรางแผนฯ ปงบประมาณ 

2561)  ซ่ึงมผีูทรงคุณวุฒ ิผูบรหิาร คณาจารย บุคลากร และตัวแทนนักศกึษาเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

      ซ่ึงขอสรุปจากการจัดกิจกรรมดังกลาว คณะฯ ไดนํามาเปนแนวทางเพื่อการปรับปรุงแผน

กลยุทธ (แผนพัฒนาคณะฯ) แผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

2561 ซ่ึงไดจัดเปน “ราง” แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ 2561  เขาพจิารณาและผานความ

เห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 10 /2560  (อางอิง สศ 5.1.1-23 รายงาน

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 10/2560) ซ่ึงแผนฯ ดังกลาวเนนการบูรณาการจัดทําโครงการ/

กิจกรรมรวมกันทั้งระดับหลักสูตร และคณะ   เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงานใหมากขึ้น  โดยไดมีการ

แตงตัง้ผูรับผดิชอบหลัก ผูรบัผดิชอบรอง และผูประสานงานในโครงการ โดยมอบหมายใหบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการที่รับผิดชอบงานในดานตางๆ ที่เก่ียวของ เปนผูประสานงานโครงการ  และมีการ

กําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนพรอมทัง้กําหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดใหมคีวามทาทายยิ่งขึ้น เพื่อให

เหมาสมและสามารถผลักดันสูวสิัยทัศนตามที่คณะฯ ไดวางไวรวมกัน    
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ขอ 2 ดําเนนิการวเิคราะหขอมูลทางการเงนิที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร 

สัดสวน คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยาง

ตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ

ผลติบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

ผลการดําเนินการ : 

 การวเิคราะหขอมูลทางการเงนิของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยมีวีัตถุประสงค เพื่อใหทราบ

ถึงตนทุนการผลิตในแตละหลักสูตรในแตละพันธกิจของคณะฯ ผลการวิเคราะหดังกลาวนําไปใชในการ

วางแผน การบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงานของคณะฯ โดยการ

วิเคราะหตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร 

และการจัดการเรยีนการสอน มดีังตอไปน้ี 
 

ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร   

ตารางที่ 1 แสดงตนทุนผลผลติตอหนวยในแตละหลักสูตร 

หลักสูตร 2559 1 2560 2 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 3 % เพิ่ม (ลด)  

ระดับปรญิญาตรี 85,192.375 62,864.667 (22,327.708) (26.20) 

     - วท.บ.สาขาสัตวศาสตร 85,192.375 62,864.667 (22,327.708) (26.20) 

ระดับบัณฑิตศกึษา 1,715,320.499 851,778.221 (863,542.278) (50.34) 

     - วท.ม.สาขาสัตวศาสตร 1,694,311.814 785,294.503 (909,017.311) (53.65) 

     - ปร.ด.สาขาสัตวศาสตร 1,828,767.397 1,478,054.843 (350,712.554) (19.18) 

 

หมายเหต ุ:  

 1 การคํานวณตนทุนปงบประมาณ 2559 
2 การคํานวณตนทุนปงบประมาณ 2560 

 3 คํานวณจํานวนเงนิที่เพิ่มหรอืลดของตนทุนตอหนวยป 2559 เม่ือเทยีบกับป 2560  

(อางองิ สศ 5.1.2-1 การคํานวณตนทุนของคณะฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560) 
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รูปท่ี 1 แสดงตนทุนผลผลติตอหนวยในแตละหลักสตูร เปรียบเทียบ ป 2559 และป 2560  

 

 ตนทุนผลผลิตตอหนวยในแตละหลักสูตรปงบประมาณ 2559 และปงบประมาณ 2560 เปน

ตนทุนที่คํานวณจากคาใชจายทั้งปของคณะฯ  ประกอบดวย งบบุคลากร งบกลาง งบดําเนินงาน 

(คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค) งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน เบิกจายใน

ลักษณะ งบบุคลากรและงบดําเนนิงาน คาใชจายโครงการตาง ๆ ของคณะฯ  

 จากการวเิคราะหจะเห็นวา  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ปงบประมาณ 2559 มีตนทุนตอหนวย 

85,192.375 บาท สวนปงบประมาณ 2560 มีตนทุนตอหนวย 62,864.667 บาท ในปงบประมาณ 

2560 มตีนทุนลดลงรอยละ 26.20 เนื่องจากจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรเีพิ่มขึ้นจากป 2559 จึง

ทําใหตนทุนลดลง  

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ปงบประมาณ 2559 

มตีนทนุตอหนวย 1,694,311.814 บาท ปงบประมาณ 2560 มตีนทุนตอหนวย 785,294.503 บาท  ใน

ปงบประมาณ 2560 มตีนทุนที่ลดลงรอยละ 53.65 เนื่องจากจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทเพิ่มข้ึน

จากป 2559 จงึทําใหตนทุนลดลง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ปงบประมาณ 2559 มีตนทุนตอหนวย 

1,828,767.397 บาท ปงบประมาณ 2560 มตีนทุน 1,478,054.843 บาท มตีนทุนที่ลดลงรอยละ 19.18  

เน่ืองจากจํานวนนักศกึษาระดับบณัฑติเพิ่มข้ึน จงึทาํใหตนทุนลดลง 

จากขอมูลจะเห็นวาตนทุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปงบประมาณ 2560 และ

ปงบประมาณ 2559 สูงกวาตนทุนการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตร ีเนื่องจากการจัดการเรียนการ
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สอนในระดับปรญิญาโท และระดับปริญญาเอก ตองใชบคุลากรที่มคีวามเช่ียวชาญและมีคุณวุฒิสูง จึง

ทําใหคาใชจายงบบุคลากรเพิ่มขึ้น ในขณะที่นักศกึษาระดบับัณฑิตศกึษาที่เขาศกึษามจํีานวนนอย จึงทํา

ใหตนทุนการผลติตอหนวยสูงข้ึน 

 

คาใชจายเพื่อพัฒนานักศกึษา 

ตารางท่ี 2 แสดงคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา 

หลักสูตร 2559 2560  
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

1 
% เพิ่ม (ลด) 1 

ระดับปรญิญาตร ี 558,855.00 741,085.00 182,230.00 33 

     - วท.บ.สาขาสัตวศาสตร 558,855.00 741,085.00 182,230.00 33 

ระดับบัณฑติศึกษา - - - - 

     - วท.ม.สาขาสตัวศาสตร - - - - 

     - ปร.ด.สาขาสัตวศาสตร - - - - 

รวม 558,855.00 741,085.00 182,230.00 33 

หมายเหต ุ:  1 คํานวณจํานวนเงนิที่เพิ่มหรอืลดของคาใชจายป 2559 เมื่อเทียบกับป 2560 

(อางองิ สศ 5.1.2-2 คาใชจายพัฒนานกัศกึษา ป 2559-2560) 
(อางองิ สศ 5.1.2-3 รายงานประจําป จํานวนนักศึกษา ป 2559 และ ป 2560) 
 

 
รูปท่ี 2 แสดงคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศกึษาเปรยีบเทียบ ป 2559 และ ป 2560 

 คาใชจายในการพัฒนานักศึกษาคิดเฉพาะคาใชจายในคณะฯ ท่ีเปนคาใชจายภายใตโครงการ

ยุทธศาสตรของคณะฯ (งบเงนิอุดหนุน) เงนิรายได 

คา ใช จายในการพัฒนานักศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร 

ปงบประมาณ 2559 จํานวน 558,855 บาท ตอนักศกึษาจํานวน 686 คน เฉล่ียตอคนเปนเงิน 814.65 
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บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 741,085 บาท ตอนักศึกษาจํานวน 729 คน เฉลี่ยตอคนเปนเงิน 

1,016.58 บาท ในปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายเพิ่มขึ้นรอยละ 33  

คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร 

ปงบประมาณ 2559 และปงบประมาณ 2560 ไมมีคาใชจาย เนื่องจากโครงการตาง ๆ นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา จะเขารวมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งคณะฯควรจัดโครงการหรอืกิจกรรมตาง ๆ 

แยกใหชัดเจน 

คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ทั้ง

ปงบประมาณ 2559 และ 2560 ไมมีคาใชจาย ๆ เนื่องจากโครงการตาง ๆ ของคณะฯ นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาจะเขารวมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงคณะควรจะมีโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ 

แยกใหชัดเจน 

ในภาพรวมของทุกหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ 2559 จํานวน 558,855 

บาท ตอนักศึกษาจํานวน 702 คน เฉลี่ยตอคนเปนเงิน 796.08 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 

741,085บาท ตอนักศึกษาจํานวน 751 คน เฉลี่ยตอคนเปนเงิน 956.78 บาท ปงบประมาณ 2561 มี

คาใชจายเพิ่มขึ้นรอยละ 33  เนื่องจากงบประมาณป 2561 คณะฯ ไดมีนโยบายสนับสนุนโครงการและ

กิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาเพิ่มขึ้น สงเสริมใหนักศึกษาไดรับความรู และประสบการณในการเรียน

มากยิ่งขึ้น 
 

คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย 

ตารางที่ 3  แสดงคาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย 

หลักสูตร ป 2559 ป 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เพิ่ม (ลด) 

ระดับปริญญาตรี    326,270.64  240,264.26 -86,006.39 (26.36) 

     - วท.บ.สาขาสัตวศาตร    326,270.64  240,264.26 -86,066.39 (26.36) 

ระดับบัณฑติศึกษา    108,756.88  80,088.09 -28,688.80 (26.36) 

     - วท.ม.สาขาสัตวศาสตร      65,254.13  48,052.85 -17,201.28 (26.36) 

     - ปร.ด.สาขาสัตวศาสตร      43,502.75  32,035.23 -11,467.52 (26.36) 

รวม 435,027.52 320,352.34 -114,675.18 (26.36) 
 

หมายเหต ุ:  1 คํานวณจํานวนเงินที่เพิ่มหรอืลดของคาใชจายป 2559 เมื่อเทยีบกับป 2560  

(อางองิ สศ 5.1.2-4 คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีป 2559-2560) 
(อางอิง สศ 5.1.2-5 รายงานประจําป จํานวนบุคลากรสายวิชาการ, สายสนับสนุน ป 2559 และ ป 

2560) 
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รูปท่ี 3 แสดงคาใชจายเพ่ือพฒันาอาจารยเปรียบเทียบ ป 2559 และ ป 2560 

 

 คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย คํานวณคาใชจายภายในคณะท่ีเปนคาใชจายภายใตโครงการ

ยุทธศาสตรของคณะฯ (งบเงนิอุดหนุน) และคาใชจายงบดําเนนิงาน แหลงงบประมาณสนับสนุนมาจาก

งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ซึ่งบริหารจัดการในภาพรวมเพื่อใหบุคลากรมีการ

พัฒนาตนเอง โดยสนับสนุนงบประมาณคนละ 15,000 บาท/ป 

คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ปงบประมาณ 

2559 จํานวน 326,270.64 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 240,264.26 บาท ในปงบประมาณ 

2560 มคีาใชจายลดลงรอยละ 26.36 

คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร 

ปงบประมาณ 2559 จํานวน 65,254.13 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 48,052.85 บาท ใน

ปงบประมาณ 2560 มคีาใชจายลดลงรอยละ 26.36 

คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ปงบประมาณ 

2559 จํานวน 43,502.75 บาท  ปงบประมาณ 2560 จํานวน 32,035.23 บาท ในปงบประมาณ 2560 

มคีาใชจายลดลงรอย 26.36  

ในภาพรวมคาใชจายในการพัฒนาอาจารยของคณะฯ ปงบประมาณ 2589 จํานวน 

435,027.52 บาท ตออาจารย 22 คน เฉลี่ยคนละ 19,773.97 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 

320352.34 บาท ตออาจารย 22 คน เฉล่ียคนละ 14,561.47 บาท ลดลงรอยละ 26.36 เน่ืองจาก

บุคลากรสายวชิาการไดอบรม แลกเปล่ียนความรู ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึง

ไมมคีาใชจาย จงึทําใหคาใชจาลดลง 
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คาใชจายเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

 

ตารางท่ี 4 แสดงคาใชจายเพื่อพัฒนาบคุลากร 

คณะสัตวศาสตรฯ 2559 2560 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 1 % เพิ่ม (ลด) 1 

สํานักงานคณบดี 267,431.48 130,016.00 -137,415.48 (51.38) 

 

(อางองิ สศ 5.1.2-4 คาใชจายในการพฒันาบุคลากรคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ป 2559-2560) 
(อางอิง สศ 5.1.2-5 รายงานประจําป จํานวนบุคลากรสายวิชาการ, สายสนับสนุน ป 2559 และ ป 

2560) 
 

 
รูปท่ี 4 แสดงคาใชจายเพ่ือพัฒนาบุคลากรเปรียบเทียบ ป 2559 และ ป 2560 

 

 คาใชจายเพื่อพัฒนาบุคลากร คํานวณคาใชจายภายในคณะที่เปนคาใชจายทางตรงภายใต

โครงการยุทธศาสตรของคณะฯ (งบเงินอุดหนุน) และคาใชจายงบดําเนินงาน แหลงงบประมาณ

สนับสนุนมาจากงบประมาณแผนดนิ และงบประมาณเงนิรายได มกีารบรหิารจัดการในภาพรวมเพื่อให

บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการมกีารพัฒนาตนเอง โดยสนับสนุนงบประมาณคนละ 15,000 บาท/ป 

 ในภาพรวมคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ ปงบประมาณ 

2559 จํานวน 267,431.48 บาท ตอบุคลากร 35 คน ปงบประมาณ 2560 จํานวน 130,016.00 บาท 

ตอบุคลากร 35 คน เฉลี่ยตอคนเปนเงิน 3,714.74 บาท ในปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายลดลงรอย

ละ 51.38 เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนไดมกีารเขารวมอบรมแลกเปลี่ยนความรู โดยไมมคีาใชจาย 
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คาใชจายในการจัดการเรยีนการสอน 

ตารางท่ี 5  แสดงคาใชจายในการจัดการเรยีนการสอน 

หลักสูตร 2559 2560  เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 1 % เพิ่ม (ลด) 1 

ระดับปรญิญาตร ี 812,313.20 763,531.87 (48,781.33) (6) 

     - วท.บ.สาขาสัตวศาสตร 812,313.20 763,531.87 (48,781.33) (6) 

ระดับบัณฑติศึกษา 95,654.00 118,075.00 22,421.00 23 

     - วท.ม.สาขาสตัวศาสตร 60,647.00 87,716.00 27,069.00 45 

     - ปร.ด.สาขาสัตวศาสตร 35,007.00 30,359.00 (4,684.00) (13) 

รวม 907,967.20 881,606.87 (26,360.33) (3) 

หมายเหต ุ:  1 คํานวณจํานวนเงนิที่เพิ่มหรอืลดของคาใชจายป 2559 เมื่อเทียบกับป 2560 

 (อางอิง สศ 5.1.2-6 คาใชจายในการจดัการเรยีนการสอนคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ป 2559-

2560) 
 

 
รูปท่ี 5 แสดงคาใชจายในการจัดการเรยีนการสอน เปรียบเทียบ ป 2559 และ ป 2560 

 

 คาใชจายเพื่อจัดการเรยีนการสอนอยางตอเนื่อง คํานวณคาใชจายภายในคณะที่เปนคาใชจาย

ทางตรงภายใตโครงการยุทธศาสตรของคณะฯ (งบเงินอุดหนุน) และคาใชจายงบดําเนินงาน แหลง

งบประมาณสนับสนุนมาจากงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงนิรายได 

คาใชจายเพื่อจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร บาท 

ปงบประมาณ 2559 จํานวน 812,313.20 บาท ตอนักศึกษา 686 คน เฉลี่ยตอคนเปนเงิน 1,184.13 

บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 763,531.87 บาท ตอนักศึกษา 729 คน เฉลี่ยตอคนเปนเงิน 

1,047.37 บาท ในปงบประมาณ 2560 มคีาใชจายลดลงรอยละ 6 
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คาใชจายเพื่อจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร 

ปงบประมาณ 2559 จํานวน 60,647.00 บาท ตอนักศึกษา 13 คน เฉลี่ยตอคนเปนเงิน 4,665.15 บาท  

ปงบประมาณ 2560 จํานวน 87,716.00 บาท ตอนักศึกษา 18 คน เฉลี่ยตอคนเปนเงิน 4,873.11 บาท  

ในปงบประมาณ 2560 มคีาใชจายเพิ่มข้ึนรอยละ 45 

คาใชจายเพื่อจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร 

ปงบประมาณ 2559 จํานวน 35,007.00 บาท ตอนักศึกษา 3 คน เฉล่ียตอคนเปนเงิน 11,669 บาท 

ปงบประมาณ 2560 จํานวน 30,359.00 บาท ตอนักศึกษา 4 คน เฉลี่ยตอคนเปนเงิน 7,589.75บาท 

ในปงบประมาณ 2560 มคีาใชจายลดลงรอยละ 13 

คาใชจายเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมของคณะฯ ปงบประมาณ 2559 จํานวน 

จํานวน 907,967.20 บาท ตอนักศึกษา 702 คน เฉลี่ยตอคนเปนเงิน 1,293,40 บาท ปงบประมาณ 

2560 จํานวน 881,606.87 บาท ตอนักศึกษา 751 คน เฉลี่ยตอคนเปนเงิน 1,173.91 บาท ใน

ปงบประมาณ 2560 มคีาใชจายลดลงรอยละ 13 

 

ตารางที่ 6  สัดสวนเปนรอยละของคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย พัฒนา

บุคลากร และการจัดการเรยีนการสอน ประจําป 2559 

หลักสูตร 

สัดสวนการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2559 

พัฒนา 

นักศกึษา 

พัฒนา 

อาจารย 

พัฒนา 

บุคลากร 

จัดการเรยีน 

การสอน 

รวม 

ระดับปรญิญาตรี      

     - วท.บ.สาขาสัตวศาสตร 33 19 - 48 100 

ระดับบัณฑติศกึษา      

     - วท.ม.สาขาสัตวศาสตร - 52 - 48 100 

     - ปร.ด.สาขาสัตวศาสตร - 55 - 45 100 

สํานักงานคณบดี - - 100 - 100 

รวม 26 20 12 42 100 

หมายเหตุ : สัดสวนคาใชจายคดิเปนรอยละ 
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ตารางท่ี 7 สัดสวนเปนรอยละคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย พัฒนา

บคุลากร และการจัดการเรยีนการสอน ประจําป 2560 

 

หลักสูตร 

สัดสวนการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2560 

พฒันา 

นักศึกษา 

พฒันา 

อาจารย 

พฒันา 

บุคลากร 

จัดการเรยีน 

การสอน 

รวม 

ระดับปรญิญาตรี      

     - วท.บ.สาขาสัตวศาสตร 42 14 - 44 100 

ระดับบัณฑติศกึษา      

     - วท.ม.สาขาสัตวศาสตร - 35 - 65 100 

     - ปร.ด.สาขาสัตวศาสตร - 51 - 49 100 

สํานักงานคณบดี - - 100 - 100 

                        รวม 36 15 6 43 100 

หมายเหตุ : สัดสวนคาใชจายคดิเปนรอยละ 

(อางองิ สศ 5.1.2-7 สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร และจดัการเรียนการสอน 

ป 2559, 2560) 
 

 
รูปท่ี 6 แสดงสัดสวนคาใชจายเพื่อพฒันานักศกึษา พัฒนาอาจารย  พฒันาบคุลากร และการ

จัดการเรยีนการสอน เปรยีบเทียบ ป 2559 และ ป 2560 
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 สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย พัฒนาบุคลากร และการจัดการเรียน

การสอน นโยบายการจัดลําดับความสําคัญในการสนับสนุนงบประมาณ คณะฯ ยังคงมุงเนนสนับสนุน

ดานการจัดการเรยีนการสอน พัฒนานักศกึษา พัฒนาอาจารย และพัฒนาบุคลากรตามลําดับ 

 จากการเปรียบเทียบสัดสวนปงบประมาณ 2559 และปงบประมาณ 2560 คาใชจายใน

ปงบประมาณ 2560 ดานการจัดการเรียนการสอน และคาใชจายในการพัฒนานักศึกษา เพิ่มข้ึน 

เนื่องจากคณะฯ ไดเนนการพัฒนานักศกึษาใหมีความรูความสามารถเพื่อพัฒนาเปนบัณฑิตที่ตรงตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน สวนคาใชจายดานการพัฒนาอาจารย และพัฒนาบุคลากร มี

คาใชจายลดลง แตคณะฯ ก็ยังคงเนนการพัฒนาอาจารยและบุคลากร เพื่อใหการพัฒนาตนเองในดาน

กระบวนการจัดการเรยีนการสอนเพิ่มขึน้ โดยจะเปนประโยชนในการพัฒนาการเรยีนการสอนตอไป  

การพจิารณาความคุมคาของการบรหิาร เพื่อใหเกิดประสทิธิภาพ ประสทิธิผลสูงสุดในการผลิต

บัณฑติ และโอกาสในการแขงขัน 

 จากการประเมนิความคุมคาของทุกหลักสูตรของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยสีรุปไดดังน้ี 

 

มติปิระสทิธิภาพ 

 เมื่อวิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร จะเห็นวามีตนทุนตอหนวยสูง 

โดยเฉพาะหลักสูตรปรัชญดุษฏบีัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร  

โดยคาใชจายดานบุคลากรของคณะฯ สูง ซ่ึงบุคลากรสายวิชาการมีตําแหนงทางวชิาการและเปนผูท่ีมี

ความรูความเชี่ยวชาญ ซ่ึงสงผลกระทบตอตนทุนตอหนวยของคณะฯ อยางไรก็ตาม คณะฯ ไดจัด

สัดสวนคาใชจายในดานการจัดการเรียนการสอนรอยละ 43 และคาใชจายในดานพัฒนานักศึกษา

ประมาณรอยละ 36 เพื่อเนนใหนักศึกษามีความรู  ความสามารถดานการเรียนการสอนและ

ประสบการณในการเรยีนรูดานตาง ๆ เพื่อสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพตอไป โดยภาวะมีงาน

ทําของบัณฑติในปการศกึษา 2559-2560 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร คิดเปน

รอยละ 84 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร คดิเปนรอยละ100 หลักสูตรปชญา

ดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร คิดเปนรอยละ 100 และความพงึพอใจของผูประกอบการตอบัณฑิต

ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยอียูในระดับมาก โดยหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต มีคาเฉลี่ย 3.80 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณพิต มีคาเฉลี่ย 3.92 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มีคาเฉลี่ย 4.40 

(สํารวจโดยมหาวทิยาลัย)  (อางอิง สศ 5.1.2-8 รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ทํางานหรอืประกอบ

อาชีพอสิระภายใน 1 ป) (อางองิ สศ 5.1.2-9 ความพงึพอใจของผูประกอบการตอบัณฑิตของคณะสัตว

ศาสตรและเทคโนโลย ีป 2559)  
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มติปิระสทิธิผล 

 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีบรหิารจัดการงบประมาณแผนดนิ และงบประมาณเงนิรายได 

สงผลใหการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏบิัตริาชการ ปงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดอืน มีรอยละ

ความสําเร็จเฉลี่ย 91.50 ซ่ึงมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผน (อางอิง 

สศ 5.1.2-10 ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดและเปาหมาย ตามแผนปฏบิัตริาชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560)  
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ขอ 3  ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่

เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธ

กจิของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ 

ผลการดําเนินการ : 

คณะฯ ไดดําเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตาม

นโยบายการดําเนินงานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดย

วิเคราะหความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต และสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย 

(ยุทธศาสตร) ของหนวยงาน และสําหรับการควบคุมภายใน ไดวิเคราะหปญหา/ขอผิดพลาดที่เกดิขึ้น

และสงผลกระทบตอการบรรลุเปามายของการปฏิบัติงานประจําใหครบทุกภารกิจหลักของหนวยงาน 

(อางอิง  สศ. 5.1.3-1 นโยบายการดําเนินงาน ป 2559) ทั้งนี้  คณะฯ ได เสนอคําสั่งแตงตั้ ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีโดยมี

คณบดีเปนประธานและคณะกรรมการที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ รวมเปนคณะกรรมการ 

(อางองิ สศ. 5.1.3-2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงฯ) 

คณะฯ ไดวเิคราะหความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยูในปงบประมาณ 2559 ที่ไมสามารถขจัดความ

เสี่ยงใหหมดไปได ซ่ึงไดพิจารณาวิธีการแกไข ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหม และไดวิเคราะห

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในปงบประมาณ 2560 ตามประเด็นยุทธศาสตร และสภาพแวดลอมตาม

ภารกิจหลักของคณะฯ พรอมทัง้ระบุวธิกีารจัดการความเสี่ยง และมาตรการที่จะลดความเสี่ยงใหอยูใน

ระดับที่ยอมรับได โดยดําเนนิการดังนี้ 

- จัดทําหนังสือแจงผูรับผิดชอบ (อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี-ระดับ

บัณฑิตศึกษา, คณะกรรมการบริหารงานฟารมและวิสาหกิจ, ผูบรหิาร, คณาจารย และ

บุคลากรของคณะฯ) (อางองิ สศ. 5.1.3-3 หนังสือแจงผูรับผดิชอบ/บุคลากรคณะฯ) เพื่อให

มีสวนรวมในการระบุความเส่ียงที่คาดวาจะเกิดข้ึนในปงบประมาณ 2560 และนํามาระบุ

ปจจัยเส่ียง ประเมินโอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได พรอมทั้ง

กําหนดกิจกรรมที่จะขจัดความเสี่ยง โดยสงใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อ

รวมกันประชุมพิจารณา วิเคราะหความเสี่ยงที่สอดคลองกับบริบทและพันธกิจหลักของ

คณะฯ พรอมทั้งพจิารณากําหนดผูรับผิดชอบเพื่อใหดําเนินการตามวิธีการและกิจกรรมท่ี

ไดกําหนดไว  

- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 

(อางองิ สศ. 5.1.3-4 รายงานประชุมความเสี่ยง ครัง้ที่ 1/2560) เพื่อรวมกันวเิคราะหความ

เสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยูในปงบประมาณ 2559 และนํามาระบุปจจัยเสี่ยง และวิเคราะห

ความเสี่ยงในปงบประมาณ 2560 ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดรวมกันประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวเิคราะหความเสี่ยงที่จะไม
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บรรลุตามตัวชี้วัดในแตละประเด็นยุทธศาสตรของคณะฯ ตามแผนบรหิารความเสี่ยง และ

การควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2560  โดยไดวเิคราะหและระบุความเสี่ยง ปจจัย

ที่กอใหเกิดความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 3 ดาน คือ ดานประเด็น

ยุทธศาสตร ดานเหตุการณภายนอก และดานสภาพแวดลอม (อางอิง สศ. 5.1.3-5 แบบ 

มจ.004 แผนบรหิารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2560) ทัง้นี้ ไดจัดทําการควบคุมภายในตาม

ภารกิจหลักของคณะฯ ไดแก ดานการเรยีนการสอน, ดานกิจกรรมนักศกึษา, ดานการวิจัย

, ดานการบรกิารวชิาการ, ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม, ดานบริหารจัดการ (งานสาร

บรรณ การเงิน ไดแก การเบกิจาย, เงินทดรองราชการ และการจัดซ้ือจัดจางวัสดุ), ดาน

การติดตามรายงานผลการดําเนินงาน และดานงานฟารมรวมดวย (อางอิง สศ. 5.1.3-6 

แบบ มจ.002(1) และ มจ.002(2) ควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2560) 

- จัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเสี่ยงสูงในดานประเด็นยุทธศาสตรของคณะฯ 

และดานสภาพแวดลอมจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซ่ึงไดจัดลําดับความสําคัญของแผนบรหิารความเสี่ยง และการ

ควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2560 และมีการกําหนดวิธีการจัดการกับปจจัยเสี่ยง 

ตลอดจนกิจกรรมการควบคุม กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น เพื่อนํา เขาพิจารณาในที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ (อางอิง สศ. 5.1.3-7 รายงานประชุมคณะกรรมการคณะฯ) 

และไดรับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญครั้งที่ 

1/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560  

- คณะฯ ไดดําเนินการนําผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบ

ภายใน และขอเสนอแนะจากมหาวทิยาลัยประจําปงบประมาณ 2559 (อางอิง สศ. 5.1.3-

8 ผลการสอบทานการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2559) โดยมีขอเสนอแนะ

เพิ่มเตมิ ดังนี้ 

- ควรกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จใหสัมพันธกับกจิกรรมที่จะดําเนนิการจรงิ 

- คณะกรรมการควบคุมภายในของหนวยงานควรตรวจสอบทานรายงานการ

ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบ 6 และ 12 เดือน ใหครบถวน 

ถูกตอง 

คณะฯ รับทราบและจะนําไปพิจารณาจัดทําเอกสารการการควบคุมภายในใหสัมพันธกับ

กิจกรรมท่ีกําหนดไว และจะดําเนนิการตรวจสอบรายงานการประเมนิผลและการปรับปรุง

การควบคุมภายในทุกรอบในการติดตามผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2560 ให

สมบูรณและถูกตองตามที่มหาวทิยาลัยไดใหขอเสนอแนะดังกลาว 

-  ติดตามและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน
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รอบ 6 เดอืนในการประชุมครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2560 (อางอิง สศ. 5.1.3-

9 รายงานประชุม ครัง้ที่ 2/2560) พจิารณารายงานความกาวหนาการดําเนนิงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 

2559 – 31 มีนาคม 2560) โดยไดมกีารประเมนิ risk หลังดําเนนิการในรอบดังกลาว และมี

ปจจัยเสี่ยงบางประเด็นลดลง ซึ่งไดนําเขาพจิารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 

(อางองิ สศ. 5.1.3-10 รายงานประชุมคณะกรรมการคณะฯ) และไดรับความเห็นชอบจาก

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 

2560 

-  ติดตามและรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2559 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 

กันยายน 2560) ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 (อางอิง สศ. 

5.1.3-11 รายงานประชุม ครั้งที่ 3/2560) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานแตละกิจกรรม 

และประเมนิสรุปผล risk หลังดําเนินการประจําปงบประมาณ 2560 เพื่อตรวจสอบการ

ดําเนินงานวากิจกรรมที่ไดระบุและผานการดําเนินการมาแลวสามารถทําใหปจจัยเสี่ยง 

และระดับความเสี่ยงลดลงไดมากกวาหรือนอยกวาระดับความเส่ียงที่ยอมรับได หรือไม

ลดลง หากไมสามารถอยูในระดับที่ยอมรับได คณะฯ จะนําปจจัยเส่ียงดังกลาวไปทําการ

วิเคราะหการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในปถัดไป คือ ปงบประมาณ 2561 

เพื่อหาวิธีการจัดการความเสี่ยงและกําหนดกิจกรรมใหมที่จะสามารถทําใหความเสี่ยง

ดังกลาวลดลงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และไดรับความเห็นชอบจากมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560  

(อางอิง สศ. 5.1.3-12 รายงานประชุมคณะกรรมการคณะฯ) ทั้งน้ี ไดจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2560 โดยไดนําความ

เสี่ยงที่ไมสามารถกําหนดใหอยูในระดับที่ยอมรับได ระบุในแผนเพื่อหาวธิีการจัดการความ

เสี่ยงใหมในรอบปงบประมาณ 2561 ดวย  

- ตามท่ีคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจําป 2559 

ไดมีขอเสนอแนะใหมีการทบทวนกระบวนการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะดําเนินการทบทวน

กระบวนการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยวิเคราะหความเส่ียงที่ยังหลงเหลืออยูใน

ปงบประมาณ 2560 ที่ไมสามารถขจัดความเส่ียงใหหมดไปได และพิจารณาวิธีการแกไข 

ปรับปรุงกระบวนการปฏบิัตงิานใหม รวมทัง้พจิารณามาตรการควบคุม ที่จะลดความเส่ียง

ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซ่ึงจะนําไปวิเคราะหความเสี่ยงในปงบประมาณ 2561 ตอไป 

(อางองิ สศ. 5.1.3-13 แผนบรหิารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561) 
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ขอ 4 การบรหิารงานของผูบรหิารคณะฯ ไดยดึหลักธรรมาภิบาล 10 ประการเพื่อเปนเครื่องมือ

หลักในการบรหิารงานของคณะฯ ใหไปสูทศิทางที่กําหนด ดังนี้ 

ผลการดําเนินการ : 

1. หลักประสทิธิผล (Effectiveness) ในปงบประมาณ 2560 คณะฯ ดําเนนิงานอยางมี

ประสิทธิผลตามแผน/กิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทั้งนี้มีการ

รายงานผลการดําเนินงานของทุกโครงการ/กิจกรรม ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรของคณะฯ เพื่อพิจารณาวาแตละโครงการ/กิจกรรมสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย

ของตัวบงช้ีในแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดไวหรือไม (อางอิง สศ 5.1.4-1 รายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ) 

  2. หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) ผูบริหารมีการบริหารจัดการทรัพยากรของ

คณะฯ ใหเกิดความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด มกีารบรหิารจัดการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ จัดซ้ือ 

เครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑทางวทิยาศาสตรของคณะฯ โดยมีการสํารวจและพจิารณากลั่นกรอง

การจัดสรรครุภัณฑเพื่อรองรับการเรยีนการสอน ใหมีประสิทธิภาพโดยมีการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางดานการเงิน บุคลากรและอ่ืน ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม

ระยะเวลาที่กําหนดตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เชน การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 มีการรายงานสถานะทางการเงินทุกเดือน (อางอิง สศ 5.1.4-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ) 

  3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผูบริหารไดตระหนักถึงพันธกิจหลักของ

คณะฯ เชน  

-  พันธกิจทางดานการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต คณะฯ มีการดําเนินงาน

ใหบรกิารทางการศึกษาแกนักศกึษา โดยมกีารแตงตัง้อาจารยที่ปรกึษา เพื่อคอยใหคําแนะนํา พรอมทั้ง

มนีักวชิาการศกึษาที่ดูแลทางดานกิจกรรมนักศึกษา และมีหองสมุดคอมพิวเตอรใหบริการสืบคนขอมูล 

เปนตน  

- พันธกิจทางดานการใหบรกิารวิชาการแกชุมชน เกษตรกร และผูสนใจทั่วไป เชน มี

การใหบริการดานการวิเคราะหอาหารสัตว บริการใหความรูดานการเลี้ยงสัตว การฝกอบรมดานการ

เลี้ยงสัตว เปนตน (อางองิ สศ 5.1.4-3  รูปภาพการออกบรกิารวชิาการ) 

      - สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย โดย

สนับสนุนใหบุคลากรทั้งสายวชิาการและสายสนับสนุนพัฒนาดานภาษาตางประเทศ เพื่อนําความรูที่

ไดรับไปปรับใชในการทํางาน  

 -  สนับสนุนใหบุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุนมีความกาวหนาตามเสนทาง

ในการทํางาน โดยใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (IDP) ที่บุคลากรแตได
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ละคนไดกําหนดไว ประจําปงบประมาณ 2560 (อางอิง สศ 5.1.4-4  รายงานการประชุม

คณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากร) 

 สนับสนุนใหบุคลากรกลุมงานฟารม ไดศึกษาดูงานดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา โดยจัด

กิจกรรมศึกษาดูงานของกลุมงานฟารมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

ทํางานของกลุมงานฟารม และนํามาปรับใชในการทํางาน 

- สนับสนุนใหบุคลากรกลุมงานฟารม ไดรับการอบรมมาฐานฟารม ทุกป เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของกลุมงานฟารม และนํามาปรับใชใน

การทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

- มีการเพิ่มอุปกรณสงสัญญาณ Wifi รานคาสัตวศาสตร เพื่ออํานวยความสะดวกให

นักศกึษา และบุคลากรในการคนควาขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชนในดานการเรยีนการสอนอยางทั่วถึง 

  4. หลักความรับผดิชอบ (Accountability) ผูบริหารมีการดําเนินงานตาม 4 ภารกิจ

หลักที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะฯ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู

ตลาดแรงงาน โดยมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดอยางชัดเจน (อางอิง สศ 5.1.4-5 แผนปฏิบัติ

ราชการป 2561)  

  5. หลักความโปรงใส (Transparency) คณะฯ มกีารบรหิารงานดวยความโปรงใสจงึ

กําหนดใหมกีารเปดเผยขอมูลใหแกบุคลากรไดรับทราบโดยมีการเผยแพรทางเว็ปไซด และหนังสือเวียน 

เชน รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เปนตน (อางองิ สศ 5.1.4-6 ขอมูลหนาเว็บไวดคณะฯ สายตรงคณบดี) และ (อางองิ สศ 5.1.4-7 กลอง

แสดงความคิดเห็น) 

   - มีการนําขอมูลเงินสนับสนุนคาใชจายในการฝกอบรมและเงินบํารุงการศึกษา

เผยแพรบนเว็บไซตของคณะฯ เพื่อใหคณาจารยทราบความเคลื่อนไหว และตรวจสอบได โดยจัดทํา

ขอมูลที่เขาใจงาย และเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น และตรวจสอบไดดวยตนเอง  

  - มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะอยางตอเนื่อง ไดแก 

ตดิตามตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณและเงินรายได โดยคณะกรรมการประจําคณะ ประจําทุก

เดอืน 

- มีการเผยแพรรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 บน

เว็บไซตของคณะฯ เพื่อใหบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกองคกรไดรับผลการดําเนินงานของคณะ 

-  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ อยางตอเน่ือง ในรูปแบบ

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

 - เปดโอกาสใหบุคลากรทุกสายงานในคณะฯ มีสวนรวมในการประเมินผลการ

ดําเนินงานของคณะผูบริหาร และประเมินความพึงพอใจดานการบรหิารและพัฒนาบุคลากร  เพื่อให
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บุคลากรไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของผูบริหารทําใหผูบริหารไดรับทราบถึง

ปญหาเพื่อจะไดนําขอเสนอแนะมาพัฒนาการดําเนนิงานตอไป 

  6. หลักการมีสวนรวม (Participation)คณะฯ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการคณะฯ โดยแตงตั้งเปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีกลองรับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะจากนักศกึษา ผูใชบัณฑติและประชาชนทั่วไป (อางอิง สศ 5.1.4-8 กลองแสดง

ความคิดเห็น และคณะกรรมการรองเรยีนจรรยาบรรณ)  

  - เปดโอกาสใหบุคลากรทุกสายงานในคณะฯ มีสวนรวมในการประเมินผลการ

ดําเนินงานของคณะผูบริหาร และประเมินความพึงพอใจดานการบรหิารและพัฒนาบุคลากร  เพื่อให

บุคลากรไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของผูบริหารทําใหผูบริหารไดรับทราบถึง

ปญหาเพื่อจะไดนําขอเสนอแนะมาพัฒนาการดําเนนิงานตอไป 

 7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คณะฯ มกีารมอบหมายหนาที่และ

อํานาจความรับผิดชอบไปยังรองคณบดี และคณะกรรมการชุดตาง ๆ (อางอิง สศ 5.1.4-9 คําส่ัง

มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหรองคณบดีฝายตางๆ) และ (อางอิง สศ 5.1.4-10 คําสั่งแตงต้ัง

ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน)  

มีการแตงตั้งคณะกรรมการดานตาง ๆ เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพดังนี้ เชน  

-  แตงตัง้คณะกรรมการประจําคณะฯ  

   -  คณะกรรมการวชิาการ  

   -  คณะกรรมการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง  

   -  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  

   -  คณะกรรมการพัฒนางานฟารมและวสิาหกิจ 

   -  คณะกรรมการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  

   -  คณะกรรมการจัดการองคความรู  

   -  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา  

   -  อาจารยประจําหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

   -  อาจารยประจําหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  

   -  อาจารยประจําหลักสูตรปรชัญาดุษฎบีัณฑติ  

  8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผูบริหารงานมกีารมอบหมายภาระหนาท่ีความ

รับผิดชอบของผูบริหารในตําแหนงตางๆ อยางเหมาะสมตรงตามตําแหนงที่รับผดิชอบ และสอดคลอง

กับพันธกิจของคณะฯ โดยมีการแตงต้ังทีมบริหารในตําแหนงรองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝาย

วิชาการ รองคณบดีฝายวิจัย และผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา (อางอิง สศ 5.1.4-11 คําส่ัง

มอบหมายหนาที่ใหรองคณบดีความรับผดิชอบ) นอกจากนี้ไดมกีารแตงตัง้คณะกรรมการจรรยาบรรณ
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วิชาชีพของคณะฯ ซ่ึงรับผดิชอบในการรวบรวมขอคิดเห็น และขอรองเรียนเรื่องจรรยาบรรณ (อางอิง 

สศ 5.1.-12 คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ) และพิจารณาขอรองเรียนจากกลองรับฟงความ

คิดเห็นสายตรงคณบดีหรือจากแหลงอื่นๆ วินิจฉัยเพื่อเสนอมาตรการดําเนินการแกผูที่ไมปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพตามความเหมาะสมเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ และรายงานผลการ

ดําเนนิงานใหมหาวทิยาลัยทราบตอไป  

-  มสีายตรงคณบดี    

-  ตูแสดงความคิดเห็น, กลุมไลนคณะฯ และ Facebook คณะฯ 

เพื่อรับขอรองเรียนและขอเสนอแนะตาง ๆ จากคณาจารย บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา 

และบุคคลภายนอก  

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คณะฯ ใหโอกาสในการศึกษาเรียนรูดวยความเสมอ

ภาค นอกจากนี้ยังสงเสรมิใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการทุกคน ไดพัฒนาตนเอง

ในการเขารวมประชุม ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน โดยคณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให

บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุน จํานวนเงนิ 15,000 บาท และไดจัดโครงการศึกษาดูงานใหแก

บุคลากรสายสนับสนุน วิธกีารปฏิบัติงานในฟารมเลี้ยงสัตวและหองปฏิบัตกิาร เพื่อเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณในดานงานฟารมปศุสัตว (อางอิง สศ 5.1.4-13 รายละเอียดการพัฒนาบุคลากรเขารวม

อบรม/สัมมนา) 

-  สนับสนุนใหบุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุนมคีวามกาวหนาตามเสนทางใน

การทํางาน โดยใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (IDP) ประจําปงบประมาณ 

2560 

-  สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย โดย

สนับสนุนใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาดานภาษาตางประเทศ เพื่อนําความรูที่

ไดรับไปปรับใชในการทํางาน 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) ผูบรหิารมุงเนนหลักฉันทามติใน

รูปแบบของคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยมีการพจิารณาลงมติเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ รวมกันในการ

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (อางองิ สศ 5.1.4-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

สัตวศาสตรฯ) 
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ขอ 5  คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

และแหลงเรียนรูอื่น ๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต

และดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามา

ปรับใชในการปฏิบัตงิานจรงิ 

ผลการดําเนินการ : 

 คณะฯ มีการวางแผนและดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลย ีประจําปงบประมาณ 2560  (อางอิง สศ 5.1.5-1 แผนการจัดการความรู)  ซ่ึงมีรายละเอยีด

ดังนี้ 

 ในการดําเนนิงานดานการจัดการความรูของคณะฯ  นัน้  ไดมกีารแตงตัง้คณะกรรมการจัดการ

ความรูของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยแมโจ ที่ 567/2560 (อางอิง สศ 

5.1.5-2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ)   โดยทําหนาที่จัดทําแผนการจัดการความรูของคณะฯ  โดยมรีอง

คณบดีฝายวิชาการเปนประธานคณะกรรมการ  ไดมีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรูฯ  เพื่อ

รวมกันจัดทําแผนการจัดการความรูของคณะฯ โดยคํานึงถึงความตองการของคณาจารย และบุคลกร

ของคณะฯ  รวมถึงประเด็นความรูที่ทันกับสภาวการณในปจจุบัน ซ่ึงมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

คณะฯ และแผนปฏบิัตริาชการประจําป 2560  และแผนบรหิารพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัย  อยางนอย  

3 ดาน คือ  ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย สวนดานพัฒนางานดานระบบบริหารจัดการที่มี

ประสทิธภิาพ คณะฯ ไดใหความสําคัญและไดดําเนนิการอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

 (1)  ดานการผลติบัณฑติที่เปนนักปฏบิัตทิันตอการเปลี่ยนแปลง มคีวามชํานาญในสาขาวชิาและ

เปนที่ยอมรับในระดับสากล   

 - ประเด็นความรูในหัวขอ เรื่อง “ปญหาจํานวนนักศกึษาตกคางในหลักสูตร” 

 - กลุมเปาหมาย : บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนที่เก่ียวของกับกิจกรรมนักศึกษา 

และนักศึกษา   ซึ่งดานการผลิตบัณฑิตฯ เนนการนําเอาองคความรูใหมๆ  ทั้งจากที่เกิดจากทักษะ 

ประสบการณในตัวบุคคล  และการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของบุคลากรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนรูเพื่อ

นําไปสูการไดมาซึ่งองคความรูใหมๆ  หรือนําเอาปญหาที่เกิดจากเรียนการสอน และการกํากับดูแล

นักศกึษามาพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางและวธิีแกไขปญหานัน้ๆ  เพื่อใหการดําเนนิงานของคณะฯ เปนไป

อยางมีประสทิธภิาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว  (อางองิ สศ 5.1.5-3 กิจกรรมดานบัณฑติ) 

(2)  ดานการวจิัย  

 - ประเด็นความรูในหัวขอ  

  1.  เรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย:เขยีนอยางไรใหไดทุน” 

  2.  เรื่อง “แนวทางการจัดทําโครงการเพื่อของบสนับสนุนจากเงนิงบประมาณแผนดิน” 

  3.  เรื่อง “จัดทําขอเสนอโครงการวจิัยมุงเปาปงบประมาณ 2561” 
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 - กลุมเปาหมาย : บุคลากรสายวิชาการ  บุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน และ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวกับการการวิจัย  ซ่ึงในการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค   เพื่อให

ผูเขารวมฝกอบรมไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย ทรัพยากรทางการวิจัย เปนตน  ซ่ึงมาจาก

ทักษะ ประสบการณในตัวบุคคล  และการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของบุคลากรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนรู

เพื่อนําไปสูการไดมาซึ่งองคความรูใหมๆ   ดานการวจัิย  (อางอิง สศ 5.1.5-4.1)(อางอิง สศ 5.1.5.4-2) 

(อางอิง สศ 5.1.5.4-3) (อางองิ สศ 5.1.5.4-4) 

 (3)  ดานพัฒนางานดานระบบบรหิารจัดการที่มปีระสทิธภิาพ โดยยดึหลักธรรมาภบิาล 

 - ประเด็นความรูหัวขอ เรื่อง “การประกวดไกพื้นเมอืง, ไกแจ, ไกตอไกตั้ง และรายวชิาที่

สอน”    

 - กลุมเปาหมาย คือ  บุคลากรสายวิชาการ  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่

เกี่ยวของดานการพัฒนางานดานระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   โดยจะเนนการนําเอาองค

ความรูใหมๆ  ทั้งจากที่เกิดจากทักษะ ประสบการณในตัวบุคคล  และการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ

บุคลากรมาพูดคุยแลกเปล่ียนรูเพื่อนําไปสูการไดมาซ่ึงองคความรูใหมๆ  หรือนําเอาปญหาที่เกดิจาก

ดําเนนิงานมาพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางและวธิแีกไขปญหานัน้ๆ  เพื่อใหการดําเนินงานในการพัฒนางาน

ดานระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว (อางอิง สศ 5.1.5-5 

ดานบรหิารจัดการ)  

คณะฯ มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี

ประจําปงบประมาณ 2560  โดยไดดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดองคความรูจาก

ความรู ทักษะ ของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)  เพื่อนําไปสูการสังเคราะหองคความรูจน

เกิดเปนคนหาแนวปฏบิัติที่ด ีตามประเด็นความรูที่กําหนดไวครอบคลุม 3 ประเด็นความรู และเผยแพร

ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายทัง้ในและนอกหนวยงาน   ดังนี้ 

 (1) ดานผลติบัณฑติ 

คณะฯ ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการผลิตบัณฑิต ในหัวเรื่อง “ปญหาจํานวน

นักศกึษาตกคางในหลักสูตร” ครัง้ที่ 1 ในวันที่ 5 กันยายน 2560  ณ หองประชุม 2201 อาคารศูนยสัตว

ศาสตรและเทคโนโลยี โดยเปนการแลกเปลี่ยนจากปญหาดานการบริหารจัดการเก่ียวกับจํานวน

นักศึกษาตกคางในหลักสูตร โดยมีรองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภากร ธารา

ฉาย  เปนผูนําเอาปญหาที่เกิดขึ้นกับจํานวนนักศกึษาที่ตกคางมารวมกันวเิคราะหถึงสาเหตุหรือปจจัยที่

ทําใหนักศกึษาตกคาง ซ่ึงหลังจากไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรที่เก่ียวของ  ซ่ึงไดแนวปฏิบัติ

ที่จะนํามาใชในตดิตามนักศกึษาที่ตกคางได คือ  

1. การสงผลการเรยีนของนักศกึษาใหแกผูปกครอง 

2. การปรับเทคนคิการสอนของอาจารย    

 (อางองิ 5.1.5-6 รายงานกิจกรรมปญหาจํานวนนักศกึษาตกคางในหลักสูตร)  
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หลังจากไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ในหัวขอ “ปญหาจํานวนนักศึกษาตกคางใน

หลักสูตร” และไดแนวปฏิบัติมาดําเนินการรวบรวม และสรุปเปนองคความรู จนเปนคูมือแนวทางใน

การแกปญหานักศึกษาตกคาง โดยการสงผลการการเรียนของนักศกึษาใหแกผูปกครอง และการปรับ

เทคนคิการสอนของอาจารย เพื่อสงผลใหจํานวนนักศกึษาตกคางนอยลง 

คณะฯ จะไดนําเอาผลการนําเอาแนวปฏิบัติไปใช มาแลกเปล่ียนในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป  

เพื่อศกึษาถงึปญหาและอปุสรรคตางๆ และนํามาปรบัปรุงเพื่อใหไดแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเผยแพรแก

บุคลากรท้ังใน และนอกหนวยงาน 

(2) ดานการวจิัย   

 คณะฯ ไดจัดโครงการฝกอบรมและบรรยายพเิศษ  ครั้งที่  1  เรื่อง  “การเขียนขอเสนอ

โครงการวจิัย:เขียนอยางไรใหไดทุน”  ในวันที่  10  กุมภาพันธ  2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอง

ประชุม 2201 อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี โดยมี ผศ.ดร.ววิัฒน  พัฒนาวงค รองคณบดีฝาย

วจิัย  เปนวทิยากรบรรยาย  กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมนี้คือ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ  โดยมวีัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณระหวางบุคลากร

ทางการศกึษาในดานการวจิัยและนวัตกรรม  และเพื่อใหผูเขารวมกจิกรรมสามารถนําความรูที่ไดรับมา

ตอยอดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางมปีระสทิธภิาพ (อางองิ สศ 5.1.5-7 รายงานกิจกรรม

การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย) และ (อางอิง 5.1.5-8 สศ  สรุปองคความรูการเขียนขอเสนอ

โครงการวจิัย) โดยสามารถสรุปประเด็นความรูได  ดังนี้ 

1. เกณฑการพจิารณา 

1.1  เงื่อนไขขอเสนอการวจัิย (20 คะแนน) 

1.2 ความเช่ือโยงของโครงการวจิัย (60 คะแนน) 

1.3 ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการวจิัย  (20 คะแนน) 

2. ลักษณะของโครงการวจิัยที่ดี 

3. ประเภท หรอืรูปแบบของการวิจัย 

4. แหลงทีม่าของโจทยวจิยั 

5. การเขยีนแบบเสนอโครงการวจิัย 

6. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําวจิัย 

7. วัตถุประสงคของโครงการวจิัย 

8. ขอบเขตของโครงการวจิัย 

9. ทฤษฎ ีสมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของการวจิัย 

10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เก่ียวของ 

11. เอกสารอางองิของโครงการวจิัย 

12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั และหนวยงานที่จะนําผลการวจิัยไปใชประโยชน 
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13. แผนการวจิัยการถายทอดเทคโนโลยหีรอืผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

14. วธิดีําเนนิการวจิัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล 

15. ปจจัยที่เอื้อตอการวจิัย (อุปกรณการวจิยั โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ)  

16. งบประมาณของโครงการวจัิย 

หลังจากที่มกีารจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหอขอ  “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย:เขียน

อยางไรใหไดทุน” คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการรวบรวม และสรุปองคความรูที่ไดจากกจิกรรมดังกลาว 

มาจัดเก็บรวมทั้งมีการเผยแพรทางเวปไซตคณะฯ http://www.as.mju.ac.th/Manage_Fac/KM.aspx (อางอิง สศ 

5.1.5-9 เวปไซตคณะ) เพื่อใหคณาจารย และผูที่สนใจนําองคความรูไปประยุกตใชในการเขียนขอเสนอ

โครงการวจิัยเพื่อเสนอตอแหลงทุน ในปงบประมาณตอไป (อางองิ สศ 5.1.5-10 สรุปประเด็นความรู) 

 - กิจกรรมบรรยายพเิศษ ครัง้ที่  2  เรื่อง “แนวทางการจัดทําโครงการเพื่อของบสนับสนุน

จากเงนิงบประมาณแผนดิน” ในวันที่  3 มนีาคม  2560  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม 2201 

อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  โดยมี ผศ.ดร.วิวัฒน  พัฒนาวงค รองคณบดีฝายวิจัย  เปน

วิทยากรบรรยาย  กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมนี้คือ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย

สนับสนุน (อางองิ สศ 5.1.5-11 รายงานกิจกรรมแนวทางการจัดทําโครงการเพื่อของบสนับสนุน)  โดย

สามารถสรุปประเด็นความรูได  ดังนี้ 

แนวทางการจัดทําโครงการเพื่อของบสนับสนุนจากงบประมาณแผนดนิ 

สามารถแบงประเภทได และกําหนดรับขอเสนอโครงการ ดังนี้ 

- งบประมาณประจําป           ปลายไตรมาสที ่2 ของปงบประมาณ 

- งบประมาณบูรณาการ          ตนไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ 

- งบประมาณบูรณาการเพิ่มเตมิ           กลางไตรมาสที ่1 ของปงบประมาณ 

การเตรยีมความพรอมเพื่อยื่นขอเสนอไดทนัตามกาํหนด 

1. องคความรูที่ใชประโยชนไดจรงิ 

2. พันธมติรบูรณาการ 

3. Project idea (word & excel) 

4. เอกสารประกอบ เชน 

- ใบเสนอราคาครุภัณฑพรอมคูเทยีบอกี 2 ราย 

- แบบแปลนสิ่งกอสราง (ปร.01-05) 

Outcome ที่ตองการ 

1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
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2. ผลกระทบทางสังคม 

3. ตอบแผนพัฒนาฉบับที่ 12 

สิ่งที่หามมใีนโครงการ 

1. คาตอบแทน (ยกเวนคาตอบแทนวทิยากร) 

2. รายไดในโครงการ 

หลังจากท่ีมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหอขอ  “แนวทางการจัดทําโครงการเพื่อของบ

สนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน” คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการรวบรวม และสรุปองคความรูที่ได

จากกิจกรรมดังกลาว มาจัดเก็บรวมท้ังมกีารเผยแพรทางเวปไซตคณะฯ  (อางอิง สศ 5.1.5-12 เวปไซต

คณะฯ) http://www.as.mju.ac.th/Manage_Fac/KM.aspx  เพื่อใหคณาจารย และผูท่ีสนใจนําองคความรูไปประยุกตใช

ตอไป   

- กิจกรรมบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 3  เรื่อง “จัดทําขอเสนอโครงการวจิัยมุงเปาปงบประมาณ 

2561” ในวันที่ 15 มถุินายน 2560 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ หอง 2201-2 อาคารศูนยสัตวศาสตร

และเทคโนโลยี  โดยมี ผศ.ดร.วิวัฒน  พัฒนาวงค รองคณบดีฝายวิจัย  เปนวิทยากรบรรยาย  

กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมน้ีคือ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน (อางอิง สศ 

5.1.5-13 รายงานกิจกรรมจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยมุงเปา)   โดยสามารถสรุปประเด็นความรูได  

ดังนี้ 

การเขยีนกรอบวจิัยมุงเปา  

กรอบยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) 

1. ความมั่นคง 

2. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

3. การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน 

4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค เทาเทยีมกับทางสังคม 

5. การสรางการเตบิโตบนคุณภาพชวีติที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ประกอบดวย 

1. ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 

2. ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนเกษตรกรรมอยางยั่งยนื 

3. คนมชีีวติที่มคุีณภาพ และสงเสรมิสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย 

4. การศึกษามคีุณภาพอยางเทาเทยีมและครอบคลุมและสงเสรมิโอกาสในการเรยีนรูตลอดชวีติ

ทุกคน 

5. บรรลุความเทาเทยีมระหวางเพศ เสรมิสรางความเขมแข็งใหแกสตรแีละเด็กหญงิ 
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6. ใหมนี้ําใช และบรหิารจัดการน้ําและสุขาภบิาลอยางยั่งยนืสําหรับทุกคน 

7. สรางหลักประกันใหสามารถเขาถงึพลังอยางยัง่ยนืในราคาที่เหมาะสม 

8. การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยนืและทั่วถึง และการจางงานเต็มอัตรา 

9. สรางโครงสรางพื้นฐานที่รองรับตอการเปลี่ยนแปลงสงเสรมิอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

10. ลดความไมเทาเทยีมทัง้ภายในและระหวางประเทศ 

11. สรางความปลอดภัยและภมูคุิมกันใหเมอืงและการตัง้ถิ่นฐานมนุษย 

12. สงเสรมิรปูแบบการผลติและบรโิภคที่ยั่งยนื 

13. เรงรัดดําเนนิการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

14. อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเล และมหาสมุทรอยางยัง่ยนื 

15. ปกปอง ฟนฟูและสงเสรมิการใชระบบนเิวศนบนบกอยางยัง่ยนื 

16. สงเสรมิสังคมที่สงบสุขทุคนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม สรางสถาบันที่มคีวามรับผติชอบ 

17. เสรมิสรางความแข็งแกรงของกลไกดําเนินงานและหุนสวนความรวมมอืระดับโลก 

เปาหมาย 8 ตัวชี้วัด ศก.เขมแข็งยัง่ยืนในแผนฯ 12 

1. จดีีพ ีขยายตัวไมต่ํากวา 5.0% รายไดตอหัว 8.2 พันดอลลารสหรัฐฯ 

2. การลงทุน  ภาครัฐ 10% ภาคเอกชน 7.5%  

3. การสงออก  ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวา 4.0% 

4. ผลิตภาพ  ผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมและปจจัยแรงงาน 2.5% 

5. เสถยีรภาพ  หนี้สาธารณะ ≤5.5%  ของจดีีพ ีขาดดุลบัญชเีดินสะพัด ≤2% ของจดีพี ีเงนิเฟอ 

2.5±1.5% 

6. พพีพี ี ลงทุนภาครฐัรวมเอกชนเฉลี่ยปละ 4.7 หมื่นลานบาท 

7. ภาษ ีประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษมีากขึ้น 

8. อันดับแขงขัน   ความสามารถในการแขงขันเพิ่มข้ึนอยูในลําดับ 1 ใน 25 IMD 

แผนงานระยะสัน้ “โครงการแปลงใหญประชารัฐ” 

ภาคเอกชน  

1. การทําเกษตรแปลงใหญ คัดเลอืกแปลงที่จะดําเนนิการ เพื่อพัฒนาทัง้ “หวงโซมูลคา” โดยให

ความรู การผลติ การจัดการและหาตลาดรับซื้อ 

2. สนิคาเกษตรสรางรายไดเร็ว โดยการคัดเลือกพื้นที่ที่จะดําเนนิการเพื่อ Training & Coaching 

ระบบมาตรฐาน GAP 
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ภาครัฐ 

1. การทําเกษตรแปลงใหญที่จะดําเนนิการ Matching เอกชน กับ เกษตรกรในพื้นที่ถายทอดองค

ความรูและประสานงานในพื้นท่ี 

2. สนิคาเกษตรสรางรายไดเร็ว โดยนําเสนอพื้นที่และชุมชนที่จะดําเนนิการ 

ความรวมมอืประชารัฐ 

1. การพัฒนาสหกรณการเกษตร Smart SME เกษตร 

2. เกษตรแปลงใหญ (ขนาดแปลงที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ) 

3. สนิคาเกษตรสรางรายไดเร็ว (Cash Crop) 

ประชารัฐ คอื  สิ่งที่รัฐบาลพยายามสรางใหเกดิขึ้น 

อดตี 

- รัฐบาลหยบิยื่นแนวทางให 

- ประชาชนไมมีสวนรวมคิด 

- โครงการทัง้หมดเปนของรัฐ 

- ใชงบจํานวนมากและหมดสิ้นไป 

- ขาดการมสีวนรวมของประชาชน 

ปจจุบัน/อนาคต 

- รัฐบาลสนับสนุนใหประชาชนดําเนนิการดวยตนเองบนพื้นฐานความพอเพยีง 

- โครงการตรงตามความตองการของประชาชน 

- เปนโครงการของประชาชน 

- ใชงบเทากับอดตี แตตอยอด/ขยายได 

- ประชาชน/ทองถ่ินมสีวนรวมเสนอความคิดตามแนวทางประชาธปิไตย 

หลังจากที่มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหอขอ  “จัดทําขอเสนอโครงการวิจัยมุงเปา

ปงบประมาณ 2561” คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการรวบรวม และสรุปองคความรูที่ไดจากกิจกรรม

ดังกลาว ซ่ึงผูเขารวมกิจกรรมไดพูดคุยและมีแนวทางในการดําเนินการเขียนโครงการวิจัยโดยใหต้ัง

กรอบวิจัยอาหารอินทรยีหรอือาหารปลอดภัยในไก   สุกร และแพะ พรอมระบุผูรับผิดชอบโครงการฯ 

และจัดสงเพื่อของบประมาณในการทําวิจัย ผานสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตรและจาก

แหลงทุนภายนอกมหาวทิยาลัย ในปงบประมาณตอไป  โดยนํามาจัดเก็บรวมทั้งมกีารเผยแพรทางเวป

ไซตคณะฯ  เพื่อใหคณาจารย และผูที่สนใจนําองคความรูไปประยกุตใชตอไป  

 (3) ดานพัฒนางานดานระบบบรหิารจัดการที่มปีระสทิธิภาพ 

 คณะฯ ไดจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเปนการถายทอดองคความรูจากตัวบุคคล  ดาน “การ

ประกวดสัตว”  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม 2201-2202   
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อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี โดยมี รศ.ดร.สุกิจ  ขันธปราบ เปนผูถายทอดองคความรู โดยมี

กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมนี้คือ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ของคณะเขา

รวมกิจกรรม  (อางองิ สศ 5.1.5-14 รายงานกิจกรรมการประกวดสัตว)    

 รองศาสตราจารย ดร. สุกิจ  ขันธปราบ ไดถายทอดถึงข้ันตอน เทคนิคตางๆ ของการการจัด

ประกวดสัตว (กิจกรรมการประกวดไกพื้นเมือง, ไกแจสวยงาม, สุนัข, แมว, สุนัขสงคราม, และสุนัข

แสนรูทําตามคําสั่ง) เพื่อใหผูท่ีนําเอาแนวปฏบิัติไปใชในกิจกรรมจะไดประโยชนและทําใหกิจกรรมบรรลุ

เปาหมายที่วางไว ดังนี้ 

ประโยชนของการประกวดสัตว 
1. ทําใหเกษตรกรมรีายได รางวัล และใบประกาศนยีบัตร ที่จะนําไปใชประกอบอาชพีได 

2. ทําใหเกดิแรงจูงใจ ในการเลี้ยงไกพื้นเมอืงเพิ่มมากขึ้น 

3. ผูชมทั่วไปสามารพบเห็นไกพื้นเมอืงดัง้เดมิของไทย ที่ถูกอนุรักษรักษาพันธุโดยเกษตรกร 

4. ผูชมทั่วไปสามารพบเห็นไกพื้นเมอืงสายพันธุแปลกใหม ที่ตลาดนิยมใหความนยิม 

5. เปนการสรางความสัมพันธที่ด ีตอกันระหวางองคกรของรัฐ และเอกชน 

 ขอจํากัดของการจัดประกวดสัตว  คือ การประกวดสัตวในแตละประเภทมีความแตงตางกัน

ไป ซ่ึงตองมีการกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน ระยะเวลาการดําเนินงาน พรอมทั้งรายละเอียดดาน

ตางๆ ดังนี้ 

 ขัน้ตอนการดําเนนิงาน/แผนการดําเนนิงานตางๆ ตองมคีวามละเอียดและครอบคลุมใน

ดานที่เก่ียวของ  

 ดานประสานกับหนวยงานภายในและภายนอกหลายหนวยงาน  เชน 

 1. กรมปศุสัตว   เพื่อจัดทําใบขนยาย  

 2. สมาคม/ชมรมผูอนุรักษและพัฒนาไก   เพื่อเปนกรรมการที่ปรกึษา 

     ในดานตางๆ ของไกพื้นเมอืง  

 ดานการแตง ต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน อนุกรรมการแตละฝาย รวมไปถึง

คณะกรรมการที่มาตัดสิน ตองมีการประสานกับบุคคลที่จะมาเปนคณะกรรมการกอน

ลวงหนา  

 ดานการประชาสัมพันธ  ควรมีเวลาในการประชาสัมพันธกิจกรรมกอนจัดกิจกรรม 

อยางนอย 5  เดอืน และมขีอมูลการการประกวดใหครบถวน 

 ประเภทของการประกวด ตองระบุใหชัดเจน โดยในการประกวดโดยทั่วไปจะมดัีงนี้ 

 ดานงบประมาณตางๆ ตองมรีายละเอยีดประกอบ 
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 สืบเน่ืองมาจากคณะฯ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเปนการถายทอดองคความรูจากตัวบุคคล  

ดาน “การประกวดสัตว” โดยรศ.ดร.สุกิจ ขันธปราบ ไดมนีายครรชิต  ชมภูพันธ นักวิชาการสัตวบาล

ประจําฟารมสัตวปก  ไดนําเอาองคความรูที่ไดรับจากกิจกรรมดังกลาว มาจัดทําเปนโครงการ

ยุทธศาสตรของคณะฯ ปงบประมาณ 2561  คือกิจกรรมที่ 1 โครงการการอนุรักษการเลี้ยงไกพื้นเมอืง 

(การประกวดไกพื้นเมอืง) (อางองิ สศ 5.1.5-15  รายงานกิจกรรมการเลี้ยงไกพื้นเมือง) และกิจกรรมที่ 

2 โครงการการอนุรักษการเลี้ยงไกตอไกตั้ง (การประกวดแขงขัน “ไกตอไกตั้ง ขันเกง”)   ภายใต

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปงบประมาณ 2561  

(อางองิ สศ 5.1.5-16  รายงานกิจกรรมการประกวดแขงขันไกตอไกตัง้) 

 โดยนายครรชิต  ชมภูพันธ  ไดสรุปขอเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมในวันที่ 10  มีนาคม 2561   

ไดขอเสนอแนะในกิจกรรมครัง้น้ี  คือ   การเตรยีมความพรอมในแตละขัน้ตอนของการประกวดไกแตละ

ประเภท  ในดานของระยะเวลาของการลงทะเบียนของไกแตละประเภทที่จะประกวด : ควรกําหนด

ระยะเวลารบัสมัครใหชัดเจนและใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด   และเพิ่มระยะเวลาในการตัดสนิไก

ในแตละประเภทมากขึ้น  :  เพื่อใหคณะกรรมการตัดสินฯ ไดอธิบายถึงขอดีและขอเสียของไกท่ีเขา

ประกวดในแตละประเภท เพื่อความโปรงใสในการตัดสิน 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดองคความรูจากตัวบุคคล  ดาน “การ

ประกวดสัตว” นั้น คณะกรรมการฯ ไดมีการสังเคราะหองคความรูจากทักษะประสบการณตรงของผู

ถายทอด ซ่ึงสามารถสรุปเปนแนวปฏบิัตท่ีิดใีนการประกวดไกพื้นเมือง และการประกวดแขงขัน “ไกตอ

ไกตั้ง ขันเกง” เปนเอกสารรายงานและนําไปเผยแพรผานทางระบบฐานขอมูลการจัดการองคความรู

ของคณะฯ (อางองิ สศ 5.1.5-17 แนวปฏิบัตทิี่ดี)    

  หลังจากนัน้คณะฯ ไดรวบรวมความรูตามประเด็นความรูตามกําหนดไวในขางตน ที่มีอยูในตัว

บุคคล และแหลงเรยีนรูอื่น ที่เปนแนวปฏบิัติที่ดี ท้ังดานการผลติบัณฑิต, ดานการวจิัย และดานพัฒนา

งานดานระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาพัฒนาและจัดเก็บเปนระบบ  โดยการเผยแพรผาน

ระบบฐานขอมูลการจัดการองคความรูของคณะฯ บนเว็บไซดของคณะฯ  www.as.mju.ac.th  เพื่อ

เผยแพรองคความรูจากการจัดกิจกรรม  ใหแกบุคลากรทัง้ภายใน และภายนอกคณะฯ และผูที่สนใจ

ทั่วไปท่ีมีความตองการนําไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด อีกทั้งมีการเผยแพรออกมาเปนรูปเลม

เอกสารรายงานผลงานดําเนนิกจิกรรมในแตละครัง้ดวยเพื่องายตอการเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัด

กิจกรรมตามประเด็นความรูที่ไดกําหนดตอไป   
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ขอ 6  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการและสายสนับสนุน 

ผลการดําเนินการ : 

คณะฯ มกีารแตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ตามคําส่ังที่ 104/2557 ลงวันที่ 1 

ตุลาคม 2557  เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ 

และสายสนับสนุนวิชาการ (อางอิง สศ 5.1.6-1 คําสั่งคณะกรรมการ)  และคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรไดประชุมรวมกันเพื่อจัดทําแผนบรหิารและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 

2558-2561) และแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการประชุมคณะกรรมการ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2559  (อางอิง สศ 5.1.6-2 

รายงานประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนฯ)  เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวชิาการและ

สายสนับสนุนวชิาการ  ซ่ึงครอบคลุมภารกิจ 5 ดานของมหาวิทยาลัย และ 6 ดานของคณะฯ  รวมถึง

การเพิ่มศักยภาพของสายสนับสนุนตามภาระงาน  ที่สอดคลองกับแผนแมบทดานพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยแมโจ ระยะ 4 ป  (พ.ศ. 2557 – 2560)  ฉบับปรับปรุง และแผนพัฒนาบุคลากร 

มหาวทิยาลัยแมโจ ประจําปงบประมาณ 2559  ใน 5 มิติ คือ มิตทิี่ 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3  ประสิทธผิลของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล มติทิี่ 4 ความพรอมรับผดิชอบดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล  และมิติที่ 5 คุณภาพ

ชวีติและความสมดุลระหวางชวีติกับการทํางาน (อางองิ สศ 5.1.6-3 แผนบรหิารและพัฒนาบุคลากร)   

ในการจัดทําแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร คณะฯ มีการวิเคราะหขอมูลซึ่งประกอบไป

ดวย สมรรถนะหลัก  สมรรถนะตามกลุมงาน และสมรรถนะการบริหาร ของบุคลากรท้ังสายวชิาการ

และสายสนับสนุนวิชาการ และมีการสํารวจขอมูล IDP ของบุคลากรของคณะฯ และนําผลจากการ

วิเคราะหสมรรถนะและความตองการในการพัฒนาตนเอง ของแตละบุคคลมาเปนแนวทางในการ

กําหนดโครงการและกิจกรรมในการแผนพัฒนาบุคลากร (อางอิง สศ 5.1.6-4 แผนบรหิารและพัฒนา

บุคลากร)   

- คณะฯ มกีารบริหาร สงเสรมิ การพัฒนาและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและ

แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560  โดยมีความ

สอดคลองมหาวทิยาลัย  ม ี5 มิต ิ 8 เปาประสงค 12 ตัวช้ีวัด  13  กลยุทธ  และ 15 โครงการ/กิจกรรม 

(อางองิ สศ 5.1.6-5 แผนบรหิารและพัฒนาบุคลากร หนา 55)   ที่สนับสนุนและสงเสรมิใหบุคลากรทั้ง

สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ  ไดพัฒนาตนเอง และมีความกาวหนาตามเสนทางทํางานให

เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวในแผนความตองการในการพัฒนาตนเองทั้งการเพิ่มพูนความรู  การศึกษา

ตอในระดับที่สูงขึ้น  และความตองการในการกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น ทั้งนี้คณะฯ มีการจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาตนเองตามตําแหนงหนาท่ี ความตองการ และความชํานาญ  ในอัตรา
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ปงบประมาณละ 15,000 บาท ตอคน ตามนโยบายการบริหารงบประมาณในแผนกลยุทธทางการเงิน

ของคณะฯ และยังสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมโครงการและกิจกรรมที่เ ก่ียวของกับการพัฒนา

ศักยภาพ  และประสิทธิภาพของบุคลากรแตละสายงาน ทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ  (อางอิง สศ 

5.1.6-6 แผนกลยุทธทางการเงิน หนา 13)   คณะฯ มีการจัดสวัสดิการ เสริมสรางสุขภาพที่ดี และ

สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรทั้งสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหสามารถ

ทํางานไดอยางมปีระสทิธิภาพโดยไดอํานวยความสะดวกดานอุปกรณและจัดสถานที่ออกกําลังกายเพื่อ

เสรมิสรางสุขภาพที่ดี  เชน ไดจัดสนามเปตอง  สนามบาสเก็ตบอล  สนามวอลเลยบอล  สนามฟุตบอล  

โตะปงปอง และจักรยาน ไวใหบริการบุคลากร (อางอิง สศ 5.1.6-7 สถานที่ออกกําลังกาย) สวน

ทางดานภายภาพคณะฯ ยังไดมีการปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารเรียนและสํานักงาน  เพื่อใหมี

สภาพแวดลอมและสุขภาวะที่ดีในการทํางานของบุคคลากร เชน การตกแตงโตะทํางานในสํานักงาน  

การปรับแสงไฟในหองทํางาน  การจัดมุมพื้นที่สีเขียวสรางความสดช่ืน และจัดมุมเพื่ออานหนังสือและ

พักผอน  เพื่อการผอนคลายจากการทํางาน  เปนตน  นอกจากนี้ ไดมีบริการกลองรับความคิดเห็นและ

สายตรงคณบด ีเพื่อใหนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย ไดแจงขอรองเรยีน แสดงความคิดเห็น และ

แจงความจํานงในสิ่งที่ตองการหรือเห็นควรใหคณะฯ ปรับปรุงในดานไหนใหดีขึ้นอีกดวย (อางอิง สศ 

5.1.6-8 สายตรงคณบด)ี และ (อางองิ สศ 5.1.6-9 กลองรับฟงขอคิดเห็น) พรอมกันน้ียังไดบรรจุไวใน

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ทุกรอบการประชุม 

(อางองิ สศ 5.1.6-10 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ หนา 3) 

- คณะฯ มปีระเมนิผลความสําเร็จของแผนบรหิารและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุนวิชาการ  โดยไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนพัฒนาบุคลากร  

ประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 2 รอบ คอืรอบ 6 และ 12 เดอืน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรฯ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559-31 

มีนาคม 2560) คิดเปนรอยละความสําเร็จเฉล่ีย 89.16 (อางอิง สศ 5.1.6-11 รายงานผลการ

ดําเนนิงานตามแผนฯ รอบ 6 เดอืน) 

โดยไดนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 12  

เมษายน  2560 (อางองิ สศ 5.1.6-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2560 

รอบ 6 เดอืน หนาที่ 11)  

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรฯโดย ในรอบ 12 เดือน คิดเปนรอยละ

ความสําเร็จเฉลี่ย 95.97 (อางอิง สศ 5.1.6-13 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน) 

โดยไดเขาพจิารณาในการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 

ตุลาคม  2560  และเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  

2560  (อางอิง สศ 5.1.6-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2561 รอบ 12 

เดอืน หนาที่ 4)  
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-  คณะฯ มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล

ควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  โดยมหาวทิยาลัยไดจัดทําเอกสารเผยแพร 

เรื่อง จรรยาบรรณของผูปฏบิัติงานใหคณาจารยและบุคลากรไดรับทราบและเปนแนวทางปฏบิัติ และมี

การดูแลควบคุมใหบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณ

บุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ (อางองิ สศ 5.1.6-15  จรรยาบรรณ )  อีกทั้งคณะฯ ไดมีการบรรจุไวใน

วาระที่  6.3 จรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย, จรรยาบรรณขาราชการและพนักงานมหาวทิยาลัยฯ ใน

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกรอบการประชุม (อางอิง สศ 5.1.6-16 รายงานการประชุม) 

และคณะฯ ไดแตงตั้งผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอคิดเห็น ขอรองเรียนเรื่องจรรยาบรรณ (อางอิง สศ 

5.1.6-17  คําสั่งแตงตัง้) โดยมหีนาที่รวบรวมขอคิดเห็น ขอรองเรยีนเรื่องจรรยาบรรณตางๆ ของคณะฯ  
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ขอ 7  ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ 

ผลการดําเนินการ : 

  คณะฯ  มีระบบและกลไกดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคลองกับพันธกิจ

และมีการดําเนินงานตามระบบอยางครบถวน สอดคลองกับพันธกิจหลักของมหาวทิยาลัยทั้ง 5 ดาน 

ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการทางวิชาการ ดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ 

ประจําปการศกึษา 2557 โดยดําเนนิการประกันคุณภาพดังนี้  

มกีารวางแผน (Plan)  

- คณะฯ ไดจัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ของคณะสัตว

ศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ (อางอิง สศ. 5.1.7-1 แผนการประกัน

คุณภาพการศกึษา ปการศกึษา 2560) 

- มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อใหปฏิบัติตามเกณฑของ

มหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดไวเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน พรอมทั้งจัดทํา

คูมือฉบับแกไขรอบที่ 3 เดือน สิงหาคม 2560 ใหบุคลากรของคณะฯ (อางอิง สศ. 

5.1.7-2 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 

2557 ฉบับแกไข รอบที่ 3) 

- มกีารแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะฯ (อางองิ  สศ. 5.1.7-3  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทําหนาที่วางแผน กําหนดแนวทางการ

ดําเนินงาน กํากับติดตาม ผลักดันใหมีการพัฒนา ปรับปรุงการประกันคุณภาพ

การศกึษาในระดับหลักสูตร และระดับคณะ พรอมทั้งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกัน

คุณภาพการศกึษา (อางองิ สศ. 5.1.7-4  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) 

เพื่อจัดเก็บขอมูล หลักฐาน เอกสารตางๆ ประกอบการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง พรอมทั้งตรวจติดตามผลการดําเนินงาน และจัดหาหลักฐานเอกสาร

ประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการดําเนินงานให

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (อางอิง สศ. 5.1.7-5 รายงานการประชุม) 

และคณะกรรมการประจําคณะฯใหทราบตามลําดับ (อางองิ สศ. 5.1.7-6 รายงานการ

ประชุม 11-60) 
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การดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพการศกึษา (Do) 

คณะฯ ไดแตงตัง้คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประกัน

คุณภาพโดยการประชุมเพื่อตดิตามผลการดําเนนิงานในระดับคณะ ระดับหลักสูตรอยางตอเน่ืองตลอด

ทัง้ปการศกึษา 2560 โดยมผีลการดําเนนิการดังนี้ 

คณะอนุกรรรมการประกันคุณภาพมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและการ

จัดทํารายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตรอยางตอเนื่องตลอดทั้งปการศึกษา 2560 เพื่อ

นําเสนอผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา และคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ ตามลําดับ 

- ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 มีนาคม 

2561 เปนการประชุมเพื่อแจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ

กําหนดวันประเมนิ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปการศึกษา 2560 และติดตามผลการ

ดําเนินงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ รอบ 9 เดือน (อางอิง สศ 5.1.7-7 การประชุม

ครัง้ที่ 1/2561) 

- ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา ครัง้ที่ 2/2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 

2561 เปนการประชุมเพื่อแจงการใชขอมูลสารสนเทศของสวนกลาง  และติดตามผล

การดําเนินงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ รอบ 12 เดือน (อางอิง สศ 5.1.7-8  การ

ประชุมครัง้ที่ 2/2561) 

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 4/2560 วันที่ 22 สิงหาคม 

2560 เปนการประชุมเพื่อแจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559 

และเพื่อจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา และต้ังคาเปาหมาย 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปการศึกษา 2560 (อางองิ สศ 5.1.7-9   การประชุมครัง้ที่ 

4/2560) 

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครัง้ที่ 2/2561 วันที่ 9 เมษายน 2561 

เปนการประชุมเพื่อพิจารณาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ

กําหนดวันประเมนิ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปการศกึษา 2560 และตดิตามผลการ

ดําเนินงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ พรอมทั้งพิจารณาผลการดําเนินตาม

แผนพัฒนา/ปรับปรุงประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 9 เดือน (อางอิง สศ 5.1.7-10  

รายงานการประชุมครัง้ที่ 2/2561)  



103 
 

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม

2561 เปนการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนนิงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ พรอม

ทัง้พจิารณาผลการดําเนนิตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงประกันคุณภาพการศกึษา รอบ 12 

เดือน (อางองิ สศ 5.1.7-11   รายงานการประชุมครัง้ที่ 3/2561)  

 มีการตรวจสอบคุณภาพของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผานที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อรายงานผลการกํากับ ตดิตาม และควบคุมการดําเนินงาน  

- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เปนการ

ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศกึษา 2559 และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อใหคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษาของคณะฯ รวมกันพจิารณาและจัดทํา (ราง) แผนการพัฒนา / ปรับปรุงการ

ประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศกึษา 2560 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2559 (อางอิง สศ 5.1.7-12  

รายงานการประชุมครัง้ที่ 11/2560)  

-  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครัง้ที่ 5/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เปนการ

ประชุมเพื่อแจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และกําหนดวัน

ประเมิน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปการศึกษา 2560  (อางอิง สศ 5.1.7-13   

รายงานการประชุมครัง้ที่ 5/2561) 
 

การประเมนิคุณภาพภายใน (Check)  

คณะฯ ไดจัดกิจกรรมวพิากษรายงานการประเมนิตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 ในวัน

อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 โดยมีคณาจารย บุคลากร เขารวมกิจกรรม เพื่อตรวจสอบผลการ

ดําเนินการในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และนําขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นจากผูเขารวมกิจกรรม เพื่อ

นําไปปรับปรุงรายงานในระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการตรวจประเมินตนเองจาก

คณะกรรมการ (อางองิ สศ. 5.1.7-14 กิจกรรมวพิากษรายงานการประเมนิตนเอง) 

การควบคุมคุณภาพ และการตดิตามการดําเนินงาน (Act) 

ในดานการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ คณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพื่อทําหนาที่วางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงาน กํากับติดตาม 

ผลักดันใหมกีารพฒันา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และระดับคณะ   

มกีารแตงตัง้คณะอนุกรรมการ โดยมรีองคณบดฝีายวชิาการเปนประธานคณะกรรมการ 

คณาจารย และเจาหนาที่ฝายตางๆ ในคณะฯ โดยมีการหนาที่ของแตละฝายอยางชัดเจน ซ่ึงมีหนาใน

การจัดเก็บขอมูล หลักฐาน เอกสารตางๆ ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง จัดหา
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หลักฐานเอกสารประกอบการเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง และมกีารประชุมตดิตามความกาวหนา

ในการจัดทําขอมูลอยางตอเน่ือง พรอมทัง้นําเขาพจิารณาในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา เมื่อมีมติใหเพิ่มเติมขอมูล หรือการแกไขขอมูล คณะอนุกรรมการฯ จะมีการประชุมเพื่อ

เพิ่มเติมขอมูลตามมติที่ประชุม และจะนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพอีก

ครั้ง และรายงานในคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยรองคณบดีฝายวิชาการทุกรอบการประชุม เพื่อ

ทราบตามลําดับ 

ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559 ท่ีผานมา คณะฯ ไดนําผลการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมิน จุดเนน จุดเดน ขอเสนอแนะ คําแนะนํา

ตางๆ (อางอิง สศ. 5.1.7-15 รายงานการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา) มาประชุมใน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน เพื่อวางแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาของ

คณะฯ ในปการศึกษา 2560 (อางอิง สศ. 5.1.7-16 แผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพ

การศกึษา)    

ผลการประเมนิตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ ปฏบิัติไดขอ 1,2,3,4,5,6,7 5.0 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 : ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชในการประเมนิ : ปการศกึษา 2560 

เกณฑการประเมนิ : คาคะแนน 

ผูรับผดิชอบตัวบงชี้ : นางจริาพรรณ  เคหา 

หนวยงาน : คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 

เกณฑการประเมนิ 

ขอ 1  มรีะบบและกลไกในการกํากับการดําเนนิการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ขอ 2  มคีณะกรรมการกํากับ ตดิตามการดําเนนิงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงาน

ผลการตดิตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพจิารณาทุกภาคการศึกษา 

ขอ 3  มกีารจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนนิงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ขอ 4  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมนิให

กรรมการประจําคณะเพื่อพจิารณา  

ขอ 5  นําผลการประเมนิและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรบัปรุงหลกัสูตรใหมคุีณภาพดี

ขึ้นอยางตอเน่ือง 

ขอ 6  มผีลการประเมนิคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดําเนนิการ 

1 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

2 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

3 - 4 ขอ 

มกีารดําเนินการ 

5  ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

6 ขอ 

 

คะแนนที่ไดรับ  : 4 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน : คณะฯ มกีารดําเนนิการได 5 ขอ ดังนี้ 

ขอ 1  มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 คณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผูบริหาร ประธาน

อาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร คณาจารย บุคลากรและนักศกึษาสโมสรนักศกึษาของคณะฯ รวม

เปนกรรมการ (อางอิง สศ 5.2.1-1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) เพื่อทําหนาที่วางแผน 
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กํากับ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับตางๆ 

ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

 คณะฯ มีระบบและกลไกในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

เพื่อใหทุกหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 

1. ระบบและกลไกการรับนักศกึษา โดยมีกระบวนการรับนักศึกษาที่มีการกําหนดคุณสมบัติ

และวิธีการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพและ

สอดคลองกับความตองการของหลักสูตร อีกทั้ง ยังมีระบบและกลไกการสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษาในหลักสูตรใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคทั้ง 5 ดาน และการ

พัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการเสรมิสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมี

ระบบและกลไกการจัดการขอรองเรยีนของนักศึกษาในหลักสูตร เพื่อใหเกิดกระบวนการ

ตอบสนองตอการแกไขปญหาใหแกนักศึกษาในหลักสูตรไดอยางเปนระบบและมี

ประสทิธภิาพ  (อางองิ สศ 5.2.1-2 โครงการดานการสงเสรมิพัฒนานักศกึษา) 

2. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร โดยมีกระบวนการ

ดําเนินงานที่ครอบคลุมและเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

โดยเริ่มตัง้แตการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐาน 

และเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง หลักเกณฑการแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร เพื่อทําหนาที่บรหิารและดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

การอดุมศกึษาและเกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของ ตลอดจนมีการสงเสรมิและสนับสนุนการ

พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร (อางองิ สศ 5.2.1-3 ประกาศการรบัสมัครอาจารย) 

3.  ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรที่คํานึงถึงความสอดคลองกับสภาวการณใน

ปจจุบัน และตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ตลอดจนกําหนดใหมีการปรับปรุง

หลักสูตรใหมีความทันสมัยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรทุก ๆ 5 ป ตามเกณฑที่

กําหนด (อางองิ สศ 5.2.1-4 การปรับปรุงหลักสูตร) ระบบและกลไกการวางระบบผูสอน

และกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน โดยมีการกําหนดผูสอน

ตามความเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชา มีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา

รายละเอยีดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ตลอดจนมีการตรวจสอบผลการประเมนิ

ผูเรียนในแตละรายวิชา และการจัดสงรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 
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และ มคอ.6) ในแตละภาคการศกึษา ใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ (อางอิง สศ 5.2.1-5 

บันทกึขอความแจงดําเนนิการจัดทํารายละเอยีดของรายวิชา)  

4.   ระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  โดยจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอน ตลอดจนถึงการประเมนิความพึงพอใจเพื่อนําผล

ประเมินมาวางแผน สงเสริม และสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด (อางอิง สศ 5.2.1-6 การสํารวจความตองการ

ระดับหลักสูตร)  

ขอ 2  มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ

รายงานผลการตดิตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพจิารณาทุกภาคการศกึษา 

 คณะฯ ไดกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตร เปนผูขับเคลื่อนการดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามระบบและกลไกที่ไดกําหนดไว พรอมทั้งแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการ (อางองิ สศ 5.2.2-1 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา) เพื่อจัดเก็บขอมูล 

หลักฐาน เอกสารตางๆ ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และตรวจ

ตดิตามผลการดําเนนิงาน และจัดเตรยีมหลักฐานเอกสารประกอบการเขยีนรายงานการประเมินตนเอง 

และรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประจํา

คณะ โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้ 

  ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดมีการประชุมอาจารยประจํา

หลักสูตร เพื่อวางแผนตดิตาม และทบทวนผลการการดําเนนิงานของหลักสูตร สมัยวสิามัญ จํานวน 8 

ครัง้ และสมัยสามัญ จํานวน 8 ครัง้ ดังนี้  

 สมัยสามัญ รายละเอยีดการประชุมดังนี้ (อางองิ สศ 5.2.2-2 หนังสือเชิญประชุม) 

- ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศกึษา 2559 

- การนเิทศสหกจิศกึษา และการฝกงานของนักศกึษาที่ อสค. 

- ปฏทินิกจิกรรมหลักสูตร 1/2560 

- ภาระงานสอนและรายวชิาที่เปดสอน ภาคเรยีนที่ 2/2560 

- ปฏทินิสหกจิศกึษา 1-2/2560 

- สรุปผลคะแนน ประจําภาคเรยีนที่ 2/2560 

- พจิารณาคําอธิบายรายวชิา เนื้อหา และ mapping ของหลักสูตรปรับปรุง 

- กําหนดการนําเสนอผลการปฏบิัตงิานสหกิจศึกษา 1/2560 

- การวพิากษหลักสูตรปรญิญาตรี 
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- การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจ

ศกึษาและการฝกงาน 

- การทวนสอบรายวชิาภาคเรยีนที่ 1/2560 

- การรบัสมัครนักศึกษา ปการศึกษา 2561 

- การประกันคุณภาพการศกึษา ปการศึกษา 2560 

- มคอ.7 รายงานผลการดําเนนิงานหลักสูตร ปการศกึษา 2560 

 สมัยวสิามัญ รายละเอยีดการประชุมดังนี้ (อางองิ สศ 5.2.2-3 หนังสือเชิญประชุม) 

- การลาศกึษาตอของอาจารยสุรรีัตน  ถือแกว 

- การเปดรายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิ 

- ปญหาการฝกงานและฝกสหกจิศึกษา 

- การตดิตาม มคอ.3-6 ภาคเรยีนที่ 2/2560 

- พจิารณาขอตกลงภาระงานของอาจารยผูสอน 

- พจิารณาความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน 

- การยายสาขาของนักศึกษาหลักสูตร 4 ป เทยีบเขาเรยีนสาขาการผลิตสุกรไปสาขา

โคนมและโคเนื้อ 

- คํารองทั่วไปการขอเปดกลุมเพิ่มหรือเปดรายวิชาใหนักศึกษาในรายวิชา สศ430 

การปรับปรุงพันธุสัตว 

- การวพิากษหลักสูตรปรญิญาตรี 

- การคัดเลือกนักศกึษาใหม 61 รอบรับตรง ครัง้ที่ 1 

- ขอเสนอแนะจากการวิพากษหลักสูตรปรญิญาตรี 

- แผนการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการดําเนินงานตามตัว

บงช้ี ปการศกึษา 2560 

- การทวนสอบรายวชิาภาคเรยีนที่ 1/2560 

- การรบัสมัครนักศึกษา ปการศึกษา 2561 

- การพจิารณาผลคะแนนประจําภาคเรยีนที่ 2/2560 

 ระดับหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร ไดมกีารประชุมอาจารยประจํา

หลักสูตร เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนผลการการดําเนินงานของหลักสูตร จํานวน 7 ครั้ง โดยมี

รายละเอยีดในการประชุมดังนี้ (อางองิ สศ 5.2.2-4 หนังสือเชญิประชุม) 

- ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 
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- การดําเนินการประกันคุณภาพการศกึษา ประจําปการศกึษา 2559 

- การสอบประมวลผลความรู 

- โปรแกรมการศึกษาดูงานระดับบัณฑติศกึษา  

- รายวชิาที่เปดสอน ประจําภาคการศกึษาที่ 1/2560 

- พิจารณารายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อบรรจุไวในแผนความ

ตองการงบครุภัณฑ 

- การแตงตัง้อาจารยที่ปรกึษาของนักศึกษา 

- แนวทางแกไข/ปรับปรุงผลการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศกึษา 

- รับรองผลคะแนนนักศึกษา และรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ 

ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560 

- รายวชิาที่เปดสอน ประจําภาคการศกึษา 2/2560 

- โครงการ journal club 

- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรยีนรูสูรายวชิา 

- แผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2561 

- กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑติศึกษา ประจําป 2561 

- กิจกรรมการจัดบรรยายโดยผูทรงคุณวุฒภิายนอก 

 ระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดมีการประชุมอาจารยประจํา

หลักสูตร เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนผลการการดําเนินงานของหลักสูตร จํานวน 5 ครั้ง โดยมี

รายละเอยีดในการประชุมดังนี้ (อางองิ สศ 5.2.2-5 หนังสอืเชญิประชุม) 

- การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 

- แผนพับประชาสัมพันธหลักสูตร 

- การดําเนนิงานดานประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

ประจําปการศกึษา 2559 

- โปรแกรมศึกษาดูงานระดับบัณฑติศึกษา ปการศกึษา 2559 

- ตดิตามความกาวหนาในการประสานงานสําหรับผูประสงคสมัคร 

เขาศึกษาในหลักสูตร Flagship Doctoral Program - Universiti Putra Malaysia 

(UPM) 

- รับรองผลคะแนนนักศึกษา และรายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ 

ประจําภาคการศกึษาที่ 2/2559 
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- รายวชิาที่เปดสอน ประจําภาคการศกึษาที่ 1/2560 

- พิจารณารายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อบรรจุไวในแผนความ

ตองการงบทุน (ครุภัณฑ ที่ดนิและส่ิงกอสราง) 

- แนวทางการแกไข/ปรับปรุงผลการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร 

- ระบบและกลไกการดําเนินงานของหลักสูตรฯ 

- ตดิตามความกาวหนาในการประสานงานสําหรบัผูประสงคสมัครเขาศึกษาใน

หลักสูตร Flagship Doctoral Program – Universiti Putra Malaysia (UPM) 

- รับรองผลคะแนนนักศกึษา และรายงานความกาวหนาในการทําดุษฎนีิพนธ 

ประจําภาคการศกึษาที่ 1/2560 

- รายวชิาที่เปดสอน ประจําภาคการศกึษาที่ 2/2560 

- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรยีนรูสูรายวชิา 

- แผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2561 

- กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบณัฑิตศึกษา ประจําป 2561 

  มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ดังนี้ 

- ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 มีนาคม 

2561 เปนการประชุมเพื่อแจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ

กําหนดวันประเมนิ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปการศึกษา 2560 และติดตามผลการ

ดําเนนิงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ รอบ 9 เดือน (อางอิง สศ 5.2.2-6 การประชุม

ครัง้ที่ 1/2561) 

- ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา ครัง้ที่ 2/2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 

2561 เปนการประชุมเพื่อแจงการใชขอมูลสารสนเทศของสวนกลาง  และติดตามผล

การดําเนินงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ รอบ 12 เดือน (อางอิง สศ 5.2.2-7 การ

ประชุมครัง้ที่ 2/2561) 

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 4/2560 วันที่ 22 สิงหาคม 

2560 เปนการประชุมเพื่อแจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559 

และเพื่อจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา และต้ังคาเปาหมาย 
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ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปการศกึษา 2560 (อางอิง สศ 5.2.2-8 การประชุมครั้งท่ี 

4/2560) 

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครัง้ที่ 2/2561 วันที่ 9 เมษายน 2561 

เปนการประชุมเพื่อพิจารณาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ

กําหนดวันประเมนิ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปการศกึษา 2560 และตดิตามผลการ

ดําเนินงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ พรอมทั้งพิจารณาผลการดําเนินตาม

แผนพัฒนา/ปรับปรุงประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 9 เดือน (อางอิง สศ 5.2.2-9 

รายงานการประชุมครัง้ที่ 3/2561)  

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม

2561 เปนการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนนิงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ พรอม

ทัง้พจิารณาผลการดําเนนิตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงประกันคุณภาพการศกึษา รอบ 12 

เดือน (อางองิ สศ 5.2.2-10 รายงานการประชุมครัง้ที่ 2/2561)  

 มีการตรวจสอบคุณภาพของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผานที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อรายงานผลการกํากับ ตดิตาม และควบคุมการดําเนินงาน  

- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เปนการ

ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศกึษา 2559 และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อใหคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษาของคณะฯ รวมกันพจิารณาและจัดทํา (ราง) แผนการพัฒนา / ปรับปรุงการ

ประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศกึษา 2560 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ประจําปการศกึษา 2559 (อางองิ สศ 5.2.2-11 รายงาน

การประชุมครัง้ที่ 11/2560) 

-  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครัง้ที่ 5/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เปนการ

ประชุมเพื่อแจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และกําหนดวัน

ประเมนิ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปการศกึษา 2560  (อางองิ สศ 5.2.2-12 รายงาน

การประชุมครัง้ที่ 5/2561) 
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ขอ 3  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 คณะฯ ไดดําเนินการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผล

ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังน้ี 

- คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณ และผูรับผดิชอบโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาดาน

การประกันคุณภาพการศกึษา ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ครอบคลุมพันธกิจของคณะฯ โดยบรรจุใน

โครงการยุทธศาสตรเงินรายไดของคณะฯ เชน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหนักศกึษา

ใหม โดยใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศกึษา ประจําปการศึกษา 2560 ใน

วันที่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เพื่อใหนักศึกษาใหมไดทราบถึงนโยบายการบริหารงาน

ของคณะฯ, ทําความรูจักกับคณาจารย เจาหนาที่, สถานที่ภายในอาคารศูนยสัตวศาสตรฯ, 

แนะนําการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษา (อางอิง สศ 5.2.3-1 รายงานโครงการปฐมนิเทศ

นักศกึษาใหนักศกึษาใหม)  

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษา ในระหวางวันที่ 18 มีนาคม 2561 โดยมีนายเจษฎาพงษ  

ชัยเรืองวุฒิ นักวิชาการศึกษา ไดใหความรูการประกันคุณภาพใหแกนักศึกษาในสังกัด

สโมสรนักศึกษาฯ ถึงกระบวนการ PDCA ในการทําแผนกิจกรรมนักศึกษาไดทราบและ

เขาใจถึงกระบวนการดังกลาว และนําไปปรับใชในการวางแผนการทํากิจกรรม (อางอิง สศ 

5.2.3-2 รายงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษา) 

- โครงการยุทธศาสตรของคณะฯ เชน โครงการสหกิจศึกษา และการฝกงาน  โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โครงการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ เพื่อให

นักศึกษาไดประสบการณการเรียนรูภายนอกหองเรียน ไดรับองคความรูใหมพรอมทั้ง

สงเสรมิใหนักศกึษามคุีณลักษณะที่พงึประสงค (อางอิง สศ 5.2.3-3 โครงการยุทธศาสตร

เงนิรายได ประจําปงบประมาณ 2561) 

- คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการเพิ่มพูนความรู และทักษะใหแกคณาจารย จํานวน 

15,000 บาท/ปงบประมาณ (อางองิ สศ 5.2.3-4 การจัดสรรงบประมาณสําหรับบุคลากร) 

เพื่อใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพอยางตอเนื่อง และยังมี

สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในดานการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง เชน 

การสนับสนุนการตพีมิพผลงาน การทําหนังสอื ตํารา เพื่อขอตําแหนงทางวชิาการ  

- การจัดสรรทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานกายภาพ เชน หองปฏิบัติของคณะฯ  

อุปกรณ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑ

และสิ่งกอสราง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ฟารมปศุสัตว 

และสัตวทดลองที่สามารถใชในการเรียนการสอน และการวิจัยอยางเพยีงพอ (อางอิง สศ 
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5.2.3-5 สิ่งสนับสนุนดานกายภาพ) พรอมทั้งสํารวจความตองการครุภัณฑ ที่ดิน และ

สิ่งกอสราง ในระดับหลักสูตร เพื่อบรรจุไวในแผนความตองการงบลงทุน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2560-2564) (อางองิ 5.2.3-6แบบสํารวจความตองการครุภัณฑ ท่ีดนิ และสิ่งกอสราง) 
 

ขอ 4  มกีารประเมนิคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ

ประเมนิใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา  

ทุกหลักสูตรไดรับการประเมนิคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร วันที่ประเมนิ 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร 12 มถุินายน 2561 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร 13 มถุินายน 2561 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร 14 มถุินายน 2561 
 

ทุกหลักสูตรไดรายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้ง 9/2561 ใน

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 

2560 และพิจารณาขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ (อางอิง สศ 5.2.4-1 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครัง้ที่ 9/2561) 
 

 

ขอ 5  นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมี

คุณภาพดขีึ้นอยางตอเนื่อง 

จากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 คณะกรรมการประจําคณะ ไดให

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา / ปรับปรุงการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละ

หลักสูตร ในปการศกึษา 2560 โดยไดเห็นชอบใหแตละหลักสูตรจัดกิจกรรมสงเสรมิและสนับสนุนการ

พัฒนานักศกึษา อาจารยประจําหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน รวมทัง้การดําเนินการดานอื่น 

ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมคีุณภาพดขีึ้นอยางตอเนื่อง  

โดยในปการศกึษา 2560 หลักสูตรของคณะฯ ทั้ง 3 หลักสูตร ไดดําเนินการพัฒนา / ปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยมรีายละเอียดดังน้ี 
 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร ไดดําเนนิการ 

ขอคดิเห็นหรือสาระ 

จากผูประเมนิ 

ความเห็นของ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

การนําไปดําเนนิการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 2 :   บัณฑิต   

1. ควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนา

วชิาชพีเฉพาะทางสัตวศาสตรใหแก

นักศกึษาช้ันปสุดทาย เพือ่ให

วิเคราะหความตองการของผูใช

บัณฑิตจากแบบสอบถาม และการ

สัมภาษณในชวงนิเทศสหกิจศกึษา 

อาจารยประจําหลักสูตร ไดวิเคราะหความตองการ

ของผูใชบัณฑิต และจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาช้ันป

ที่ 4 ไดแก กิจกรรมสงเสริมวชิาการแกนักศึกษา ใน
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หรือปรับปรุงหลักสูตร 

สอดคลองกับความตองการของผูใช

บัณฑิตอยางตอเนือ่ง 

เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

วิ ช า ชี พ ท า ง สั ต ว ศ า ต ร ใ ห แ ก

นักศึกษาชั้นปที่ 4 ใหมีทักษะและ

ความชํานาญ เชน กิจกรรมพัฒนา

วิชาชีพสัตวศาสตร, อบรม

มาตรฐานฟารม และการจัดการ

ธุรกิจเบื้องตน 

 

 

หัวขอ "การจัดการธุรกิจเบื้องตน", กิจกรรมปจฉิม

นิเทศใหกับนักศึกษา ในหัวขอ “การเตรียมความ

พรอมกอนกาวสูโลกการประกอบอาชีพทางสัตว

ศาสตร”,  กจิกรรมอบรมมาตรฐานฟารมไกไขและไก

เนื้อ, สุกร และโคนมและโคเนื้อ และกิจกรรมพัฒนา

วชิาชพีสัตวศาสตร  

องคประกอบท่ี 3 :   นักศกึษา   

1. ควรพิจารณาปรับปรุงรายวิชา

ความรูพื้นฐานสําหรับนักศึกษา 4 ป

เทยีบเรยีน ทดแทนเฉพาะรายวชิาสห

กจิศกึษา 

หลักสูตรมีรายวิชา สศ 498 การ

เรียนรูอิสระ และ สศ 499 การ

ฝกงานตางประเทศ เทียบเคียงกับ

รายวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา ซึ่ง

เปนทางเลือกใหกับนักศกึษา 

  

2. ควรมีระบบและกลไกเพื่อกํากับ

ตดิตามใหนักศกึษาจบการศกึษาตาม

แผน 

1) หลักสูตรไดมีการสํารวจ

นักศึกษาปจจุบันทั้งที่ตามแผนและ

ยังไมสําเรจ็การศกึษา โดยการตอบ

แบ บ สอบ ถา ม ใน กิจ ก รรม พ บ

อาจารยท่ีปรกึษา เพื่อติดตามและ

ใหขอเสนอแนะเพื่อใหนักศึกษาจบ

ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม แ ผ น                                   

2) หลักสูตรจะมีการตรวจสอบ

แผนการศึกษาของนักศึกษาจาก

ระบบ และเรียกนักศึกษาท่ีตกคาง

ใกลพนสภาพ และมีเกรดเฉลี่ยตํ่า

เขาพบเพื่อใหคําแนะนําในการวาง

แผนการเรยีน 

อาจารยประจําหลักสูตรไดดําเนินการติดตามจํานวน

นักศกึษาตกคางนักศึกษาพนสภาพ และนักศึกษาที่

เกรดเฉล่ียต่ํากวา 2.00 ในชวงปลายภาคเรียนที่ 

2/2560 นี้ โดยงานบริการการศึกษาไดนัดประชุม

นักศกึษาที่มีปญหาผลการเรียน เพื่อรับทราบปญหา

ของนักศึกษาท่ีเกิดข้ึนจากผลการเรียนตํ่า และ

รายงานตอท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตร โดยได

ตรวจสอบแผนการศกึษา และใหคําแนะนําในการวาง

แผนการลงทะเบียนและแผนการเรียน รวมทั้ง

รายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่มีปญหาให

ผูปกครองไดรับทราบดวย  

3. หลักสูตรควรมีการวางแผนการ

จัดกิจกรรมและกําหนดผลลัพธใน

การพัฒนาทั กษะที่ เ ชื่อม โยงกับ

ผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาให

ชัดเจน พรอมทั้งติดตาม ประเมินผล 

และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

1. มีการวางแผนการจัดกิจกรรม

ลวงหนาในแตละภาคการศึกษา ซึ่ง

เปนกิจกรรมที่ตอบโจทยผลลัพท

การเรียนรูของนักศึกษาในแตละ

ทั ก ษ ะ  (3R,7C)                                 

2. มีการติดตามและประเมินผล

การจัดกิจกรรมในแตละกิจกรรม

เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงการจัด

กจิกรรมในครัง้ตอไป 

1.หลักสูตรไดมกีารแบงกจิกรรมเปนหมวดหมูไดแก

..... และไดกําหนดตารางกจิกรรมลวงหนากอนเปด

เทอมทุกภาคการศึกษา                                             

2.ไดมีการติดตามและวเิคราะหผลการจัดกจิกรรม

จากแบบประเมนิ                     

3.กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมในภาคการศึกษา

ตอไปโดยเอาผลจากการประเมนิกิจกรรมในครัง้กอน

มาพจิารณา 

4. ในหลักสูตร 4 ปเทียบเรียน ควร

นําขอมูลการไมจบการศึกษาในเวลา

ที่กําหนด มาวิเคราะหขอมูล เพื่อใช

1. ติดตามผลการเรียนของ

นักศึกษาหลักสูตร 4 ปเทียบเขา

เรียน จากระบบงานทะเบียนและ

1.ไดตดิตามผลการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร 4 ป

เทียบเรียน ทั้งจากระบบงานทะเบียน และอาจารยที่

ปรึกษา เพื่อแยกกลุมและวิเคราะหปญหาของ
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เปนแนวทางในการคัดกรองผู เขา

ศึ กษ า  กํ า หน ด กิ จ กรรม พัฒ น า

นักศึกษา และวิเคราะหการจัดการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

กจิกรรมพบอาจารยท่ีปรกึษา นักศกึษาไดแก นักศึกษาที่เรียนตามแผน นักศึกษาที่

เรยีนไมตาม และนักศกึษาที่ไมจบการศกึษาตามเวลา

ที่กําหนด 

2. วิเคราะหสาเหตุการไมจบ

การศึกษาตามเวลาที่กําหนดของ

นักศึกษา 4 ปเทียบเรียน เพื่อ

พิจารณาแนวทางในการปองกัน

และแกปญหา 

2.วธิแีกปญหาสําหรับนักศกึษาที่ไมจบการศกึษาตาม

เ วลา ท่ีกํ าหนดโดยใหคํ าแนะนํ าและวางแผน

การศึกษาอยางใกลชิดโดยอาจารยที่ปรึกษาและ

อาจารยประจําสาขา 

3. วางแนวทางการแกไขและ

ปองกันปญหาสําหรับนักศึกษาแต

ละกลุม ไดแก นักศึกษาท่ีเรียนตาม

แผน  นั กศึ ก ษ าที่ เ รี ยน ไ ม ต า ม 

นักศึกษาที่ ไมจบการศึกษาตาม

เวลาที่กําหนด และนักศกึษาใหม 

3. วิธีปองกันปญหาสําหรับนักศึกษากําลังศึกษาให

จบตามเวลาที่กําหนดโดยใหคําแนะนําและวางแผน

การศึกษาอยางใกลชิดโดยอาจารยที่ปรึกษาและ

อาจารยประจําสาขา จัดกิจกรรมสงเสรมิวชิาการเชน

กจิกรรมตวิ ในรายวชิาที่นักศกึษามีปญหา 

 

4. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ

นักศกึษาใหม และการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหแก

นักศกึษา 

 

องคประกอบที่ 4 :   อาจารย   

1 .  ควรส ง เสริมและสนับสนุน ให

อาจารยประ จําหลักสู ตรตีพิมพ

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่ม ี

impact factor เพื่อใหหลักสูตร

ส า ม า ร ถ เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ

สถาบันการศึกษาในกลุมเดยีวกัน 

1.สงเสรมิและสนับสนุนใหอาจารย

ประจําหลักสูตรตีพมิพผลงานวจัิย

ในวารสารวชิาการโดยมี

งบประมาณสนับสนุน                                 

2.สงเสรมิใหอาจารยประจํา

หลักสูตรเขารวมอบรมในหัวขอที่

เกี่ยวของการตพีมิพผลงานทาง

วชิาการ 

1.คณะมงีบประมาณสนับสนุนในการแกไข 

manuscript และมีคาตอบแทนสําหรับการตีพมิพ

ผลงานวิจัยในวารสารวชิาการท่ีม ีimpact factor 

เพื่อใหหลักสตูรสามารถเทียบเคยีงกบั

สถาบันการศกึษาในกลุมเดยีวกัน                                                                                          

2.อาจารยประจําหลักสตูรไดเขารวมกจิกรรม 

Journal club (ครัง้ที่ 1) เพือ่ฝกการนําเสนอบทความ

วชิาการผานส่ือสารสนเทศ คดิวเิคราะหผลการวจิัย

จากบทความวชิาการและแลกเปล่ียนองคความรูทาง

วชิาการ 

 

 

2. ควร มีการกํากับ  ติดตามการ

บริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อ

กอ ให เกิ ด เปาหมายทั้ งดานการ

สงเสริมวิชาชีพ การพัฒนาตําแหนง

ทางวิชาการ อันจะสงผลตอความ

เขมแข็งทางวิชาการและสามารถ

บรหิารจัดการหลักสูตรใหมคีุณภาพ 

 

หลักสูตรฯ จัดทําแผนพัฒนา

อาจารยประจําหลักสูตร ระยะ 3 ป

ที่ครอบคลุมการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ และกํากับใหเปนไปตาม

แผน 

ประธานอาจารยประจําหลักสูตรติดตามการยื่นขอ

ตําแหนงทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตรฯใน

ที่ประชุม รวมทั้งมีการจัดทํา TOR ภาระงานอาจารย 

และไดจัดทําแผน IDP โดยอางองิแผนจากคณะฯ 

องคประกอบที่ 5 :   หลักสูตรการเรยีนการสอน การประเมินผูเรยีน 
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1. ควรจัดทําระบบและกลไกการ

ประเมนิผูเรยีนโดยการมสีวนรวมของ

อาจารยผูสอนและอาจารยประจํา

หลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย

ของหลักสูตร 

การพจิารณาการจัดทํามคอ.3 และ

กระบวนการทวนสอบฯ 

กอนการเปดการศึกษาในแตละภาคการศึกษา

หลักสูตรไดมีการแจงใหอาจารยผูสอนจัดทํามคอ.3 

โดยแสดงถงึรายละเอยีดของเกณฑและวธีิการในการ

วัดและประเมนิผลการเรียนรูของนักศึกษาแตละดาน 

โดยหลักสูตรไดมีการพิจารณาขอมูลจาก มคอ.3 

เ พื่ อ ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม เ ป า ห ม า ย ข อ ง ห ลั ก สู ต ร 

นอกเหนือจากนี้ระบบและกลไกของการประเมิน

ผูเรียนโดยอาจารยการทํางานของคณะกรรมการ

ทวนสอบฯ ไดมีการประเมินรายละเอียดของการ

ประเมนิรวมโดยการมีสวนรวมของ อ.ผูสอนในการให

ขอมูลในดานของวิธีการประเมินผลการเรียนของ

นักศกึษา 

 

2. ควรวางแผนติดตามการประเมิน

ผู เรียนตามรายวิชาที่ เปดสอน ให

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่

กําหนดใน มคอ.2 

1.หลักสูตรมีการประเมินผู เรียน

ต า ม ร า ย วิ ช า ที่ เ ป ด ส อ น ใ ห

สอดคลองกับมาตรฐานผลการ

เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.2 โดยการ

พิ จ า ร ณ า จ า ก ก า ร จั ด ทํ า

รายละเอยีดใน มคอ.3,4  

อาจารยประจําหลักสูตรวางแผนการจัดทําระบบการ

ประเมินผลการเรียนรูตามรายวิชาที่เปดสอน ให

สอดคลองกับมาตรฐานการเรยีนรูที่กําหนดใน มคอ.

2 ในแตละภาคเรยีน จาก มคอ.3,4 และผลลัพทของ

การเรียนรูใน มคอ. 5,6 โดยอาศัยการดําเนินการ

ของคณะกรรมการทวนสอบฯ 

 

2. ดําเนนิการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

ของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการ

เรยีนรูที่กําหนดในมคอ.   

อาจารยประจําหลักสูตรดําเนนิการกํากับและตดิตาม

ใหคณะกรรมการทวนสอบฯ ประเมินผูเรียนตาม

รายวิชาที่เปดสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 ในหมวดวชิา

บังคับ วิชาเอกเลือกและเลือกเสรี โดยอาจารย

ประจําหลักสูตรไดรวมดําเนนิการคัดเลอืกรายวิชาใน

การทวนสอบโดยพิจารณาจากรายวิชาที่มีการ

แสดงผลการเรียนผิดปกติ หรอืรายวิชาพื้นฐานที่มี

ความสําคัญตอการศึกษาในลําดับถัดไป   โดย

คณะกรรมการทวนสอบไดพิจารณาทวนสอบ

รายวิชาจาก มคอ. 3-4 และ 5-6 ของรายวิชาที่

ไดรับคัดเลือก  

องคประกอบที่ 6 :   สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจ

ต อ สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู ใ ห

ครอบคลุมนักศกึษาทุกช้ันป 

หลักสูตรวางแผนการสํารวจความ

พึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู

โดยใหนักศกึษาทุกชัน้ปมสีวนรวม 

 มหาวิทยาลัยไดเปดระบบการประเมนิความพงึพอใจ

ตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูใหแกนักศกึษาทุกชัน้ป โดย

ผานการประเมินในระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งหลักสูตรไดกํากับและติดตามนักศึกษาใหมีสวน

รวมในการประเมิน และหลักสูตรได นําผลการ

ประเมินมาวิเคราะหเพื่อวางแผนในการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรูในปตอไป 

ขอเสนอแนะตอหลักสูตร   



117 
 

ขอคดิเห็นหรือสาระ 

จากผูประเมนิ 

ความเห็นของ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

การนําไปดําเนนิการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

 หลักสูตรพจิารณาและทบทวนการ

บริหารหลักสูตรใหมรีะบบและ

กลไกมากย่ิงข้ึนเพื่อเปนแนวทางใน

การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 

พัฒนาการบรหิารจัดการหลักสูตรจากขอคดิเห็นและ

เสนอแนะจากปปจจุบันและปกอนนํามาวางแผนและ

กําหนดการจัดกิจกรรมและแผนการดําเนินงานใหมี

ความเหมาะสมมากข้ึน ในปการศึกษา 2561 ตอไป 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร 

ขอคดิเห็นหรือสาระ 

จากผูประเมนิ 

ความเห็นของอาจารยประจํา 

หลักสูตร 

การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน 

1. หลักสูตรตองเรงรัดกระบวนการและ

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเสร็จ

สิ้นโดยเร็วกอนการเปดรับนักศึกษาใน

รอบถัดไป 

เรงปรับปรุงหลักสูตรใหแลวเสร็จภายใน

ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่  2 

ปการศึกษา 2560 

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จ 

โ ด ยผ า นควา ม เห็ นชอ บ จา กสภ า

มหาวทิยาลัย เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 

2560 และอยูระหวางใหสํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ ตรวจสอบ กอน

นํ าส ง ให  สกอ .พิจารณา ใหค วา ม

เห็นชอบหลักสูตรฯ 

องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 

1. การตีพมิพเผยแพรผลงานวจิัยในแหลง

ที่มคุีณภาพเพิ่มข้ึน นอกเหนือจากการ

ประชุมวชิาการ เชน ในวารสารที่อยูใน

ฐานข อมูล ท่ี ไ ด รั บก ารยอมรั บ ใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ 

อาจารยที่ปรึกษากระตุนใหนักศึกษา

ตพีมิพเผยแพรผลงานวจัิยในวารสารที่อยู

ใ นฐานข อมูลที่ ไ ด รั บการยอมรับ ใ น

ระดับชาตแิละนานาชาตเิพิ่มมากข้ึน 

ดําเนินการเสร็จแลว โดยมีนักศึกษาใน

หลักสูตรฯ ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

ในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีไดรับการ

ยอมรบัในระดับชาตแิละนานาชาติ 

2. หลักสูตรควรมีการวางแผนในการ

สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกป 

เพื่ อ ใหมี การ เผยแพร ผลงานทาง

วิชาการของนักศึกษาและผูสํ าเร็จ

การศึกษาอยางตอเน่ือง 

หลักสูตรดําเนินการรวางแผนการสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษารวมกับอาจารยท่ี

ปรกึษา 

อาจารยประจําหลักสูตรฯ จัดประชุม

ร ว ม กั บ นั ก ศึ ก ษ า  เ พื่ อ ติ ด ต า ม

ความกาวหนาในการศึกษา เมื่อวันที่ 

13 พฤศจิกายน 2560 โดยมีอาจารยท่ี

ปรกึษาเขารวมประชุมดวย 

3. ควรวิเคราะหผลการสํารวจจากผูใช

บัณฑิตเพื่อนํามาสูการจัดกิจกรรม

ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ใ ห บั ณ ฑิ ต มี

คุณลักษณะตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตรและตามความตองการของ

ผูใชบัณฑติชัดเจนยิ่งข้ึน 

หลักสูตรวางแผนจัดกจิกรรมสงเสริมและ

พัฒนา ใหบัณ ฑิตมี คุณลักษณะตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรและตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิตชัดเจนย่ิงขึ้น 

หลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ บัณ ฑิ ตศึ ก ษ า จั ด

กิจกรรม Journal club จํานวน 2 ครั้ง 

และ กําหนดจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู

ให กับนักศึกษาในเรื่อ ง "การเขียน

บทความวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติ และนานาชาติ" โดยมี รศ.

ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ และอ.ดร.

สุบ รรณ ฝอยกลาง  เป นวิทยากร

บรรยาย ในเดอืนพฤษภาคม 2561 

องคประกอบท่ี 3 : นักศกึษา 

1. ควรกําหนดมาตรการในการสรรหา

นักศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อเขามาเรียน

หลักสูตรฯ รวมกับคณะใหทุนวิจัยระดับ

ปริญญาโทจํานวน  20,000 บาท เม่ือ

นักศึกษา ในหลักสูตรฯ  ไดรับการ

สนับสนุนทุนในการทําวิจัย จํานวน 
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ความเห็นของอาจารยประจํา 

หลักสูตร 

การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 

ในหลักสูตรอยางตอเน่ือง เชน การให

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา ทุนผูชวยวิจัย 

ทุนผูชวยสอน เปนตน 

โครงรางวทิยานพินธไดรบัการอนุมัติ 2 0 ,0 0 0  บ า ท  ท้ั ง นี้ อ ยู ร ะ ห ว า ง

ดําเนินการเสนอในที่ประชุมกรรมการ

ประจําคณะฯ (20 มีนาคม 2561) เพื่อ

จัดทําหลักเกณฑและประกาศใหทุน

วิจัยตอไป และนักศึกษาในหลักสูตรฯ 

ไดรับทุนศิษยกนกุฎิของมหาวิทยาลัย

แมโจ 

2. ค ว ร มี ก า ร ท บ ท ว น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการส ง เสริม และพัฒน า

นักศกึษา เพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมที่

สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่

หลักสูตรไดระบุไวใน มคอ.2 

หลักสูตรฯ รายงานผลการทบทวนและ

ประเมินกระบวนการตอคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

หลักสูตรฯ ไดรายงานความกาวหนาใน

แผนพัฒนาปรับปรุงประกันคุณภาพ 

ประจําป  2560 ในรอบ 6 เดือนให

คณะฯ รับทราบตามกระบวนการ 

องคประกอบท่ี 4 : อาจารย 

1. ค ว ร มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ท บ ท ว น

กระบวนการมาสู การดํ า เนินการ

ปรับปรุง และใหมีการกํากับ ติดตาม

การส ง เ ส ริมและพัฒนาอาจา รย

โดยเฉพาะการเข าสู ตําแหน งทาง

วิชาการ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการ

บรหิารหลักสูตรท่ีมปีระสิทธิภาพ 

หลักสูตรฯ จัดทําแผนพัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร ระยะ 3 ปที่ครอบคลุม

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และกํากับ

ใหเปนไปตามแผน 

ประธานอาจารยประจําหลัก สูตรฯ 

ตดิตามการยื่นขอตําแหนงทางวชิาการ

ของอาจารย ประจําหลักสูตร ในที่

ประชุม และอยูระหวางดําเนินการ

จัดทําแผน IDP โดยอางอิงแผนจาก

คณะฯ 

2. ควรมีการเชิญอาจารยผูสอนเขารวม

การประชุมอาจารยประจําหลักสูตรใน

แตละครั้ง เพื่อใหเกิดการเรียนรูการ

บรหิารจัดการหลักสูตรรวมกัน 

อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูสอน/

อาจารยท่ีปรึกษา ประชุมรวมกันอยาง

นอย 1 คร้ัง/ภาคการศกึษา 

อาจารยประจํ าหลัก สูตร/อาจารย

ผู สอน/อ าจารย ที่ ปรึ กษา  ประชุ ม

รวมกัน ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

3. หลักสูตรควรมกีารกํากับ ติดตาม ใหมี

ก า ร ดํ า เ นิ น ก า รต า มแ ผ น พั ฒ น า

บุคลากรของอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรฯ จัดทําแผนพัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตรระยะ 3 ป และกํากับให

เปนไปตามแผน 

ประธานอาจารยประจําหลักสูตร

ตดิตามการยื่นขอตําแหนงทางวชิาการ

ของอาจารยประจําหลักสูตรฯ ในที่

ประชุม และอยูระหวางดําเนินการ

จัดทําแผน IDP โดยอางอิงแผนจาก

คณะฯ 

องคประกอบท่ี 5 :   หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

1. ตองมีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร

กอนครบรอบระยะเวลา เพื่อใหการ

ออกแบบหลักสูตรมีความทันสมัย 

สอดคลองกับความตองการของผูใช

บัณฑิต และกาวทันความกาวหนาทาง

วทิยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

หลักสูตรทบทวนกระบวนการปรับปรุง

หลักสูตรทันสมัย สอดคลองกับความ

ตองการของผู ใชบัณฑิต และกาวทัน

ค ว า ม ก า ว ห น า ท า ง วิ ท ย า ก า ร ที่

เปลี่ยนแปลง กอนครบรอบระยะเวลา 

ไดดําเนินการเสร็จแลว โดยผานความ

เห็นชอบจ 

ากสภามหาวิ ทยาลัย เมื่ อวันที่  26 

พฤศจิกายน 2560 และอยูระหวางให

สํ านั กบ ริหารและพัฒน าวิช าการ 

ตรวจสอบ กอนนําสงให สกอ.พจิารณา

ใหความเห็นชอบหลักสูตรฯ 

2. ควรมีการวิเคราะหถึงผลกระทบของ

กระบวนการวิชาท่ีเรยีนเสริมโดยไมนับ

หลักสูตรปรับปรุงกระบวนการเตรียม

ความพรอมแกนักศึกษา เชน การจัด

ไดดําเนินการทดสอบความรูพื้นฐาน

ของนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ และ
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การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 

หนวยกิต  ท่ีสงผลตอปญหาจํานวน

นักศกึษาและการสําเรจ็การศึกษา 
กจิกรรมทบทวนความรูพื้นฐาน และ การ

แนะ นําหนังสือ ท่ี เ ก่ียวขอ ง พรอมทั้ ง

ตดิตามพัฒนาการของนักศึกษา 

เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา 

ดําเนินการวางแผนการศึกษาใหกับ

นักศึกษา โดยมีการติดตามนักศึกษา 

ภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ 

3. หลักสูตรควรมีการสงเสริมทักษะดาน

การวิจัย และการเรียนรูดวยตัวเองใน

ดานอื่นๆ เชน ทักษะทางภาษา ใหแก

นักศกึษา 

หลักสูตรฯ รวมกับอาจารยผูสอนพัฒนา

ทักษะการสืบคนขอมูล และจัดกิจกรรม 

Journal Club เพ่ือสงเสริมทักษะดานการ

วจิัย และทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา ไดกําหนด

จัดกิจกรรม Journal club ใหกับ

นักศึกษา โดยจะเริ่มในเดือนเมษายน 

2561 และในรายวิชา สศ 670 เรื่อง

เฉพาะทางสัตวศาสตรฯ อาจารยผูสอน

ไดเนนสอนเปนภาษาอังกฤษ และใน

รายวิชา สศ 530 การผลิตสุกรข้ันสูง 

ไดมอบหมายใหนักศึกษานําเสนองาน

เปนภาษาอังกฤษ (อางองิจาก มคอ.5) 

4. หลักสูตรควรมีกระบวนการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิระดับรายวิชา และระดับ

หลักสูตร และใหขอมูลปอนกลับแก

ผูสอนและนักศึกษา เพื่อใหสามารถ

แกไขจุดออนหรอืเสรมิจุดแข็งได 

หลักสูตรจัดทํากระบวนการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ ระดับรายวิชาและระดับ

หลักสูตร และใหขอมูลปอนกลับแกผูสอน

และนักศกึษา 

ปการศึกษา 2560 ไดดํา เ นินการ

เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 

2560 และไดแจงขอมูลใหกับอาจารย

ผูสอนรับทราบแลว 

องคประกอบท่ี 6 :   สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

1. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย

หาทุนวิจัยจากภายนอก เพื่อใชในการ

จัด ห า สิ่ ง สนั บ ส นุ น เ พิ่ ม เ ติ ม  เ ช น 

อุปกรณเฉพาะทางที่ใชกับเครื่องมือ

ชัน้สูง 

หลักสูตรประชุมรวมกับอาจารยผูสอน/

อาจารยที่ปรึกษาในการแสวงหาทุนวิจัย

จากภายนอก เพื่อ ใช ในการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนเพิ่มเติม 

อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดเขารวม

ประชุมการพัฒนาโจทยวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษารวมกับผูประกอบการ 

เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ 2561 เ พ่ือ

สนับสนุนแหลงทุนสําหรับการทําวิจัย

รวมกับผูประกอบการ และสงเสริมให

อาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษา

เขารวมกิจกรรมวิเคราะหคุณภาพ

อาหารสัตว ในวันที่ 26-27 มีนาคม 

2561 เพื่อ เพิ่มทักษะในการใชงาน

เครื่อง Gas chromatography 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร 

ขอคดิเห็นหรือสาระ 

จากผูประเมนิ 

ความเห็นของ 

ผูรับผดิชอบหลักสูตร 

การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 

องคประกอบที่ 3 : นักศกึษา 

1. ตองกําหนดมาตรการในการสรรหา

นักศกึษาทีม่ศัีกยภาพ เพือ่เขามาเรยีนใน

หลักสูตรอยางตอเนือ่ง เชน การใหทุนวิจัย 

ทุนการศึกษา ทุนผูชวยวจัิย ทุนผูชวยสอน 

หลักสูตรฯ รวมกับคณะใหทุนวจิัย

ระดับระดับปรญิญาเอกจาํนวน 

30,000 บาท เมื่อโครงรางดุษฎีนพินธ

ไดรับการอนุมัต ิ

นักศึกษาในหลักสูตรฯ ไดรับการสนับสนุนทุน

ในการทําวิ จัย จํานวน 30,000 บาท และ

นักศึกษาทั้งน้ีอยูระหวางดําเนินการเสนอในที่

ประชุมกรรมการประจําคณะฯ (20 มีนาคม 
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ขอคดิเห็นหรือสาระ 

จากผูประเมนิ 

ความเห็นของ 

ผูรับผดิชอบหลักสูตร 

การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 

เปนตน 2561) เพื่อจัดทําหลักเกณฑและประกาศใหทุน

วจิัยตอไป 

2. หลักสูตรไมมนีกัศกึษาใหมตัง้แตป

การศกึษา 2557 – 2559 ทําใหไมสามารถ

นํากระบวนการที่วางไวไปสูการปฏบิตัไิด 

หลักสูตรปรบัปรุงการประชาสัมพันธ

เชงิรุก เพือ่ใหมนีักศกึษาเขาศกึษาตาม

แผนการรับ 

อาจารยประ จําหลักสูตรจัดทํา โปสเตอร

ประชาสัมพันธหลักสูตร 

3. ปจจุบันมนีักศกึษารวม 3 คน ที่เขา

ศกึษาในหลกัสูตรต้ังแตปการศึกษา 2554 

– 2556 แสดงถึงอัตราการสําเรจ็การศึกษา

ไมเปนไปตามกําหนดเวลาของหลักสตูร ซึ่ง

อาจสะทอนกระบวนการควบคุมกํากบั

ตดิตามตรวจสอบการทําวทิยานิพนธและ

การเผยแพรผลงานเพือ่การสําเร็จ

การศกึษา ท่ีหลักสูตรตองมกีารทบทวน

และปรับปรงุใหมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

หลักสูตรทบทวนและปรับปรงุ

กระบวนการควบคุมกํากับตดิตาม

ตรวจสอบการทําดุษฎนิีพนธและการ

เผยแพรผลงานเพือ่การสําเร็จ

การศกึษามปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

หลักสูตรฯ ไดติดตามความกาวหนาในการ

จัดทําดุษฎีนิพนธจากรายงานความกาวหนา

ของนักศึกษาเปนประจําทุกสิ้นภาคการศึกษา

และไดมีการประชุมระหวางอาจารยประจํา

หลักสูตรฯ, อาจารยที่ปรึกษาหลัก และ

นักศึกษา เพื่อติดตามความกาวหนาในการทํา

ดุษฎีนิพนธ การเรียน ปญหา/อุปสรรคตาง ๆ 

และการวางแผนการดําเนินการศึกษาและการ

ตีพิมพเผยแพรผลงานเพื่อสําเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรฯ อยางนอยภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ 

องคประกอบที่ 4 : อาจารย 

1. สรางเสรมิศักยภาพอาจารยรุนใหมใหมี

ผลงานทางวชิาการอยางตอเนือ่ง เพือ่

รองรับการบรหิารหลักสูตรในอนาคต 

อาจารยประจําหลักสูตรฯ จัดทํา

แผนพัฒนาอาจารยประจาํหลักสูตร 

ระยะ 3 ปท่ีครอบคลุมการเขาสู

ตําแหนงทางวชิาการ และกํากับให

เปนไปตามแผน 

อาจารยประจําหลักสูตรฯ จัดทําแผนพัฒนา

อ า จา รย ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร  ร ะย ะ  3  ป ที่

ครอบคลุมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และ

กํากับใหเปนไปตามแผน โดยใชขอมูล IDP ของ

อาจารย 

2. สรางผลงานวชิาการท่ีมคีณุภาพและ

ไดรับการอางองิ (citation) 

หลักสูตรกระตุนใหอาจารยประจํา

หลักสูตรตพีมิพในวารสารระดับ

นานาชาต ิโดยสามารถขอรบัการ

สนับสนุนคาใชจายในการตรวจความ

ถูกตองของภาษาอังกฤษ 

อาจารยประจําหลักสูตรฯ อยูระหวางเสนอ

ขอรับคาตรวจสําหรับการตีพมิพบทความวจิัย

ในวารสารระดับนานาชาติ 

3. หลักสูตรควรมกีารกํากบั ตดิตาม ใหมี

การดําเนนิการตามแผนพฒันาบคุลากร

ของอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรฯ จัดทําแผนพัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตรระยะ 3 ป และกํากับ

ใหเปนไปตามแผน 

อาจารยประจําหลักสูตรฯ จัดทําแผนพัฒนา

อ า จา รย ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร  ร ะย ะ  3  ป ที่

ครอบคลุมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และ

กํากับใหเปนไปตามแผน โดยใชขอมูล IDP ของ

อาจารย 

 

 

ผลการประเมนิตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ปฏบิัตไิดขอ 1,2,3,4,5 4.0 ไมบรรลุเปาหมาย 
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แบบรายงานผลการประเมนิตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 
 

 องคประกอบ/ตัวบงชี ้
คาเปาหมาย 

2560 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนการ

ประเมนิ

ตนเอง 
ตวัตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ 

องคประกอบที ่1 การผลติบัณฑติ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.0 2.71+0+2.65 5.4/3 1.79 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอก รอยละ 70 15 X 100 /20 รอยละ 75 5 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ รอยละ 50 9 x 100 /20 รอยละ 45 3.75 

1.4  จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 

1:20 1 : 19.14 5 5 

1.5 การบรกิารนักศกึษาระดับปรญิญาตรี 6 ขอ - 6 ขอ 5 

1.6 กิจกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ - 6 ขอ 5 

องคประกอบที ่2 การวจัิย 

2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวจิัยหรอื

งานสรางสรรค 

6 ขอ - 5 ขอ 4 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 100,000 บาท 5,703,710/19 300,195.26 5 

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและนักวจิัย รอยละ 60 
10.8 x 100 

/20 
รอยละ 54 5 

องคประกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 

3.1 การบรกิารวชิาการแกสังคม 6 ขอ - 5 ขอ 4 

องคประกอบที ่4 การทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 6 ขอ - 6 ขอ 5 

องคประกอบที ่5 การบรหิารจัดการ 

5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการกํากับตดิตามผลลัพธ

ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

7 ขอ - 7 ขอ  5 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ขอ - 5 ขอ 4 

คะแนนรวมของตัวบงช้ี 13 ตัวบงช้ี 57.54 

คะแนนรวมเฉล่ีย 4.43 

ระดับคุณภาพ ดี 

 


