
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

บทนํา :  โครงร�างองค�กร 
 

P.1 ลักษณะองค�กร 
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี เป�นหน�วยงานภายในระดับคณะ  ซึ่งได"รับอนุมัติให"จัดตั้ง

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม�โจ" ที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยเดิมเป�น
ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว�  สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งเป�นคณะแรกที่ได"จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม�โจ" พ.ศ. 2518 ได"ประกาศใช"ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ� 2518 ตั้งอยู�เลขที่ 252 หมู� 8 ต. หนองหาร อ. สันทราย จ.เชียงใหม� โดยเริ่มเป=ด
สอนครั้งแรกในระดับปริญญาตรีเมื่อป> พ.ศ. 2518 ป?จจุบันมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ก. สภาพแวดล�อมองค�กร 
(1) คณะฯ มีภารกิจหลักในด"านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ  

โดยในป>การศึกษา 2561 มีการจัดการศึกษา จํานวน 3 หลักสูตร รายละเอียดตามตาราง OP-1ก (1-1) 
และการบริการอื่นๆ ตาม ตาราง OP-1ก (1-2) 
 
ตาราง OP-1ก (1-1)  การจัดการศึกษาในป>การศึกษา 2561 

ระดับการศึกษา จํานวน 
หลักสูตร 

แนวทางการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีมีจํานวน 1 หลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� 

1 จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย�ผู"รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  จัดการเรียนการ
สอนโดยการสอนบรรยาย และฝHกปฏิบัติจากสถานท่ีปฏิบัติงานจริง 
โดยมีอาจารย�ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด"าน โดยนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษามีความชํานาญเฉพาะสาขาวิชาเอกคือ สัตว�ป>ก โคนม-โค
เนื้อ การผลิตสุกร และอาหารสัตว� 
 

ระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวน 2 หลักสูตร  
ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร� 

1 จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย�ผู"รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยทําหน"าท่ี
สอบคัดเลือกนักศึกษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา และติดตาม
ความก"าวหน"าการเรียนการสอนของนักศึกษารวมถึงวิทยานิพนธ� 
และดุษฎีนิพนธ�   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
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ตาราง OP-1ก (1-2)  การบริการท่ีสําคัญ 

การบริการที่สาํคัญ แนวทางและวิธีการให�บริการ  
การวิจัย 1. ดําเนินการวิจัยตามเงื่อนไขแหล�งทุน 

2. มีการทําวิจัยของบุคลากร พัฒนานักวิจัยรุ�นใหม� และเผยแพร�ผลงานวิชาการใน
วารสาร/ ท่ีประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

การบริการ
วิชาการ  

1. มีการให"บริการวิชาการแก�ชุมชน เกษตร ผู"ประกอบการและเยาวชน 
2. มีการอบรมระยะสั้น 
3. มีการจัดฐานเรียนรู" โครงการบริการวิชาการ และความร�วมมือกับหน�วยงาน
ภายนอก ได"แก� ฐานเรียนรู"การเลี้ยงสุกรครบวงจร โครงการส�งเสริมการเลี้ยงไก�กระดูก
ดํา โครงการรักษาสายพันธุ�แท"และผลิตลูกผสมสามสายพันธุ�เพื่อส�งเสริมอาชีพ 
โครงการนักสัตวบาลก"าวหน"าสําหรับเยาวชน โครงการบริการวิชาการด"านสัตวศาสตร� 
โครงการอาหารสัตว�อินทรีย� โครงการฐานการเรียนรู"สุกรแบบครบวงจร เป�นต"น 
 

 

 (2) คณะฯ มี วิสัยทัศน� พันธกิจ ค�านิยม และสมรรถนะหลักขององค�กร ดังนี้ 

วิสัยทัศน� :  เป�นคณะที่มีความเป�นเลิศทางด"านสัตวศาสตร�ในระดับชาติ 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให"มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู" 

ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางด"านสัตวศาสตร�ให"สอดคล"องกับการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาทางด"านการผลิตสัตว� 

2. บูรณาการวิจัยอย�างมีทิศทาง เพื่อประโยชน�ต�อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนา

ให"เป�นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

3. ให"บริการวิชาการและความร�วมมือด"านการผลิตสัตว�แก�ชุมชน องค�กรภาครัฐ และภาคเอกชน 

ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล"อมอย�างยั่งยืน 

5. สร"างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให"มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร�งใส และตรวจสอบได" 

6. พัฒนางานฟาร�มสัตว� และวิสาหกิจให"ได"มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  

บริการวิชาการ  และก�อเกิดรายได"  
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ค�านิยม :  

 - ทัศนคติที่ดีต�องานและเพื่อนร�วมงาน 

  - ความรับผิดชอบ 

 - ความคิดสร"างสรรค� 

 - การทํางานเป�นทีม  
 - จิตบริการ 
 - ความรู" ความสามารถ ความชํานาญเฉพาะด"าน 

สมรรถนะหลัก :    

 - อดทน สู"งาน 

 - จิตอาสา 

 - ทักษะทางวิชาชีพ (มีสถานที่ให"นักศึกษาฝHกปฏิบัติงาน ความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอก) 

 - บริการวิชาการสู�สังคม 

 

 (3) คณะฯ มีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน 72คน โดยจําแนกเป�น  กลุ�ม ตามตาราง OP-1 ก(3-1) 

และมีป?จจัยหลักที่ทําให"ผู"ปฏิบัติงานมุ�งม่ันต�อภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามตาราง OP-1 ก(3-2) 

ตาราง OP-1 ก(3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา (ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 
สายวิชาการ 21 คน  สายสนับสนุน 31 คน ลูกจ"างจ"างเหมา จํานวน 20 คน รวม 72 คน 
 

วุฒิการศึกษา สายผู�สอน สายสนับสนนุ ความก�าวหน�าทางวิชาชีพ 
ตํ่ากว�าปริญญาตรี - 33 ตําแหน�งทางวิชาการสายผู�สอน: (คน) 

ศ./รศ./ผศ./อ. = 0/1/8/12 
คิดเป�นร"อยละ = 0/4.76/38.09/57.15 
ตําแหน�งความก�าวหน�าของสายสนับสนุน (คน) 

เช่ียวชาญ =           ชํานาญการพิเศษ =  1 
ชํานาญการ = 2      ชํานาญงานพิเศษ =   
ชํานาญงาน = 

ปริญญาตรี 1 11 

ปริญญาโท 4 7 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท�า 16 - 

รวม 21 72 

อายุคนเฉลี่ย 44.90 45.25 

อายุงานเฉลี่ย 12.5 12.18 
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ตาราง OP-1 ก (3-2)  ป?จจัยหลักที่ทําให"ผู"ปฏิบัติงานมุ�งม่ันต�อภารกิจของคณะ 

ป<จจัยหลัก 
สายผู�สอน สาย

สนับสนุน 
1. ความก"าวหน"าในการดํารงตําแหน�งทางวิชาการ/ตําแหน�งท่ีสูงขึ้น � � 

2. งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง � � 

3. ความภาคภูมใิจในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ �  

4. ความรักองค�กร อยากพัฒนาองค�กร � � 

 

 (4) คณะฯ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ�ที่สําคัญ ตามตาราง OP-1 ก(4)   

ตาราง OP-1 ก(4)  อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ�ที่สําคัญ 
อาคารสถานท่ี 
 

คณะฯ มีพื้นใช"สอยอาคารสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานฟาร�ม 
จํานวน 400 ไร� ประกอบด"วย 
-  อาคารปฏิบัติการจํานวน  5 ช้ัน จํานวน 1 หลัง 
-  อาคารปฏิบัติการโคนมและผลิตภัณฑ� จํานวน 1 หลัง 
-  อาคารปฏิบัติการสัตว�ป>กและสุกร จํานวน 1 หลัง 
-  อาคารอาหารสัตว� จํานวน 1 หลัง 
-  โรงผลิตและระบบประปา จํานวน 1 หลัง 
-  ฟาร�มเลี้ยงสัตว� จํานวน 3 ฟาร�ม (ฟาร�มสัตว�ป>ก ฟาร�มสุกร ฟาร�มโคนม-โคเนื้อ) 
-  ห"องเรียน จํานวน 9 ห"อง, ห"องปฏิบัติการ จํานวน 6 ห"อง 
 

เทคโนโลยี -  ระบบฐานข"อมูลทางการเงิน 
-  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
-  ระบบบัญชี 3 มิติ (Acct 3 D) 
-  จุดบริการเครือข�ายอินเตอร�เน็ตไร"สาย (wi-fi) 
 

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร� 
 

คณะฯ มีเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร�เพียงพอ เพื่อรองรับการเรียนการสอน และการวิจัย  
 

 

(5) คณะฯดําเนินภารกิจภายใต" กฎระเบียบ ข"อบังคับ ที่สําคัญตามตาราง OP-1 ก(5)  

ตาราง OP-1 ก(5)  กฎระเบียบ ข"อบังคับ ที่สําคัญ 
ด�าน กฎระเบียบ ข�อบังคับที่สาํคัญ 

การจัดการศึกษา 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม 
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห�งชาติ พ.ศ. 2552  
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558  
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ด�าน กฎระเบียบ ข�อบังคับที่สาํคัญ 
4)   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 
5) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. และ สกอ. 
 

การวิจัย 1) พระราชบัญญัติการใช"สัตว�เพื่องานวิทยาศาสตร� 
2) จรรยาบรรณนักวิจัย 
 

การบริหารจัดการ 1) พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข"าราชการพลเรือน/ พนักงานของรัฐ 
2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด"วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก"ไข
เพ่ิมเติม 
3)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด"วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก"ไขเพ่ิมเติม 
4)  ระเบียบการเงินและงบประมาณของกระทรวงการคลัง  
5)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ�เร่ือง มาตรฐานฟาร�มเลี้ยงสัตว�ประเทศไทย 
พ.ศ. 2542  
- มาตรฐานฟาร�มเลี้ยงไก�เนื้อของประเทศไทย 
- มาตรฐานฟาร�มเลี้ยงสุกรของประเทศไทย 
- มาตรฐานฟาร�มโคนมและการผลิตนํ้านมดิบของประเทศไทย 
 

 

ข. ความสัมพันธ�ระดับองค�กร 
(1) คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มีโครงสร"างการบริหารงานโดยมีผู"บังคับบัญชาสูงสุดคือ 

คณบดี วาระ 4 ป> มีรองคณบดีฝ]ายวิชาการ รองคณบดีฝ]ายวิจัย รองคณบดีฝ]ายบริหาร ผู"ช�วยคณบดี 
บริหารด"วยระบบธรรมาภิบาล ซึ่งมีที่ปรึกษาคณะฯ และคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการกําหนด
นโยบาย วางแนวทางพัฒนาคณะฯ และเสนอแนะด"านการบริหารแก�ผู"บริหาร เนื่องจากคณะไม�มีการ
แบ�งเป�นภาควิชา การบริหารจัดการจึงมีการมอบหมายหน"าที่ตามลําดับสายงานแก�รองคณบดี ผู"ช�วย
คณบดี หัวหน"าสํานักงานคณบดี ประธานอาจารย�ประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา หัวหน"างาน จํานวน 5 งาน  

คณะฯ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป> และคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (กพร.) เมื่อครบ 6 เดือนและ 1 ป> ต�อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม�โจ" ซึ่งมีอธิการบดี
เป�นประธาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของคณบดี โดยอธิการบดี ป>ละ 2 
ครั้ง รวมทั้ งยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีโดยอธิการบดีทุกป>  และโดยสภา
มหาวิทยาลัย ทุกๆ 2 ป> นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะทุกป>  
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ในการกํากับดูแลองค�กร   
คณบดี มอบหมายหน"าที่และภาระงานแก�รองคณบดีฝ]ายวิชาการ รองคณบดีฝ]ายวิจัย รอง

คณบดีฝ]ายบริหาร ผู"ช�วยคณบดี หัวหน"าสํานักงานคณบดี หัวหน"างาน และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการโดยมีอาจารย�ประจําหลักสูตรทําหน"าที่บริหารงานด"านการจัดการการเรียนการสอน 
นอกจากนี้คณะฯ ได"แต�งตั้งคณะกรรมการชุดต�างๆ เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะฯ อย�างมี
ประสิทธิภาพเช�น  

- คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร� 
- คณะกรรมการวิชาการ 
- คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
- คณะกรรมการบริหารงานฟาร�มและวิสาหกิจ   
- คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
- คณะกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 

 ทั้งนี้ รองคณบดี ผู"ช�วยคณบดี และประธานอาจารย�ประจําหลักสูตร ซึ่งเป�นกรรมการประจํา
คณะฯ โดยตําแหน�ง ต"องรายงานความก"าวหน"าของการดําเนินงานให"คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม 
 

 (2) คณะฯ ได"จําแนกผู"เรียน ลูกค"ากลุ�มอื่น กลุ�มผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย และส�วนตลาด รวมทั้ง

ความต"องการ/ความคาดหวังของแต�ละกลุ�มตามตาราง OP-1 ข(2-1) และ ตาราง OP-1 ข(2-2) 

ตาราง OP-1 ข(2-1)  ประเภทผู"เรียน ลูกค"ากลุ�มอื่น ผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย และความต"องการ/ความ

คาดหวัง 
ลูกค�า ความต�องการและความคาดหวัง 

ผู�เรียน  

ระดับปริญญาตรี 1. จบภายในเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
2. มีงานทําตรงสาขาหลังสําเร็จการศึกษา และได"รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1. มีทุนวิจัย/ทุนการศึกษา 
2. จบภายในเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
3. มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา และได"รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา 

ลูกค�ากลุ�มอ่ืน 

ผู"ใช"งานวิจัย องค�ความรู"ในเสริมสร"างอาชีพ/ ก�อให"เกิดรายได" 

เกษตรกร/ชุมชน ต"องการความรู"ความชํานาญเพื่อประกอบอาชีพ/เพ่ิมรายได"ให"สูงขึ้น 

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ผู"ปกครอง บัณฑิตมีอาชีพท่ีม่ันคง/ มีทุนการศึกษา 
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ลูกค�า ความต�องการและความคาดหวัง 
ผู"ใช"บัณฑิต  1. บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  

2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
3. คิดเป�นทําเป�น มีภาวะผู"นํา 

ศิษย�เก�า 1. พัฒนาความรู"ให"ทันสมัย 
2. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ�ท่ีดี 

 
ตาราง OP-1 ข(2-2)  ส�วนตลาดที่สําคัญจําแนกตามระดับหลักสูตร และความต"องการ/ความ

คาดหวัง 
หลักสูตร ส�วนตลาดที่สาํคัญ ความต�องการ/ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาป>
ท่ี 6 หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 
 

- ทํางานบริษัทเอกชน/ภาครัฐ 
- ประกอบอาชีพอิสระ 
- ได"รับเงินเดือนตามเกณฑ�ท่ีรัฐบาลกําหนดไว" 

ระดับบัณฑิตศึกษา  
 
 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ นั ก งาน เจ" าห น" า ท่ี ขอ ง
ภาครัฐ 
นักศึกษาต�างชาติ 
 

- มีทุนวิจัย/ทุนการศึกษา 
- สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
- วุฒิการศึกษาท่ีสูงขึ้น 

 
(3) คณะฯ มีคู�ความร�วมมือที่สําคัญ รวมทั้งบทบาทและข"อกําหนดในการปฏิบัติงานร�วมกัน 

ตามตาราง OP-1 ข(3) 
ตาราง OP-1 ข(3)  คู�ความร�วมมือที่สําคัญ  

กลุ�ม /ประเภท  
บทบาทที่เก่ียวข�อง ข�อกําหนดในการ

ปฏิบัติงานร�วมกัน 
 

ช�องทางการ
สื่อสาร 

กระบวนการ การส�งเสริมขดี
ความสามารถ 

สถาบันการศึกษา
ในต�างประเทศท่ีมี 
MOU ร�วมกัน 

การจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู"
และประสบการณ�
นักศึกษา/บุคลากร 

-สนับสนุนค�าใช"จ�ายบางส�วน 
-ใช"ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร 

จดหมายเชิญ/
อีเมล� 

กระบวนการวิจัย 

โรงเรียนท่ีมี MOU การจัดการศึกษา การให"โควตา โควตานักเรียนเรียนดี จดหมายแจ"ง
ไปยังโรงเรียน 



8 
 

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

กลุ�ม /ประเภท  
บทบาทที่เก่ียวข�อง ข�อกําหนดในการ

ปฏิบัติงานร�วมกัน 
 

ช�องทางการ
สื่อสาร 

กระบวนการ การส�งเสริมขดี
ความสามารถ 

สถานประกอบการ
ท้ังภายในและ
ต�างประเทศท่ีมี 
MOU ร�วมกัน 

การจัดการศึกษา ส ห กิ จ ศึ ก ษ า /
ฝHกงาน 

-บริษัทเอกชนมาสัมภาษณ�
เอง 

-มีส�วนร�วมในการ
ประเมินผลปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 

จดหมายเชิญ/
โทรศัพท�/
โทรสาร 

 การบริหารจัดการ ก�อให"รายได" 
-สุกร 
-สัตว�ป>ก 

มีบันทึกความเข"าใจ / บันทึก
ข" อ ต ก ล ง ร ะ ห ว� า ง
หน�วยงาน 

จดหมายเชิญ/
โทรศัพท�/
โทรสาร 

 

P2. สภาวการณ�ขององค�กร   
ก. สภาพการแข�งขัน 

(1) สําหรับลําดับในการแข�งขันนั้น เป�นคณะฯ ที่อยู�ในลําดับ 3-4 ของประเทศในสาขาสัตว

ศาสตร� ด"านคุณภาพบัณฑิตและภาวะการมีงานทํา  

(2) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่มีผลกระทบต�อสถานการณ�แข�งขันของคณะฯ คือ  

 1)  มีสถานศึกษาที่เป=ดหลักสูตรสาขาสัตวศาสตร�เพิ่มมากขึ้น สวนทางกับโครงการสร"าง
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป (ผู"สูงอายุเพิ่มขึ้น เด็กวัยเรียนลดลง) 

 2) ความมีช่ือเสียงของคณาจารย�ในการวิจัยและการบริการวิชาการ 
  ซึ่งส�งผลต�อจํานวนนักศึกษาที่ลดลง ทําให"ไม� เป�นไปตามแผนที่กําหนดไว" (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

(3) แหล�งข"อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ ได"แก� CHE QA online สํารวจผู"ใช"บัณฑิต ภาวะการ

มีงานทําของบัณฑิต/ เอกสารเผยแพร� แต�ยังมีข"อจํากัดคือ ความแม�นยําของข"อมูล 
 

วิสัยทัศน� :  เป�นคณะที่มีความเป�นเลิศทางด"านสัตวศาสตร�ในระดับชาติ 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ� 

มหาวิทยาลัยมีความท"าทายเชิงกลยุทธ� และความได"เปรียบเชิงกลยุทธ� ตามตาราง OP-2 ข 
ตาราง OP-2 ข  ความท"าทาย และความได"เปรียบเชิงกลยุทธ�ที่สําคัญ 

ความท�าทายเชิงกลยุทธ�(Strategic Challenge) 
ความได�เปรียบเชงิกลยุทธ� 
(Strategic Advantage) 

ด�านพันธกิจ 
SC.1 การเพิ่มผลงานวิจัยที่ใช"ประโยชน�ได" 

SA1. อาจารย�มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง 
SA2. การมีเครือข�ายที่ เข"มแข็งทั้งภาครัฐและ
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ความท�าทายเชิงกลยุทธ�(Strategic Challenge) 
ความได�เปรียบเชงิกลยุทธ� 
(Strategic Advantage) 

SC.2 การบริการวิชาการแก�ชุมชน 
SC.3 การบริหารงานฟาร�มก�อให"เกิดรายได" 

เอกชน  (หรือทั้งในและต�างประเทศ) 
SA3. มีฟาร�มเลี้ยงสัตว�ที่มีมาตรฐานฟาร�ม 
SA4. มีโรงชําแหละแปรรูปสุกร และโรงแปร
ส ภ าพ โค  ซึ่ งมี ค วาม มื อ ท างวิ ช าก าร กั บ
ภาคเอกชน 
SA5. มีศูนย�การเรียนรู"ทางด"านสัตวศาสตร� 
SA6. มีการบริการวิชาการที่ตรงตามความ
ต"องการของชุมชน 

ด�านปฏิบัติการ 
SC.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศให"พร"อมใช"ในการ
บริหารจัดการ 

ด�านทรัพยากรบุคคล 
SC.5 การบริหารขีดความสามารถของบุคลากรให"มี
ประสิทธิภาพ 

ด�านความรับผิดชอบต�อสังคม   
SC.6 การผลิตปศุสัตว�ปลอดภัย 
 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
คณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการโดยใช" 

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน มา
ปรับปรุงผลการดําเนินของคณะฯ โดยใช"วงจรคุณภาพ PDCA  

- ข"อเสนอแนะจากที่ปรึกษาของคณะฯ 
- ข"อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
- ข"อเสนอแนะจากผลการประเมินผู"บริหารระดับคณะ 
- ข"อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต�างๆ ภายในคณะฯ 
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ผังแสดงส�วนราชการ/โครงสร�างหน�วยงาน   
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ตัวบ�งชี้ที่ 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ�งชี้ : ผลลัพธ� 
ปTท่ีใช�ในการประเมิน : ปTการศึกษา 2561 
เกณฑ�การประเมิน : ค�าคะแนน 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งชี้ : นางจิราพรรณ  เคหา 
หน�วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

สูตรการคํานวณ 
 
 

 
ผลการดําเนินงาน  

 หลักสูตร ค�าคะแนน 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� - 

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� - 

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร� - 

4 ผลรวมของค�าคะแนนที่ได"จากการประเมินทุกหลักสูตร - 
5 จํานวนหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบทั้งหมด  - 
6 คะแนนท่ีได� - 

 

หมายเหตุ หลักสูตรประเมินด�วยเกณฑ� AUN QA 
 

ผลการประเมินตนเอง  

เปYาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปYาหมาย 
3.00  - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนที่ได"    =         ผลรวมของค�าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
           จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 



12 
 

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

ตัวบ�งชี้ที่ 1.2 : อาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ�งชี้ : ป<จจัยนําเข�า 
ปTท่ีใช�ในการประเมิน : ปTการศึกษา 2561 
เกณฑ�การประเมิน : ค�าคะแนน 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งชี้ : นางจิราพรรณ  เคหา 
หน�วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

เกณฑ�การประเมิน  
 แปลงค�าร"อยละของอาจารย�ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป�นคะแนนระหว�าง 0 – 5 
 

เกณฑ�เฉพาะสถาบันกลุ�ม ค2 
ค�าร"อยละของอาจารย�ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให"เป�นคะแนนเต็ม 5 เท�ากับ

ร"อยละ 40 ขึ้นไป 
ผลการดําเนินงาน  (ข"อมูลจากกองการเจ"าหน"าที่) 

คณะ/หลักสูตร 
จํานวนอาจารย�ประจําคุณวฒุิ 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 1 4 16 21 

อาจารย�ประจําคณะท่ีมีคณุวุฒปิริญญาเอก 16 
จํานวนอาจารย�ประจําคณะท้ังหมด 21 
ร"อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 76.16 
คะแนนท่ีได" 5 คะแนน 

 

ผลการดําเนินการ   

ลําดับ รายชื่อ คุณวุฒิ 

1 รศ. ดร. ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ ปริญญาเอก 

2 ผศ. ดร. ประภากร     ธาราฉาย ปริญญาเอก 

3 ผศ. ดร. บัญชา    พงศ�พิศาลธรรม  ปริญญาเอก 

4 ผศ. ดร. ทองเลียน    บัวจูม ปริญญาเอก 

5 ผศ.ดร. บัวเรียม    มณีวรรณ� ปริญญาเอก 

6 ผศ. ดร. วิวัฒน� พัฒนาวงศ� ปริญญาเอก 

7 อ. ดร. วินัย     โยธินศิริกุล ปริญญาเอก 
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คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

ลําดับ รายชื่อ คุณวุฒิ 

8 อ. ดร. จํารูญ          มณีวรรณ ปริญญาเอก 

9 อ. ดร. จุฬากร   ปานะถึก ปริญญาเอก 

10 อ. ดร. สุบรรณ ฝอยกลาง ปริญญาเอก 

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

12 อ. ดร. วันทมาส จันทะสินธุ� ปริญญาเอก 

13 อ. ดร. อานนท� ปะเสระกัง ปริญญาเอก  

14 อ. ดร. มงคล ยะไชย ปริญญาเอก  

15 อ. ดร. ภาคภูมิ เสาวภาคย� ปริญญาเอก 

16 อ.สพ.ญ. ดร. พชรพร             ตาดี ปริญญาเอก  

17 ผศ. ไพโรจน�    ศิลม่ัน ปริญญาโท 

18 ผศ. ธนนันท� ศุภกิจจานนท� ปริญญาโท 

19 อ. ยุทธนา สุนันตา ปริญญาโท 

20 อ. สุรีรัตน� ถือแก"ว ปริญญาโท 

21 ผศ.น.สพ. ไพโรจน�    พงศ�กิดาการ ปริญญาตรี 

  
อาจารย�ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน 16 คน 

 อาจารย�ประจําทั้งหมด  จํานวน 21 คน 
 การคิดคะแนน   = 16 x 100 / 21  = 76.19 
 ร"อยละ 40  เทียบเท�า 5 คะแนน 

การเทียบคะแนน  = 5 คะแนน  
 

อ"างอิง สศ 1.2.1-1 อาจารย�ประจําคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป>การศึกษา  2561 

ผลการประเมินตนเอง  

เปYาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปYาหมาย 
ร"อยละ 40 ร"อยละ 76.19 5  บรรลุเปoาหมาย 
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คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

ตัวบ�งชี้ที่ 1.3 : อาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ�งชี้ : ป<จจัยนําเข�า 
ปTท่ีใช�ในการประเมิน : ปTการศึกษา 2561 
เกณฑ�การประเมิน : ค�าคะแนน 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งชี้ : นางจิราพรรณ  เคหา 
หน�วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

เกณฑ�การประเมิน  
 แปลงค�าร"อยละของอาจารย�ประจําคณะที่ดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป�นคะแนนระหว�าง 0 – 5 
 

เกณฑ�เฉพาะสถาบันกลุ�ม ค2 
ค�าร"อยละของอาจารย�ประจําคณะที่ดํารงตําแหน�งทางวิชาการที่กําหนดให"เป�นคะแนนเต็ม 5 

เท�ากับร"อยละ 60 ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนินงาน  (ข"อมูลจากกองการเจ"าหน"าที่) 

คณะ 
ตําแหน�งทางวิชาการ  

อ. 
รวม 

ศ. รศ. ผศ. 
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี - 1 8 12 21 
อาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 9 
จํานวนอาจารย�ประจําคณะท้ังหมด 21 
ร"อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 42.86 
คะแนนท่ีได" 3.57 

 
ผลการดําเนินการ 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน�งทางวิชาการ 

1 รศ. ดร. ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย� 

2 ผศ. ดร. ประภากร     ธาราฉาย ผู"ช�วยศาสตราจารย� 

3 ผศ. ดร. บัญชา    พงศ�พิศาลธรรม  ผู"ช�วยศาสตราจารย� 

4 ผศ. ดร. ทองเลียน    บัวจูม ผู"ช�วยศาสตราจารย� 

5 ผศ. ธนนันท� ศุภกิจจานนท� ผู"ช�วยศาสตราจารย� 

6 ผศ.ดร. บัวเรียม    มณีวรรณ� ผู"ช�วยศาสตราจารย� 

7 ผศ. ดร. วิวัฒน� พัฒนาวงศ� ผู"ช�วยศาสตราจารย� 

8 ผศ.น.สพ. ไพโรจน�    พงศ�กิดาการ ผู"ช�วยศาสตราจารย� 
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คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน�งทางวิชาการ 

9 ผศ. ไพโรจน�    ศิลม่ัน ผู"ช�วยศาสตราจารย� 

10 อ. ดร. จํารูญ          มณีวรรณ อาจารย� 

11 อ. ดร. วินัย     โยธินศิริกุล อาจารย� 

12 อ. ดร. จุฬากร   ปานะถึก อาจารย� 

13 อ. ดร. สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย� 

14 สพ.ญ.ดร. กฤดา   ชูเกียรติศิริ อาจารย� 

15 อ. ดร. วันทมาส จันทะสินธุ� อาจารย� 

16 อ. ยุทธนา สุนันตา อาจารย� 

17 อ. สุรีรัตน� ถือแก"ว อาจารย� 

18 อ. ดร.อานนท� ปะเสระกัง อาจารย�  

19 อ. ดร. มงคล ยะไชย อาจารย�  

20 อ. ดร. ภาคภูมิ เสาวภาคย� อาจารย�  

21 อ.สพ.ญ. ดร. พชรพร             ตาดี อาจารย�  

 
 อาจารย�ที่มีตําแหน�งทางวิชาการ  จํานวน 9 คน 
 อาจารย�ประจําทั้งหมด   จํานวน 21 คน 
 การคิดคะแนน    = 9 x 100 / 21 = 42.86 
 การเทียบคะแนน   =  3.57 คะแนน  
 

อ"างอิง สศ 1.3.1-1 อาจารย�ประจําคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป>การศึกษา 2561 

ผลการประเมินตนเอง  

เปYาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปYาหมาย 
ร"อยละ 60 ร"อยละ 42.86 3.57  ไม�บรรลุเปoาหมาย 
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คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

ตัวบ�งชี้ที่ 1.4 : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย�ประจํา 
ชนิดของตัวบ�งชี้ : ป<จจัยนําเข�า 
ปTท่ีใช�ในการประเมิน : ปTการศึกษา 2561 
เกณฑ�การประเมิน : ค�าคะแนน 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งชี้ : นางจิราพรรณ  เคหา 
หน�วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

การคํานวณ     

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อป> (FTES) 
=  

เกณฑ�การประเมิน  

กลุ�มสาขาวิชา 
สัดส�วนจํานวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต�ออาจารย�
ประจํา 

1. วิทยาศาสตร�กายภาพ 20:1 

2. วิศวกรรมศาสตร� 20:1 

3. สถาป?ตยกรรมศาสตร�และการผังเมือง 8:1 

4. เกษตร ป]าไม"และประมง 20:1 

5. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร� บัญชี การจัดการ การท�องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร� 

25:1 

6. นิติศาสตร� 50:1 

7. สังคมศาสตร�/มนุษยศาสตร� 25:1 

 

ผลการดําเนินงานและข�อมูลพื้นฐาน  
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย�ประจํา  (อ"างอิง สศ 1.4.1 สรุปรายงาน

การวิเคราะห�จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลัยแม�โจ" ป>การศึกษา 2561) 

การคํานวณ   
1) คํานวณหาค�าความแตกต�างจากเกณฑ�มาตรฐานและนํามาคิดเป�นค�าร"อยละ ตามสูตร 

 
 

   Student Credit Hours (SCH) ทั้งป>     
จํานวนหน�วยกิตต�อป>การศึกษาตามเกณฑ�มาตรฐาน

การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 

สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�อจํานวนอาจารย�ประจําท่ีเป�นจริง - สัดส�วนจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาต�อจํานวนอาจารย�ประจําท่ีตามเกณฑ�มาตรฐาน 
                                สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�อจํานวนอาจารย�ประจําตามเกณฑ�มาตรฐาน 

X 100 
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คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

2) นําค�าร"อยละจากข"อ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 
2.1) ค�าร"อยละน"อยกว�าหรือเท�ากับร"อยละ 10 คิดเป�น 5 คะแนน 
2.2) ค�าร"อยละมากกว�าหรือเท�ากับร"อยละ 20 คิดเป�น 0 คะแนน 
2.3) ค�าร"อยละมากกว�าร"อยละ 10 แต�น"อยกว�าร"อยละ 20 ให"นํามาคิดคะแนน ดังนี้ 
 
        คะแนนที่ได" =  

 
 
ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า (FTES) 
ระดับปริญญาตรี 365.99 

ระดับบัณฑิตศึกษา  31.36 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า (FTES) รวมทุก
หลักสูตร  

395.35 

จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด 20 
สัดส�วนอาจารย� : FTES (1 : 20) 19.92 

ร�อยละ -4 

คะแนนท่ีได� 5 
 อ"างอิง 1.4.1-1 https://erp.mju.ac.th/ftesRpt1.aspx  ข"อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 

การคํานวณ 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง  

เปYาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปYาหมาย 
1 : 20  1:19.92 5  ไม�บรรลุเปoาหมาย 

 
 
 
 
 

(20 – ค�าร"อยละที่คํานวณได"จากข"อ 1)    x 5 
                      10 

สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�อจํานวนอาจารย�ประจําท่ีเป�นจริง - สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�อจํานวนอาจารย�ประจําท่ีตามเกณฑ�มาตรฐาน 
                                สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�อจํานวนอาจารย�ประจําตามเกณฑ�มาตรฐาน 

X 100 
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คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

ตัวบ�งชี้ที่ 1.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ�งชี้ : กระบวนการ 
ปTท่ีใช�ในการประเมิน : ปTการศึกษา 2561 
เกณฑ�การประเมิน : ค�าคะแนน 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งชี้ : นายปริญญา  วงศ�จักร� 
หน�วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

เกณฑ�การประเมิน 
ข"อ 1  จัดบริการให"คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช"ชีวิตแก�นักศึกษาในคณะ 
ข"อ 2  มีการให"ข"อมูลของหน�วยงานที่ให"บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล�งงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแก�นักศึกษา 
ข"อ 3  จัดกิจกรรมเตรียมความพร"อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา 
ข"อ 4  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข"อ 1. - 3. ทุกข"อไม�ตํ่ากว�า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
ข"อ 5  นําผลการประเมินจากข"อ 4. มาปรับปรุงพัฒนาการให"บริการและการให"ข"อมูล เพื่อส�งให"ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป�นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ข"อ 6  ให"ข"อมูลและความรู"ที่เป�นประโยชน�ในการประกอบอาชีพแก�ศิษย�เก�า 

เกณฑ�การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข"อ 

 

คะแนนท่ีได�รับ  :  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได�  6  ข�อ ดังน้ี 
ข�อ 1 คณะฯ มีการจัดบริการให�คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช�ชีวิตแก�นักศึกษา   

คณะฯ จัดบริการให"คําปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวการใช"ชีวิตแก�นักศึกษาของคณะฯ โดย
กิจกรรมพบอาจารย�ที่ปรึกษา และได"ดําเนินการแต�งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาทุกช้ันป> และ
ได"กําหนดวันเข"าพบอาจารย�ที่ปรึกษาจํานวนภาคการศึกษาละ 4 ครั้ง โดยกําหนดให"เข"าพบทุกวันพุธที่ 
2 ของแต�ละเดือน (อ"างอิง สศ 1.5.1-1 ตารางกิจกรรมหลักสูตร ป>การศึกษา 2561) นอกจากนี้คณะฯ
ยังจัดกิจกรรมอื่นๆให"นักศึกษาดังต�อไปนี้ 

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เพื่อให"นักศึกษาใหม�

ได"ทราบถึงนโยบายการบริหารงานของคณะฯ, ทําความรู"จักกับคณาจารย� เจ"าหน"าที่, สถานที่ภายใน
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อาคารศูนย�สัตวศาสตร�ฯ, แนะนําการใช"ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการให"ความรู"เกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข"องกับนักศึกษา (อ"างอิง สศ 1.5.1-2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�)  

- กิจกรรมเตรียมความพร"อมให"แก�นักศึกษาใหม� ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เพื่อ

แนะนําอาจารย�แต�ละสาขา, ความรู"พื้นฐานที่จําเป�นในการเรียนทางด"านสัตวศาสตร�, การลงทะเบียน

เรียน, การวางแผนการเรียน, กิจกรรมนักศึกษา, แผนการเรียนวิชาพื้นฐาน และวิชาที่มีความ

ต�อเนื่ องกัน  โดยอาจารย� ผู" รับ ผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�  

(อ"างอิง สศ 1.5.1-3 เตรียมความพร"อมนักศึกษาใหม�) 

- กิจกรรมสัตวศาสตร�จิตอาสาครั้งที่  1 วันที่  22 มิถุนายน 2561 สโมสร

นักศึกษาคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาของคณะฯ ทุกช้ันป> ได"ช�วยกันพัฒนา และเก็บ

ขยะบริเวณมหาวิทยาลัยแม�โจ", อาคารศูนย�สัตวศาสตร�ฯ, ศูนย�ฝHกวิชาชีพคนตาบอด, อ�างเก็บน้ํา 

ห"วยโจ", วัดหนองอุโบสถ และวัดดอยแท�นพระ (อ"างอิง สศ 1.5.1-4  สัตวศาสตร�ฯจิตอาสาครั้งที่ 1) 

- กิจกรรมเตรียมความพร"อมสําหรับนักศึกษาใหม�ระหว�างภาคเรียน (เสริมสร"าง

ความเป�นผู"นํานักศึกษา) ให"กับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร� ช้ันป>ที่ 3 (หลักสูตร 4 ป> และหลักสูตร 4 ป>

เทียบเข"าเรียน) ในหัวข"อ “การเตรียมความพร"อมและทักษะการเป�นผู"นํา ในยุคไทยแลนด� 4.0” และ

หัวข"อ “Habit and Growth mindset” เพื่อพัฒนานักศึกษาในด"านการเป�นผู"นําที่ดี ทักษะในการทํางาน

เป�นกลุ�ม รวมถึงการสร"างความสามัคคีและก�อให"เกิดความสัมพันธ�อันดีระหว�างนักศึกษาด"วยกัน โดย

ทีมงานเบทาโกรมาเป�นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในระหว�างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2561 ณ บ"านชุ�มจิตต�

รีสอร�ท ต.แม�แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม� (อ"างอิง สศ 1.5.1-5 เสริมสร"างความเป�นผู"นํานักศึกษา) 

- โครงการมัชฌิมนิเทศสําหรับนักศึกษาช้ันป>ที่  1 และช้ันป>ที่  2 ในวันที่ 30 

มกราคม 2562 เพื่อเตรียมความพร"อมให"นักศึกษาในการเลือกสาขา ซึ่งรูปแบบเป�นการจัดเสวนา

วิชาการให"ความรู"เรื่อง “ความรู"ทางวิชาชีพทางด"านสัตวศาสตร� และความต"องการของอุตสาหกรรม

การผลิตสัตว�ในประเทศไทย” โดยได"รับเกียรติจาก คุณชนินทร� ทรงเมฆ กรรมการผู"จัดการ บริษัท เอส

เค อินเตอร�ฟูoด จํากัด, คุณธนศาล คําเรืองฤทธิ์ กรรมการผู"จัดการ บริษัท โกลด�มิลค� จํากัด, คุณ

กมนต�  กองสิงห�  ผู"บริหารบริษัท  เอสเค ท รัพย�สมบูรณ�  จํากัด และ คุณ อมลวรรณ  ถาป?น 

ผู"ประกอบการ น้ําดื่มอิ่มสุข เป�นผู"ร�วมเสวนา และ อาจารย� ดร.มลคล ยะไชย เป�นผู"ดําเนินรายการ ณ 

ห"องเรียน ศร 201_1 อาคารแม�โจ" 70 ป> : สร"างป?ญญาเพื่อแผ�นดิน มหาวิทยาลัยแม�โจ" (อ"างอิง สศ 

1.5.1-6 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา)  
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-     กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข"อ “แนวโน"มความต"องการของตลาดแรงงานในยุค
ดิจิทัล” ให"กับนักศึกษาและศิษย�เก�าของคณะฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ� 2562 คณะสัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยี โดยมีวิทยากรรับเชิญคือ คุณทรงยศ สุวรรณนิเวศน� ศิษย�เก�าสาขาการผลิตสุกร, คุณ
สัมฤทธิ์ อินเฉลียว ศิษย�เก�าสาขาโคนมและโคเนื้อ, คุณสุวัช แก"วเรือง ศิษย�เก�าสาขาสัตว�ป>ก เป�นผู"ร�วม
เสวนา และผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
ฝ]ายวิชาการ เป�นผู" ดําเนินรายการ ณ ห"องประชุมใหญ�  อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
(อ"างอิง สศ 1.5.1-7 พัฒนาเครือข�ายศิษย�เก�า) 

- จัดกิจกรรมการฝHกอบรมเตรียมความพร"อมทางด"านทักษะของนักศึกษาก�อน

ออกปฏิบัติงานภายนอก ให"กับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป> และหลักสูตร 4 ป> เทียบเข"าเรียนก�อนออกฝHก

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝHกปฏิบัติงานทางด"านสัตวศาสตร�ในสถานประกอบการ ภายใต"โครงการ 

สหกิจศึกษาและการฝHกงาน ในระหว�างวันที่  25 – 29 มีนาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.ประภากร 

ธาราฉาย รองคณบดีฝ]ายวิชาการ เป�นประธานในพิธีเป=ดการฝHกอบรมฯ (อ"างอิง สศ 1.5.1-8 รายงาน

ผลกิจกรรมเตรียมความพร"อม) 
  

ข�อ 2 มีการให�ข�อมูลของหน�วยงานท่ีให�บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล�งงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก�นักศึกษา  

 การจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรต�างๆ เพื่อเสริมสร"างทักษะการเรียนรู"นอกห"องเรียนให"กับ
นักศึกษา เช�น 
  -     จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด"านสัตวศาสตร�โครงการหลวงแม�แฮ และโครงหลวง
แม�สะป�อก เป�นการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ร�วมกับชุมชน บ"านแม�สะป�อก,บ"านป]าเกี๊ยะใน,บ"านห"วยขมิ้นใน 
และบ"านห"วยขมิ้นนอก ได"ให"บริการฉีดวัคซีนปoองกันโรคปากเท"าเป��อยและโรคคอบวมให"กับโคและ
กระบือ ฉีดวัคซีนปoองกันโรคพิษสุนัขบ"าให"กับสุนัขและแมว ฉีดยาถ�ายพยาธิสุกรและสัตว� เลี้ยงให"กับ
ชาวบ"านในชุมชนพื้นที่ดังกล�าว และได"จัดอบรมวิธีการเลี้ยงและการปoองกันโรคในโคกระบือ สัตว�ป>ก 
และสุกร รวมไปถึงการทําบ�อแก�สชีวภาพให"กับชาวบ"าน ในระหว�างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ� 2562 ณ 
ศูนย�พัฒนาโครงการหลวงแม�แฮ อําเภอแม�แจ�ม และศูนย�พัฒนาโครงการหลวงแม�สะป�อก อําเภอ 
แม�วาง จังหวัดเชียงใหม� (อ"างอิง สศ 1.5.2-1 พัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร� ครั้งที่ 1) 
 -   จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร� ภายใต"โครงการแป�งบ"านสร"างเมือง 
มหาวิทยาลัยแม�โจ" โดยได"จัดฝHกอบรม เรื่องการปoองกันและการรักษาโรคสัตว�เบื้องต"น,วัคซีนและยาที่
ใช"สัตว�ป>ก สุกร โค-กระบือ,วิธีการทําวัคซีนปoองกันโรคและกระบือในพื้นที่,ซักถามป?ญหาและข"อสงสัย
และรณรงค�ทําวัคซีนโคและกระบือในพื้นที่ ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ และศูนย�พัฒนาโครงการหลวง 
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แม�แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม� ในระหว�างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ� 2562 (อ"างอิง สศ 1.5.2-2 พัฒนา
วิชาชีพสัตวศาสตร� แป�งบ"านสร"างเมือง) 
  -  คณะฯ มีการประชาสัมพันธ�กิจกรรมต�างๆ ให"แก�นักศึกษาในเว็บไซต� www.
as.mju.ac.th, บอร�ดประชาสัมพันธ�ของคณะฯ และผ�านทางสื่อโซเชียล-มีเดีย เฟสบุ�ค ช่ือกลุ�มคณะสัตว
ศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม�โจ" เพื่อให"นักศึกษามีช�องทางรับข�าวสารได"หลากหลายช�องทาง
มากยิ่งขึ้น เช�น การประชาสัมพันธ�เผยแพร�ข"อมูลจากสํานักบริการและวิชาการโดยให"ความรู"เรื่องการ
เตรียมตัวก�อนเป�นบัณฑิต เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ใน Facebook กลุ�มคณะสัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยี เพื่อให"ความรู"แก�นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและกําลังจะสําเร็จการศึกษาที่เป�นสมาชิกใน
กลุ�ม (อ"างอิง สศ 1.5.2-3 การเตรียมตัวก�อนเป�นบัณฑิต) 
  

ข�อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา 
คณะฯ ได"จัดกิจกรรมเตรียมความพร"อมในด"านต�างๆ ให"แก�นักศึกษา  

- จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิคภาพ โดยเชิญศิษย�เก�ามาให"ข"อมูล ในวันที่ 22 กันยายน 
2561 ได"จัดกิจกรรมให"นักศึกษาหลักสูตร ๔ ป> และ ๔ ป> เทียบเข"าเรียน ช้ันป>ที่ 4 จํานวนทั้งสิ้น 40 คน 
ในหัวข"อ "เตรียมตัวสักนิด หากคิดจะเป�นนักส�งเสริมมืออาชีพ" และ "ก"าว แรก สู�เส"นทางนักส�งเสริม" 
โดยวิทยากร คือ คุณสุกัญญา จําปาสุข ตําแหน�ง ผู"จัดการส�วนผลิตโครงการ บริษัทเครือเบทาโกร 
ตําแหน�ง ผู"จัดการส�วนผลิตโครงการ เพื่อให"นักศึกษาได"พัฒนาบุคลิกภาพและ เรียนรู"เกี่ยวกับการ
เตรียมตัวเพื่อก"าวเป�นนักส�งเสริมมืออาชีพ ในการระดมความคิด เป�นการฝHกฝนให"ทุก คนได"คิดได"พูด 
และได"รับความรู"และประสบการณ�นอกเหนือจากในวิชาเรียนจากวิทยากรภายนอก เป�น การพัฒนา
บุคลิกภาพอย�างหนึ่งและเตรียมความพร"อมสําหรับตนเองสร"างความม่ันใจก�อนก"าวไปสู�โลก อาชีพ 
(อ"างอิง สศ 1.5.3-1 รายงานผลกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ) 

- จัดกิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในระหว�างวันที่ 21 – 23 
พฤศจิกายน 2561 ณ ห"องประชุมใหญ� อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาที่ได"ฝHก
ภาวะความเป�นผู"นํา กล"าคิด กล"าพูดและกล"าแสดงออก ซึ่งจัดให"มีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานหลัง
เสร็จสิ้นการฝHกสหกิจ และการฝHกงานต�างประเทศ (อ"างอิง สศ 1.5.3-2 นําเสนอผลปฏิบัติงานสหกิจ) 
 -   จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร�ม ประจําป>การศึกษา 2561 ให"กับนักศึกษาช้ัน
ป>ที่ 4 หลักสูตร 4 ป> และหลักสูตรเทียบเข"าเรียน 2 ป> ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในป>การศึกษา 2561 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ� 2562 โดยมีวิทยากรจากสํานักสุขศาสตร�สัตว�และสุขอนามัยที่ 5 เป�นผู"บรรยาย
ให"ความรู" คือ น.สพ.ชัยโรจน� โพธิ์เจริญ นายสัตวแพทย�ชํานาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐาน
ฟาร�มสุกร, สพ.ญ.มณิชญา ประชุม สัตวแพทย�ชํานาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร�มโคนม
และโคเนื้อ, และ สพ.ญ. ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ� สัตวแพทย�ชํานาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐาน
ฟาร�มไก� (อ"างอิง สศ 1.5.3-3 อบรมมาตรฐานฟาร�ม) 
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-  จัดกิจกรรมป?จฉิมนิเทศ โดยจัดกิจกรรมวันที่ 26 มีนาคม 2562 ให"กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ในป>การศึกษา 2561 โดยได"รับเกียรติจากผศ.ดร.ดวงพร 
อมรเลิศพิศาล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ]ายยุทธศาสตร�และวิจัย ได"ประชาสัมพันธ�หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ได"ประชาสัมพันธ�หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และทีมงานเครือเบทาโกร บรรยายพิเศษ
เรื่อง “การเตรียมความพร"อมสู�การทํางานและวิธีการสมัครงาน” และ “ผู"สมัครงานที่องค�กรต"องการ
และการปรับแนวคิดเพื่อเข"าสู�วัยทํางานในยุค 4.0” (อ"างอิง สศ 1.5.3-4 กิจกรรมป?จฉิมนิเทศ) 
  
 

ข�อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข�อ 1 – 3 ทุกข�อไม�ต่ํากว�า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  
คณะได"ทําการประเมินคุณภาพการให"บริการแก�นักศึกษาโดยให"นักศึกษาทุกช้ันป>ซึ่งได"รับผลการ

ประเมินดังนี้ 

หัวข�อประเมิน ผลการประเมิน 
1. การจัดบริการให"คําปรึกษาทางวิชาการและการ
ใช"ชีวิตแก�นักศึกษา (อ"างอิง สศ 1.5.4-1 ประเมิน
การให"คําปรึกษาทางวิชาการ) 

4.2 

2. การจัดบริการข"อมูลข�าวสารที่เป�นประโยชน�
ผ�านทางสื่อต�าง ๆ(อ"างอิง สศ 1.5.4-2 ประเมิน
บริการข"อมูลข�าวสาร) 

4.5 

3. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ�ทาง
วิชาการและวิชาชีพ(อ"างอิง สศ 1.5.4-3 ประเมิน
กิจกรรม) 

4 

ผลการประเมินเฉลี่ย 4.23 
  

ข�อ 5 นําผลการประเมินจากข�อ 4. มาปรับปรุงพัฒนาการให�บริการและการให�ข�อมูล เพื่อส�ง
ให�ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปfนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจกรรมนักศึกษา โดยที่ประชุมได"ร�วมกันพิจารณาผลการ
ดําเนินกิจกรรมนักศึกษาในป>การศึกษา 2561 ในการประชุมคณะกรรมการฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เพื่อนําไปวางแผนการดําเนินกิจกรรมในป>การศึกษา 2562 ดังนี้ 
โดยมีการวิเคราะห�ข"อมูลโครงการยุทธศาสตร�เงินรายได" ได"มีการดําเนินการเสร็จสิ้นจํานวน 20 
กิจกรรม, ยกเลิกการดําเนินการ จํานวน 3 กิจกรรม และยังคงค"างการดําเนินการ จํานวน 5 กิจกรรม 
และได"แยกประเภทกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด"าน โดยมีมติจากคณะกรรมการโดยให"
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เพิ่ม-ลดกิจกรรมต�างๆ ของแผนการดําเนินกิจกรรมในป>การศึกษา 2562 เพื่อให"มีความเหมาะสมกับ
เกณฑ�ประกันคุณภาพการศึกษาใหม�ของหลักสูตรด"วย  

นอกจากนี้ โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข"องกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของป>การศึกษา 
2561  จะมีการประเมินผล และรายงานผลต�อที่ประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรให"พิจารณาผลจากการ
จัดกิจกรรมที่นักศึกษาได"รับ และพิจารณาข"อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมต�อไป โดยรูปแบบและ
หัวข"อการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา หลักสูตรจะมีการนําผลประเมินการจัดกิจกรรมของป>ก�อนหน"า
มาใช"เพื่อพิจารณารูปแบบร�วมกับวิเคราะห�ความต"องการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และผลการเรียนรู"ที่
คาดหวังจากนักศึกษา เพื่อวางรูปแบบและหัวข"อกิจกรรมโดยจะเน"นให"นักศึกษามีความรอบรู" มีทักษะ
ด"านวิชาชีพ มีศีลธรรมและจริยธรรม สามารถใช"ชีวิตในมหาวิทยาลัยได"อย�างมีความสุข และพร"อมที่จะ
ออกไปสู�โลกแห�งการทํางานอย�างมีคุณภาพ (อ"างอิง สศ 1.5.5-1 รายงานประชุมสรุปกิจกรรมประจําป> 
2561) 

 

ข�อ 6 ให�ข�อมูลและความรู�ที่เปfนประโยชน�ในการประกอบอาชีพแก�ศิษย�เก�า ดังน้ี 

 คณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู"และประสบการณ�ให"ศิษย�เก�าดังนี้ 
 1. การเผยแพร�ให"ความรู" บนเว็บไซต� www.as.mju.ac.th และจัดโครงการพัฒนาเครือข�ายศิษย�
เก�าซึ่งเสวนาในหัวข"อ “แนวโน"มความต"องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล” ให"กับนักศึกษาและศิษย�
เก�าของคณะฯ โดยมี คุณทรงยศ สุวรรณนิเวศน� ศิษย�เก�าสาขาการผลิตสุกร, คุณสัมฤทธิ์ อินเฉลียว 
ศิษย�เก�าสาขาโคนมและโคเนื้อ, คุณสุวัช แก"วเรือง ศิษย�เก�าสาขาสัตว�ป>ก เป�นผู"ร�วมเสวนา และผู"ช�วย
ศาสตราจารย� ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ฝ]ายวิชาการ เป�นผู"
ดําเนินรายการ ณ ห"องประชุมใหญ� อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 
(อ"างอิง สศ 1.5.6-1 กิจกรรมเสวนาศิษย�เก�า) 
 2. การติดต�อผ�านทางสื่อสังคมออนไลน� โดยคณะได"มีการจัดตั้ง Facebook คณะสัตวศาสตร�ฯ 
โดยมีคณาจารย�เจ"าหน"าที่และศิษย�เก�าเป�นผู"เผยแพร�ให"ความรู"และเช่ือมต�อกับศิษย�เก�า ในเรื่องต�างๆ 
ดังนี้ (อ"างอิง สศ 1.5.6-2 ผ�านทางสื่อสังคมออนไลน�) 

- ข�าวสารของสมาคมอนุรักษ�และพัฒนาควายไทย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 

โดยเชิญผู"มใีจรักษ�ควายร�วมแลกเปลี่ยนเรียนรู" 

- กิจกรรมการจัดการความรู" : การแปลงองค�ความรู"สู�คู�มือ หนังสือ/ตํารา และ

บทบรรยาย โดย : อ.ดร.ดํารง ลีนานุรักษ� เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

- ข�าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครการของบริษัทต�างๆเพื่อให"นักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาหรือต"องการเปลี่ยนงานได"รับทราบ และสมัครงานตามที่ตนเอง

ต"องการ 
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- กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ"า ของกรมปศุสัตว� ซึ่งระบุบทลงโทษ

สําหรับเจ"าของสัตว�เลี้ยงที่ละเลยการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ"า เผยแพร�

ความรู"ให"ศิษย�เก�าและศิษย�ป?จจุบันได"ทราบ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง  

เปYาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปYาหมาย 
5 ข"อ ข"อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 5.0 บรรลุเปoาหมาย 
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ตัวบ�งชี้ท่ี 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ�งชี้ : กระบวนการ 
ปTท่ีใช�ในการประเมิน : ปTการศึกษา 2561 
เกณฑ�การประเมิน : ค�าคะแนน 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งชี้ : นายปริญญา   วงศ�จักร� 
หน�วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

เกณฑ�การประเมนิ 
ข"อ 1  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให"นักศึกษามีส�วนร�วมในการ

จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
ข"อ 2  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให"ดําเนินกิจกรรมที่ส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู"ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 5 ประการ ให"ครบถ"วน 
ประกอบด"วย  
(1)  คุณธรรม จริยธรรม  
(2)  ความรู"  
(3)  ทักษะทางป?ญญา  
(4)  ทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5)  ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข"อ 3  จัดกิจกรรมให"ความรู"และทักษะการประกันคุณภาพแก�นักศึกษา  
ข"อ 4  ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของกิจกรรมและ 

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป 
ข"อ 5  ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ข"อ 6  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ข"อ 
มีการดําเนนิการ 

2 ข"อ 
มีการดําเนนิการ 

3 - 4 ข"อ 
มีการดําเนนิการ 

5 ข"อ 
มีการดําเนนิการ 

6 ข"อ 
 

คะแนนท่ีได�รับ  :  5  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได�  6  ข�อ ดังน้ี 
ข�อ 1  คณะได�มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยให�สโมสรนักศึกษาฯ มีส�วน
ร�วมในการเสนอแผนและการจัดกิจกรรม 
 -  ได"มีการแต�งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจกรรมนักศึกษา มีหน"าที่ในการกําหนดแผนการ

ดําเนินกิจกรรม กําหนดรูปแบบ กําหนดระบบและกลไกด"านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป�นแนวทางให"กับ

นักศึกษาในการทํากิจกรรม พร"อมทั้งให"คําปรึกษาแก�นักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมด"านพัฒนา
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นักศึกษา โดยคณะฯ มีอาจารย�ที่ปรึกษาสโมสรฯ ชมรม (อ"างอิง สศ. 1.6.1-1 คําส่ังแต�งตั้ ง

คณะกรรมการ)  

 - ดําเนินการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส�งเสริมผลการเรียนรู"ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติทั้ง 5 ด"าน โดยตัวแทนนักศึกษามีส�วนร�วมในการจัดทําและ

นําเสนอกิจกรรมต�างๆ ต�อคณะฯ เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม พร"อมทั้งติดตามและประเมินผลการ

เรียนรู"ของนักศึกษาที่ได"รับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม (อ"างอิง สศ 1.6.1-2 แผนกิจกรรมนักศึกษา)  

     
ข�อ 2  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการดําเนินกิจกรรมท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู�ตาม TQF 5 ประการ 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู"ตาม TQF 5 ประการ 

ด"าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

ด"าน
ความรู" 

ด"าน
ทักษะ
ทาง

ป?ญญา 

ด"านทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหว�างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ด"านทักษะการ
วิเคราะห�เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช"
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กิจกรรมสัตวศาสตร�รักษ�สะอาด /   /  

กิจกรรมไหว"ครู /   /  

โครงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�  /  /  

กิจกรรมทักษะเกษตรแม�โจ" (สัตวศาสตร�)  / /   

กิจกรรมเข"าร�วมงานประเพณี 4 จอบแห�งชาติ  /  / / 

โครงการมัชฌิมนิเทศประจําป>การศึกษา 2561   /   

โครงการป?จฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นป>ที่ 4 ประจําป>การศึกษา 
2561 

  / /  

โครงการอบรมระบบมาตรฐานฟาร�ม  / /   

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา /  / /  

กิจกรรมส�งเสริมวิชาการ  / /   

กิจกรรมสัตวศาสตร�พัฒนาวิชาชีพ (ชมรมสัตว�ป>ก, ชมรม
สุกรแม�โจ", ชมรมสัตวศาสตร�) 

  / /  

กิจกรรมช�วยเหลือศูนย�ฝHกวิชาชีพคนตาบอด /   /  

กิจกรรมสัตวศาสตร�จิตอาสา /   /  

กิจกรรมสัตวศาสตร�สัมพันธ�     /  
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1. ด�านคุณธรรมจริยธรรม คือ การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย�างมีคุณธรรม จริยธรรม 
และด�วยความรับผิดชอบท้ังในส�วนตนและส�วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแย�งทางค�านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเรื่องส�วนตัวและสังคม 

- จัดกิจกรรม สัตวศาสตร�จิตอาสาครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สโมสรนักศึกษา
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาของคณะฯ ทุกช้ันป> ได"ช�วยกันพัฒนา และเก็บขยะบริเวณ
มหาวิทยาลัยแม�โจ", อาคารศูนย�สัตวศาสตร�ฯ, ศูนย�ฝHกวิชาชีพคนตาบอด, อ�างเก็บน้ําห"วยโจ", วัดหนอง
อุโบสถ และวัดดอยแท�นพระ (อ"างอิง สศ 1.6.2-1 สัตวศาสตร� จิตอาสาครั้งที่ 1) 

- สโมสรนักศึกษาฯ จัดกิจกรรมไหว"ครู ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ได"จัดกิจกรรมไหว"ครู ประจําป> 2561 ขึ้น เพื่อแสดงถึงความเคารพ 
และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย� ครูอาจารย� ผู"ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู" ณ ห"องประชุมใหญ� 
อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  (สศ 1.6.2-2 กิจกรรมไหว"ครู) 

- จัดกิจกรรมทําบุญให"สัตว�ทดลอง ในวันที่ 25 เมษายน 2562 คณะสัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยี เพื่ออุทิศส�วนกุศลให"แก�สัตว�ที่ได"นํามาใช"ในงานวิจัย และการทดลองต�างๆ ณ อาคารศูนย�
สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี (อ"างอิง สศ 1.6.2-3 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม) 

2. ด�านความรู� คือ ความสามารถในการเข�าใจ การนึกคิดและการนําเสนอข�อมูล การ
วิเคราะห�และจําแนกข�อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต�างๆ และสามารถ
เรียนรู�ด�วยตนเองได� 

- จัดกิจกรรมพบอาจารย�ที่ปรึกษาในสัปดาห�ที่ 2 ของแต�ละเดือนเพื่อสํารวจป?ญหา

ของนักศึกษา และสํารวจความต"องการด"านวิชาการของนักศึกษา (อ"างอิง สศ 1.6.2-3 ตารางกิจกรรม

หลักสูตร ป>การศึกษา 2561) 

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป>การศึกษา 2561 เพื่อ

ประชาสัมพันธ�การเรียนต�อระดับปริญญาโทให"นักศึกษาปริญญาตรีได"รับทราบและเป�นแนวทางในการ

วางแผนการเรียน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยเสนอช้ีแจงแผนการเรียนการสอนการ อาคารเรียน 

ห"องปฏิบัติการ ฟาร�มเลี้ยงสัตว� การทําวิจัย การใช"ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดจนสําเร็จการศึกษา

ให"กับนักศึกษา (อ"างอิง สศ 1.6.2-4 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 

- กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA ให"กับบุคลากร
ของคณะฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเตรียมความพร"อมในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ด"วยเกณฑ� AUN QA ในระดับหลักสูตร ประจําป>การศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 
คณบดีคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี, อ.ดร.มงคล ยะไชย และ อ.ดร.อานนท� ปะเส-ระกัง เป�น
วิทยากรบรรยายพิเศษ (อ"างอิง สศ 1.6.2-5 สัมมนาประกันคุณภาพ AUN QA) 
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- เข"าร�วมงานประเพณี 4 จอบแห�งชาติ ครั้งที่ 36 “เกษตรกรรมเมืองกรุง มุ�งสร"าง

นวัตกรรม นําพาประเทศไทยยั่งยืน” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล"าเจ"าคุณทหารลาดกระบัง ใน

ระหว�างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2561 ซึ่งนักศึกษาคณะสัตวศาสตร�ฯ สามารถคว"ารางวัลเหรียญทอง

อันดับ 1 ประเภททักษะการตัดแต�งซากสัตว�ป>ก, การรีดเต"านมเทียม, ทักษะการตอนสุกร, และรางวัล

เหรียญทองแดง ในการแข�งขันทักษะการวิเคราะห�อาหารสัตว� (อ"างอิง สศ 1.6.2-6 แข�งขันประเพณี 4 

จอบ ครั้งที่ 36)  

-  จัดกิจกรรมเตรียมความพร"อมสําหรับนักศึกษาใหม� (เสริมสร"างความเป�นผู"นํา
นักศึกษา) ให"กับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร� ช้ันป>ที่ 3 (หลักสูตร 4 ป> และหลักสูตร 4 ป>เทียบเข"าเรียน) 
ในหัวข"อ “การเตรียมความพร"อมและทักษะการเป�นผู"นํา ในยุคไทยแลนด� 4.0” และหัวข"อ “Habit and 
Growth mindset” เพื่อพัฒนานักศึกษาในด"านการเป�นผู"นําที่ดี ทักษะในการทํางานเป�นกลุ�ม รวมถึงการ
สร"างความสามัคคีและก�อให"เกิดความสัมพันธ�อันดีระหว�างนักศึกษาด"วยกัน โดยมี คุณจุงยุทธ โสตถิ
ป=ณฑะ เจ"าหน"าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย� เครือเบทาโกร พร"อมทีมงานเป�นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
(อ"างอิง สศ 1.6.2-7 เสริมสร"างความเป�นผู"นํานักศึกษา) 

-  จั ด กิ จ ก รร ม บ ร รย าย พิ เศ ษ  เรื่ อ ง  “Domestic Animal Cryobanking for the 
Management of Genetic Resource in France and Europe; Focus on Bird Semen” โดยได" รับเกียรติ
จ า ก  Dr. Elisabeth Blesbois, Deputy Director, UMR Reproductive physiology and Behaviors and 
Head of the Cluster Gonard and Fertility สถาบัน INRA ประเทศฝร่ังเศส เป�นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
และร�วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอนและงานวิจัยร�วมกับบุคลากรของคณะฯ ในวันที่ 
18 กุมภาพันธ� 2562 (อ"างอิง สศ 1.6.2-8 กิจกรรมบรรยายพิเศษ) 

-  จัดกิจกรรมอบรมระบบมาตรฐานฟาร�ม โดยได"จัดกิจกรรมในวันที่ 21 กุมภาพันธ� 
2562 ให"กับนักศึกษาช้ันป>ที่ 4 หลักสูตร 4 ป> และหลักสูตรเทียบเข"าเรียน ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาใน
ป>การศึกษา 2561 เพื่อนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาได"ทราบถึงระบบมาตรฐานฟาร�มที่ถูกต"อง
ตามที่กรมปศุสัตว�ได"กําหนดไว" โดยมีวิทยากรจากสํานักสุขศาสตร�สัตว�และสุขอนามัยที่  5 เป�น
ผู"บรรยายให"ความรู" คือ น.สพ.ชัยโรจน� โพธิ์เจริญ นายสัตวแพทย�ชํานาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง 
มาตรฐานฟาร�มสุกร, สพ.ญ.มณิชญา ประชุม สัตวแพทย�ชํานาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐาน
ฟาร�มโคนมและโคเนื้อ, และ สพ.ญ. ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ� สัตวแพทย�ชํานาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง 
มาตรฐานฟาร�มไก� (อ"างอิง สศ 1.6.2-9 อบรมมาตรฐานฟาร�ม) 
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3. ด�านทักษะทางป<ญญา คือ ความสามารถในการวิเคราะห�สถานการณ�และใช�ความรู� 
ความเข�าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต�างๆ ในการคิดวิเคราะห�และการ
แก�ป<ญหา เมื่อต�องเผชิญกับสถานการณ�ใหม�ๆ ท่ีไม�ได�คาดคิดมาก�อน 

คณะได"มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร"างทักษะทางป?ญญาให"แก�นักศึกษาในช้ันป>ต�างๆ ดังนี้ 
- เข"าร�วมกิจกรรมงานประเพณี 4 จอบแห�งชาติ ครั้งที่ 36 “เกษตรกรรมเมืองกรุง มุ�ง

สร"างนวัตกรรม นําพาประเทศไทยยั่งยืน” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล"าเจ"าคุณทหารลาดกระบัง 

ในระหว�างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2561 ซึ่งนักศึกษาคณะสัตวศาสตร�ฯ สามารถคว"ารางวัลเหรียญทอง

อันดับ 1 ประเภททักษะการตัดแต�งซากสัตว�ป>ก, การรีดเต"านมเทียม, ทักษะการตอนสุกร, และรางวัล

เหรียญทองแดง ในการแข�งขันทักษะการวิเคราะห�อาหารสัตว� (อ"างอิง สศ 1.6.2-10 แข�งขันประเพณี 4 

จอบ ครั้งที่ 36) 

- ได"จัดกิจกรรมการฝHกอบรม เตรียมความพร"อมให"กับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป> และ 
หลักสูตร 4 ป> เทียบเข"าเรียน ก�อนออกฝHกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝHกปฏิบัติงานทางด"านสัตว
ศาสตร� ในสถานประกอบการ ภายใต"โครงการสหกิจศึกษาและการฝHกงาน ประจําป>การศึกษา 2561  
โดยจัด กิจกรรมน"�ให"นักศึกษาช้ันป>ที่ 3-4 เข"าร�วมด"วย รวมจํานวนทั้งส"�น 200 คน โดยมี ผศ.ดร.
ประภากร ธาราฉาย ประธานสหกิจศึกษาฯ เป�นประธานในพิธีเป=ดการฝHกอบรมฯ  และอาจารย�
ผู"รับผิดชอบ หลักสูตร บรรยายเรื่อง เกณฑ�คะแนน, การจัดทํารายงานผล, การรายงานกรณีศึกษา 
และการนําเสนอ ผลงาน การทํากรณีศึกษา/ทํางานวิจัยทางสัตวศาสตร� ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ 
ห"องประชุมใหญ� อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี และในวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 มีการอบรม
ฝHกทักษะและ เทคนิคการปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกการผลิตสุกร, สัตว�ป>ก, โคนมและโคเนื้อ 
และอาหารสัตว� ณ ฟาร�มและห"องปฏิบัติการของคณะด"วย (อ"างอิง สศ 1.6.2-11 รายงานผลกิจกรรม
เตรียมความพร"อม) 
 

4. ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ คือ ความสามารถในการ
ทํางานเปfนกลุ�ม การแสดงถึงภาวะผู�นํา ความรับผิดชอบ ต�อตนเองและสังคม ความสามารถใน
การวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู�ของตนเอง  

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมด"านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยเข"า
ร�วมกิจกรรมงานประเพณี 4 จอบแห�งชาติ ครั้งที่ 36 “เกษตรกรรมเมืองกรุง มุ�งสร"างนวัตกรรม นําพา
ประเทศไทยยั่งยืน” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล"าเจ"าคุณทหารลาดกระบัง ในระหว�างวันที่ 21 – 
25 ธันวาคม 2561 ซึ่งนักศึกษาคณะสัตวศาสตร�ฯ สามารถคว"ารางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ประเภท
ทักษะการตัดแต�งซากสัตว�ป>ก, การรีดเต"านมเทียม, ทักษะการตอนสุกร, และรางวัลเหรียญทองแดง ใน
การแข�งขันทักษะการวิเคราะห�อาหารสัตว� (อ"างอิง สศ 1.6.2-12 แข�งขันประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 36) 
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5. ด�านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
ความสามารถในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช�เทคนิคทางคณิตศาสตร�และ
สถิติความสามารถในการสื่อสารท้ังการพูด การเขียน และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมด"านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช"เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยคณะฯ ได"ส�งตัวแทนนักศึกษาเข"าร�วมกิจกรรมงานประเพณี 4 จอบแห�งชาติ ครั้งที่ 36 
“เกษตรกรรมเมืองกรุง มุ�งสร"างนวัตกรรม นําพาประเทศไทยยั่งยืน” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล"าเจ"าคุณทหารลาดกระบัง ในระหว�างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2561 ซึ่งนักศึกษาคณะสัตวศาสตร�ฯ 
สามารถคว"ารางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ประเภททักษะการตัดแต�งซากสัตว�ป>ก, การรีดเต"านมเทียม, 
ทักษะการตอนสุกร, และรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข�งขันทักษะการวิเคราะห�อาหารสัตว� (อ"างอิง 
สศ 1.6.2-13 แข�งขันประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 36) 

 

ข�อ 3  จัดกิจกรรมให�ความรู�และทักษะการประกันคุณภาพแก�นักศึกษา  
- คณะฯ ได"มีการจัดกิจกรรมให"ความรู"และทักษะการประกันคุณภาพแก�นักศึกษาใน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําป>การศึกษา 2561 ในวันที่ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เพื่อให"นักศึกษา

ใหม�ได"ทราบถึงนโยบายการบริหารงานของคณะฯ, ทําความรู"จักกับคณาจารย� เจ"าหน"าที่, สถานที่

ภายในอาคารศูนย�สัตวศาสตร�ฯ, แนะนําการใช"ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการให"ความรู"เกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข"องกับนักศึกษา (อ"างอิง สศ 1.6.3-1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�) 

- การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยได"ให"ความรู"การประกันคุณภาพให"แก�
นักศึกษาในสังกัดสโมสรนักศึกษาฯ ถึงกระบวนการ PDCA ในการทําแผนกิจกรรมนักศึกษาได"ทราบ
และเข"าใจถึงกระบวนการดังกล�าว และนําไปปรับใช"ในการวางแผนการทํากิจกรรมในป>ต�อไป (อ"างอิง 
สศ 1.6.3-2 สัมมนาให"ความรู"ด"านประกันคุณภาพ) 

 

ข�อ 4  ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของกิจกรรม
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต�อไป 

 

ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของกิจกรรม 
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป เมื่อการจัดโครงการ/กิจกรรมได"เสร็จสิ้นลง
สโมสรนักศึกษาฯ และคณะฯ ได"มีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนําผลการประเมินวัตถุประสงค�มาปรับปรุงการดําเนินงานในป>ต�อไป (อ"างอิง สศ 1.6.4-1 การ
ปรับปรุงผลการประเมิน) 
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กิจกรรมนักศึกษาปTการศึกษา 2561 
ผลความสําเร็จ 

(ระดับ) 
ข�อเสนอแนะ 

1 กิจกรรมเตรียมความพร"อมสําหรับนักศึกษาใหม�  4.09 -เนื้อหาบางเร่ืองมีความซ้ํ าซ" อนกับ
กิจกรรมปฐมนิ เทศ และรายละเอียด
เนื้อหาบางเร่ืองเยะเกินไปทําให"เตรียมการ
ไม�ทัน 
-มีป?ญหาในการติอต�อประสานงานกับ
ผู"ปกครองและนักศึกษาในการยืนยันเข"า
ร�วมกิจกรรม 

2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�  4.23 - กิจกรรมคล"ายกับการเตรียมความ
พร"อมนักศึกษาใหม� น�าจะจัดรวมกันได" 

3 กิจกรรมอบรมภาวะผู"นํา   4.08 -ไม�ควรจัดกิจกรรมใกล"ช�วงสอบมาก
เกินไป 
-ควรเพิ่มเติมกิจกรรมมากกว�านี้ 
-ควรให"มีกิจกรรมสําหรับน"องๆ รุ�นต�อไป 

4 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ชั้นป>ที่ 1 และชั้นป>ที่ 2  4.03 -ควรเลือกหัวข"อการบรรยายให"มีความ
น�าสนใจมากย่ิงขึ้น 

5 กิจกรรมเข"าร�วมโครงการค�ายผู"นํา 4 จอบ  4.95 -ควรเพิ่มกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�ให"
มากขึ้น 

6 กิจกรรมสัตวศาสตร�จิตอาสา คร้ังที่ 1  4.20 - ควรเพิ่มอุปกรณ�ในการดําเนินกิจกรรม
ให"เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 

7 กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจําป> 2561  4.450 -ควรมีการวางแผนก�อนการดํ าเนิน
กิจกรรมล�วงหน"า 
-ควรกําหนดเวลาผู"เข"าประกวดให"แน�นอน 

9 กิจกรรมไหว"ครูสัตวศาสตร� ประจําป> 2561  4.90 -ควรมีการวางแผนก�อนการดํ าเนิน
กิจกรรมล�วงหน"า 

10 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ� ป>ที่ 6 4.68 -ระยะเวลาจัดกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง
บ�อย ควรมีการกําหนดให"แน�นอน 

 
ข�อ 5  ประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คณะฯ ได"มีการสรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา ใน
แผนการปฏิบัติราชการของคณะฯ (อ"างอิง สศ 1.6.5-1 สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา) ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของแผนกิจกรรมนกัศึกษา หน�วยนับ แผน ผล บรรลุ 

1. ระดับความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา (มหาวิทยาลัย) 
ระดับ 4 4.36 บรรลุเปoาหมาย 

2. จํานวนนักศึกษาที่ได"รับรางวัลในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (คณะ) 
รางวัล 5 9 บรรลุเปoาหมาย 
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ตัวชี้วัดของแผนกิจกรรมนกัศึกษา หน�วยนับ แผน ผล บรรลุ 

3. ร"อยละของนักศึกษาที่ผ�านกระบวนการพัฒนา

นักศึกษา 5 ด"านตามเกณฑ�มาตรฐาน สกอ. ก�อนสําเร็จ

การศึกษา (กิจกรรมทักษะเกษตรแม�โจ" (สัตวศาสตร�), 

กิจกรรมสัตวศาสตร�สัมพันธ�, กิจกรรมแม�โจ"สัมพันธ� 

และกิจกรรมเฟรชช่ี-บายเนียร� เป�นต"น) 

ร"อยละ 80 75.31 ไม�บรรลุเปoาหมาย 

  

  สรุปผลการคํานวณตามตัวช้ีวัดของแผนกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 3 ตัวช้ีวัด บรรลุ 2 

ตัวช้ีวัด คิดเป�นร"อยละ 66.67 

ข�อ 6  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจกรรมนักศึกษา ได"ร�วมกันพิจารณาผลการดําเนินกิจกรรม
นักศึกษาในป>การศึกษา 2561 เพื่อนําไปปรับปรุงการวางแผนการดําเนินกิจกรรมในป>การศึกษา 2562 
โดยรวบรวมกิจกรรมที่ได"ดําเนินการในป>การศึกษา 2561 และแยกประเภทกิจกรรมตามกรอบคุณวุฒิ
ทั้ง 5 ด"าน เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาเพิ่ม-ลด กิจกรรมต�างๆ ของแผนการดําเนินกิจกรรมในป>
การศึกษา 2561 (อ"างอิง สศ 1.6.6-1 รายงานผลการดําเนินกิจกรรม) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินกิจกรรมระหว�างป>การศึกษา 2560 และป>การศึกษา 2561 
 

 โครงการ/กิจกรรม 

ระดับความสําเร็จ

ในปTการศึกษา 

2560 

ระดับความสําเร็จ

ในปTการศึกษา 

2561 
กิจกรรมเตรียมความพร"อมสําหรับนักศึกษาใหม�  3.86 4.09 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�  4.23 4.23 

กิจกรรมอบรมภาวะผู"นํา  4.08 4.08 

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ชั้นป>ที่ 1 และชั้นป>ที่ 2  4.32 4.03 

กิจกรรมเข"าร�วมโครงการค�ายผู"นํา 4 จอบ  4.84 4.95 

กิจกรรมสัตวศาสตร�จิตอาสา คร้ังที่ 1   3.83 4.20 

กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจําป> 2561  4.41 4.50 

กิจกรรมไหว"ครูสัตวศาสตร� ประจําป> 2561  4.85 4.90 

กิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร�ม  4.11 4.41 

กิจกรรมเข"าร�วมการแข�งขันทักษะวิชาชีพในกีฬา 4 จอบ   4.34 4.34 

 
ผลการประเมินตนเอง  
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เปYาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน การบรรลุเปYาหมาย 

5 ข"อ ข"อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 5.0 บรรลุเปoาหมาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ�งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค� 
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ชนิดของตัวบ�งชี้ : กระบวนการ 
ปTท่ีใช�ในการประเมิน : ปTการศึกษา 2561 
เกณฑ�การประเมิน : ค�าคะแนน 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งชี้ : นางดาริน  ชมภูพันธ� 
หน�วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

 

เกณฑ�การประเมิน 
ข"อ 1  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช"ประโยชน�ในการบริหารงานวิจัยหรือ

งานสร"างสรรค� 
ข"อ 2  สนับสนุนพันธกิจด"านการวิจัยหรืองานสร"างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้                                                         

- ห"องปฏิบัติการหรือห"องปฏิบัติงานสร"างสรรค� หรือหน�วยวิจัย หรือศูนย�เครื่องมือ หรือ
ศูนย�ให"คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร"างสรรค� 

- ห"องสมุดหรือแหล�งค"นคว"าข"อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร"างสรรค� 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สร"างสรรค� เช�น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห"องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส�งเสริมงานวิจัยหรืองานสร"างสรรค� เช�น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร"างสรรค� การจัดให"มีศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�รับ
เชิญ (visiting professor) 

ข"อ 3  จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป�นทุนวิจัยหรืองานสร"างสรรค� 
ข"อ 4  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
ข"อ 5  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย�และนักวิจัย มีการสร"างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย�อง

อาจารย�และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�ดีเด�น 
ข"อ 6  มีระบบและกลไกเพื่อช�วยในการคุ"มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�ที่นําไปใช"

ประโยชน�และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข"อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข"อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข"อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข"อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข"อ 

 

คะแนนท่ีได�รับ   :  4 คะแนน 
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ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได"  5 ข"อ  ดังนี้ 

ข�อ 1  คณะฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยร�วมกับมหาวิทยาลัยฯ  ในด"านต�างๆ  

ดังนี้   
1) ข"อมูลแหล�งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ   
2) ข"อมูลด"านการวิจัยของคณะฯ ทั้งป?จจุบันและผลงานที่ผ�านมา   
3) ข"อมูลด"านแหล�งเผยแพร�ผลงานวิจัยทั้งวารสารและประชุมวิชาการ   
(อ"างอิง สศ 2.1.1-1 http://www.erp.mju.ac.th)  
4) ไลน�กลุ�มบุคลากรคณะฯ เพื่อแจ"งข�าวสารด"านการวิจัยทั้งแหล�งทุนภายในและ 

ภายนอก และการจัดประชุมวิชาการ 
 

ข�อ 2  คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด"านการวิจัยตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส�งเสริมการ 

วิจัย ดังนี้ 
  1. จัดให"มีห"องปฏิบั ติการวิ จัยฯ ของคณ ะฯ เช�น ห"องปฏิบัติการอาหารสัตว�  
ห"องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ� ห"องปฏิบัติการผสมเทียม, ห"องปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ� และ
ฟาร�มสัตว�ป>ก สุกร โคนมและโคเนื้อ สําหรับคณาจารย� นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อใช"ในการเรียนการ
สอนและการวิจัยฯ (อ"างอิง สศ 2.1.2-1 รูปห"องปฏิบัติการต�างๆ) 

2. จัดให"มีห"องสมุดหรือแหล�งค"นคว"าข"อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการวิจัยฯ และ 
การเรียนการสอน  โดยคณะฯ ได"จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดหาหนังสือและวารสารทั้งในรูปของ
เอกสาร (hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส�เข"าห"องสมุดคณะฯ เพื่อให"คณาจารย� นักวิจัย และนักศึกษา  
มีโอกาสเข"าถึงแหล�งค"นคว"าทางวิชาการ (อ"างอิง สศ 2.1.2-2 รูปห"องสมุด) (อ"างอิง สศ 2.1.2-3 
โครงการยุทธศาสตร� ป>งบประมาณ 2561) 

3. จัดให"มีกล"องวงจรป=ด ระหว�างทางเข"า – ออกอาคารศูนย�สัตวศาสตร�ฯ รวมทั้งมี 
ระบบประตูอัตโนมัติมีการแสกน KEY CARD เข"า – ออก อาคารศูนย�ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกให"แก�
คณาจารย� นักวิจัย นักศึกษา ที่ต"องทํางานวิจัยอย�างต�อเนื่อง ช�วงนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ  
ซึ่งผู"จะใช"ระบบจะต"องดําเนินการขออนุญาตจากคณบดีคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  มีระบบความ
ปลอดภัยในห"องปฏิบัติการวิจัย  โดยการติดตั้งถังดับเพลิงเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู"ใช"งานภายใน
ห"องปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพการใช"งานของถังดับเพลิงให"อยู�ในสภาพที่ใช"งานได"เป�น
ประจําทุกเดือน (อ"างอิง สศ 2.1.2-4 รูปกล"องวงจรป=ด และถังดับเพลิง) 

     1. คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีร�วมกับภาคีเครือข�ายสัตวศาสตร�แห�งประเทศไทย 
และสมาคมสัตวบาลแห�งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ� สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ได"จัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร�แห�งชาติ ครั้งที่ 7 ขึ้น ภายใต"หัวข"อ “โอกาสและความท"าทายใน
การผลิตสัตว�อย�างชาญฉลาด สู�ประเทศไทย 4.0” เพื่อให"เกิดการแลกเปลี่ยนด"านวิชาการจากบุคลากร 
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นิสิต นักศึกษา นักวิชาการระหว�างหน�วยงาน และการจัดแสดงนิทรรศการจากบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข"อง
กับวิทยาศาสตร�และวงการปศุสัตว� ในระหว�างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 โดยมี ผศ.ดร.จําเนียร       
ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม�โจ" เป�นประธานในพิธี มีการเสวนาพิเศษโดยวิทยากรผู"ทรงคุณวุฒิใน
หัวข"อ "ชาวโคนมไทยในยุค Thailand 4.0 ปรับตัวอย�างไรกับ FTA” โดยมี คุณสินชัย เรืองไพบูลย� 
ผู"เช่ียวชาญด"านการส�งเสริมโคนม กรมปศุสัตว�, รศ.ดร.วิโรจน� ภัทรจินดา รองคณบดีฝ]ายวิจัยและการ
ต�างประเทศ คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น, ดร.บัลลพ�กุล ทิพย�เนตร กรรมการผู"จัดการ 
บริษัท เชียงใหม�เฟรชมิลค� จํากัด, คุณพฤฒิ เกิดชูช่ืน กรรมการผู"จัดการและผู"ก�อตั้ง บริษัท แดรี่โฮม 
จํากัด เป�นผู"ร�วมเสวนา และ รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานคณะกรรมการ สหกรณ�ออมทรัพย�
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด เป�นผู"ดําเนินรายการ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม�
(อ"างอิง สศ 2.1.2-5 รายงานกิจกรรม)   

 ข�อ 3  คณะฯ ไม�ได"ดําเนินการสนับสนุนทุนวิจัย  เนื่องจากจะส�งเสริมให"บุคลากรสาย

วิชาการหาแหล�งเงินทุนภายนอก  

  ข�อ 4  คณะฯ ได"จัดสรรงบประมาณเงินรายได"เพื่อสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัย 

หรืองานสร"างสรรค�ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ให"แก�
คณาจารย�/นักวิจัย และสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเดินทางไปนําเสนอผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (อ"างอิง สศ 2.1.4-1 ประกาศหลักเกณฑ�การขอรับการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ) (อ"างอิง สศ 2.1.4-2 ประกาศกําหนดค�าใช"จ�ายในการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อการเดินทางไป
นําเสนอผลงาน 

  ข�อ 5  คณะฯ มีเสริมสร"างสมรรถนะ คณาจารย�และนักวิจัย  

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ได"เชิญ Professor Dr.Rong-
Shinn Lin จาก National llan Uuniversity, Taiwan มาบรรยายให"ความรู"กับนักศึกษา นักวิจัย และ
บุคลากรของคณะฯ เรื่อง “Pig carcass grading in Taiwan” ณ ห"องประชุม 2201-2 และร�วมประชุม
หารือเกี่ยวกับแนวทางการทํางานวิจัยร�วมกับบุคลากรของคณะสัตวศาสตร�ฯ ณ ห"องประชุม 2209 
อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี (อ"างอิง สศ 2.1.5-1 รูปภาพการจัดกิจกรรม)   

วันที่ 14 กุมภาพันธ� 2562 รองศาสตราจารย� ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะ
สัตวศาสตร�และเทคโนโลยีพร"อมด"วยบุคลากรของคณะฯ ร�วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอน 
และงานวิจัยร�วมกับ โดย Prof.Dr.John K. Bernard, Department of Animal and Dairy Science, College 
of Agricultural & Environmental Sciences, University of Georgia ณ ห"องประชุม 2209 อาคารศูนย�
สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี (อ"างอิง สศ 2.1.5-2 รูปภาพการจัดกิจกรรม)   

วันที่ 18 กุมภาพันธ� 2562 คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ 
เ รื่ อ ง  “ Domestic Animal Cryobanking for the Management of Genetic Resource in France and 
Europe; Focus on Bird Semen” โดยได"รับเกียรติจาก Dr.Elisabeth Blesbois, Deputy Director, UMR 
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Reproductive physiology and Behaviors and Head of the Cluster Gonard and Fertility สถาบัน INRA 
ประเทศฝร่ังเศส เป�นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห"องประชุม 2201-2 และร�วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนว
ทางการสอนและงานวิจัยร�วมกับบุคลากรของคณะฯ ณ ห"องประชุม 2209 อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยี (อ"างอิง สศ 2.1.5-3 รูปภาพการจัดกิจกรรม) 

 ข�อ 6 คณะฯ ได"ดําเนินงานตามขั้นตอนการคุ"มครองทรัพย�สินทางป?ญญาที่กําหนดขึ้น

โดยสถาบันบ�มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยแม�โจ" (UBI) ทั้งในรูปของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์  
(อ"างอิง สศ 2.1.6-1 ขั้นตอนการขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร) โดยมีงานบริการวิชาการและวิจัยของคณะฯ 
ทําหน"าที่ในการประสานงานกับสถาบันบ�มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม�โจ" (UBI) ให"การบริการและ
อํานวยความสะดวกให"กับอาจารย�และนักวิจัยในการจัดการทรัพย�สินทางป?ญญา โดยมีอาจารย� ดร.
สุบรรณ  ฝอยกลาง ได"ยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ช่ือ สูตรและกรรมวิธีการผลิตอาหารสัตว�อัดเม็ด
ที่มีส�วนผสมของพืชสําหรับสัตว�เคี้ยวเอื้อง (อ"างอิง สศ 2.1.6-2 คําขอรับสิทธิบัต/ิอนุสิทธิบัตร)    
 

 

 

ผลการประเมินตนเอง  
เปYาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุ

6 ข"อ ปฏิบัติข"อ 1,2,4,5,6 4.0 บรรลุเปoาหมาย 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ�งชี้ที่ 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค� 
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ชนิดของตัวบ�งชี้ : ป<จจัยนําเข�า 
ปTท่ีใช�ในการประเมิน : ปTการศึกษา 2561 นับ ณ วันท่ีลงนามในสัญญารับทุน 
เกณฑ�การประเมิน : ค�าคะแนน 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งชี้ : นางดาริน  ชมภูพันธ� 
หน�วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

เกณฑ�การประเมิน  
 แปลงจํานวนเงินต�อจํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจําเป�นคะแนนระหว�าง 0 - 5 

เกณฑ�เฉพาะสถาบันกลุ�ม ค2   จําแนกเป�น 3 กลุ�มสาขาวิชา ดังนี้ 

 1) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดให"เป�นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทขึ้นไปต�อคน 

 2) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดให"เป�นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปต�อคน 

การคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันต�อจํานวน 
 อาจารย�ประจําและนักวิจัย 
 

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได"ในข"อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
          คะแนนที่ได"  =   
 
 
 

สรุปคะแนนท่ีได�ในระดับคณะ  : 
คะแนนที่ได"ในระดับคณะ  =  ค�าเฉลี่ยของคะแนนที่ได"ของทุกกลุ�มสาขาวิชาในคณะ 

 

หมายเหตุ  : 
1. จํานวนอาจารย�และนักวิจัยให"นับตามป>การศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม�นับรวม

ผู"ลาศึกษาต�อ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัย 

    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ กําหนดให"เป�นคะแนนเต็ม 5        x 5 
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2. ให"นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปTการศึกษาน้ัน ๆ ณ วันลงนามใน
สัญญารับทุน ไม�ใช�จํานวนเงินที่เบิกจ�ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ�งสัดส�วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป�นหลักฐานจากแหล�งทุน
หรือหลักฐานจากการตกลงร�วมกันของสถาบันที่ร�วมโครงการ ให"แบ�งสัดส�วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ 
กรณีที่ไม�มีหลักฐาน ให"แบ�งเงินตามสัดส�วนผู"ร�วมวิจัยของแต�ละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได"ลงนามใน

สัญญารับทุนโดยอาจารย�ประจําหรือนักวิจัย แต�ไม�สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย

สนับสนุนที่ไม�ใช�นักวิจัยเป�นผู"ดําเนินการ 
 

คะแนนท่ีได�รับ  : 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน   
กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ผลการดําเนินงาน 

-แหล�งทุนภายใน 1,453,645  บาท 

-แหล�งทุนภายนอก 3,759,674  บาท 

รวมเงินสนับสนุนการวิจัย 5,213,319  บาท  

จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัย 20 คน 

เงินสนับสนุนการวิจัยต�ออาจารย�ประจําและนักวิจัย 260,665.95  บาท 

ค�าคะแนน 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง  
เปYาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปYาหมาย คะแนน 

60,000 บาท 260,665.95  บาท บรรลุเปoาหมาย 5 คะแนน 
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รายละเอียดประกอบการคํานวณ 
งานวิจัยท่ีได�รับเงินสนับสนุนภายใน 
ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู�วิจัย งบประมาณ

ท่ีได�รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหล�งทุน
วิจัย 

1 การผลิตสัตว�เศรษฐกิจเพิ่ม
ความมั่นคงและปลอดภัยทาง
อาหาร 
(อ"างอิง สศ 2.2.1-1 สัญญา
รับทุน-ผศ.ดร.บัวเรียม1) 

ผศ.ดร.บัวเรียม 
มณีวรรณ� 

11,340.00 1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62 

งบประมาณ
แผ�นดิน
มหาวิทยาลยั
แม�โจ" 

2 การปรับปรุงคุณภาพไข�ไก�
ด"วยสาหร�ายไปรูลนิ�า 
(อ"างองิ สศ 2.2.1-2 สัญญา
รับทุน-ผศ.ดร.บัวเรียม2) 

ผศ.ดร.บัวเรียม 
มณีวรรณ� 

431,500.00 1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62 

งบประมาณ
แผ�นดิน
มหาวิทยาลยั
แม�โจ" 

3 การแยกเนื้อในเมลด็ลําไย
ออกจากเมลด็เพื่อเป�น
วัตถุดิบอาหารสตัว� 
(อ"างองิ สศ 2.2.1-3 สัญญา
รับทุน-ผศ.ดร.บัวเรียม3) 

ผศ.ดร.บัวเรียม 
มณีวรรณ� 

128,640.00 1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62 

งบประมาณ
แผ�นดิน
มหาวิทยาลยั
แม�โจ" 

4 การผลิตลูกโคเนื้อ
คุณภาพสูงจากแม�โคนมคัด
ทิ้งด"วยเทคนิคการผสมเทียม
แบบกําหนดเวลา 
(อ"างองิ สศ 2.2.1-4 สัญญา
รับทุน-ผศ.ดร.วิวัฒน�) 

ผศ.ดร.วิวัฒน� 
พัฒนาวงศ�  

837,165.00 1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62 

งบประมาณ
แผ�นดิน 
มหาวิทยาลยั
แม�โจ"  

5 ผลของการสกัดสารจากกาก
เหลือฟ?กทองญี่ปุ]นต�อการ
ยับยั้งเช่ือแบคทีเรียก�อโรค
เต"านมอักเสบที่เพาะแยกได"
จากโคนม ในเขตพื้นที ่
อ.สันทราย จ.เชียงใหม� 
(อ"างอิง สศ 2.2.1-5 สัญญา
รับทุน-ผศ.ดร.วิวัฒน�) 

อ.สพ.ญ.ดร.พชรพร 
ตาด ี
อ.สพ.ดร.กฤดา 
ชูเกียรติศิริ 

45,000.00 1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62 

กองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลยั
แม�โจ" ทุน
นักวิจัยรุ�น
ใหม� 

 1,453,645   
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งานวิจัยท่ีได�รับเงินสนับสนุนภายนอก 
ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู�วิจัย งบประมาณ

ท่ีได�รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหล�งทุนวิจัย 

1 เครื่องหมายโมเลกุลโปรตนี
สําหรับตัวบ�งช้ีการตั้งท"อง
ของโคนม 
(อ"างองิ สศ 2.2.1-6 สัญญา
รับทุน-ผศ.ดร.วิวัฒน�) 

ผศ.ดร.วิวัฒน� 
พัฒนาวงศ� 

186,500 22 พ.ค. 61- 
31 ม.ีค. 62 

ศูนย�ความเป�น
เลิศด"าน
เทคโนโลยีชีวภา
พเกษตร 

2 ประสิทธิภาพการผลิตสุกร
เพศเมียที่ใช"วัคซีนอิมโพรแว็ค 
(อ"างองิ สศ 2.2.1-7 สัญญา
รับทุน-ผศ.ธนนันท�) 

ผศ.ธนนันท� 
ศุภกิจจานนท� 

140,000 1 พ.ย. 61- 
1 พ.ค. 62 

บริษัท โซเอทิส 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 

3 การผลิตอาหารเสริมสุขภาพ
สัตว�จากยนีต�แดง 
(Sporidiobolus pararoseus) 
ใน ระดับอตุสาหกรรมเพื่อ
การผลิตสตัว�ที่ยั่งยืน(อ"างอิง 
สศ 2.2.1-8 สัญญารับทุน-
อ.ดร.มงคล) 

อ.ดร.มงคล 
ยะไชย 

0 1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62 

มหาวิทยาลยัเชีย
งใหม� 

4 การใช"ยีสต�แดง 
(Sporidiobolus pararoseus) 
เพื่อทดแทนการใช"ยาปฎิชีว
นะเป�น สารเร�งการ
เจริญเติบโตในอาหารไก�เนื้อ 
(อ"างองิ สศ 2.2.1-9 สัญญา
รับทุน-อ.ดร.มงคล) 

อ. ดร.มงคล 
ยะไชย 

349,280 1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62 

มหาวิทยาลยัเชีย
งใหม� 

5 การเสริมสร"างยีสต�แดง 
(Sporidiobolus pararoseus) 
เป�นสารดดูซับสารพิษจาก
เช้ือราในอาหารไก�เนื้อ 
(อ"างองิ สศ 2.2.1-10 สัญญา
รับทุน-อ.ดร.มงคล) 

อ.ดร.มงคล 
ยะไชย 

514,640 1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62 

มหาวิทยาลยัเชีย
งใหม� 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู�วิจัย งบประมาณ
ท่ีได�รับ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหล�งทุนวิจัย 

6 การใช"ยีสต�แดง 
(Sporidiobolus pararoseus) 
เพื่อทดแทนการใช"ยาปฎิชีว
นะเป�น สารเร�งเจริญเติบโตใน
อาหารไก�ไข� 
(อ"างองิ สศ 2.2.1-11 สัญญา
รับทุน-อ.ดร.มงคล) 

อ.ดร.มงคล 
ยะไชย 

188,640 1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62 

มหาวิทยาลยัเชีย
งใหม� 

7 การเสริมยีสต�แดง 
(Sporidiobolus pararoseus) 
เป�นสารดดูซับสารพิษจาก
เช้ือราในอาหารไก�ไข� 
(อ"างองิ สศ 2.2.1-12 สัญญา
รับทุน-อ.ดร.มงคล) 

อ.ดร.มงคล 
ยะไชย 

564,640 1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62 

มหาวิทยาลยัเชีย
งใหม� 

8 การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู"
เลี้ยงโคนมในการประกอบ
สูตรอาหารข"นอย�างแม�นยํา 
(อ"างอิง สศ 2.2.1-13 สัญญา
รับทุน-อ.ดร.สุบรรณ) 

อ.ดร.สุบรรณ 
ฝอยกลาง 

373,200 1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห�งชาต ิ

9 การศึกษาการบริหารจัดการ
เช่ือมโยงระบบการผลิตและ
การตลาดไก�ประดู�หางดําของ
กลุ�มเกษตรกร อําเภอปาย  
จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
(อ"างอิง สศ 2.2.1-14 สัญญา
รับทุน-อ.ดร.ภาคภูมิ) 

อ.ดร.ภาคภูม ิ
เสาวภาคย� 

179,960 22 พ.ค. 61- 
21 พ.ค. 62 

สํานักงาน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย ฝ]าย
เกษตร 

10 การศึกษาแนวทางและ
กําหนดเกณฑ�มาตรฐานใน
การจัดระดับเกรดซากของโค
นมขุนเพื่อความสามารถใน
การแข�งขัน 
(อ"างองิ สศ 2.2.1-15 สัญญา
รับทุน-ผศ.ธนนันท�) 

ผศ.ธนนันท� 
ศุภกิจจานนท�  

117,282 1 ส.ค. 61- 
31 ก.ค. 63 

สํานักงาน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย ฝ]าย
เกษตร 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู�วิจัย งบประมาณ
ท่ีได�รับ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหล�งทุนวิจัย 

11 แนวทางพัฒนาการเลี้ยงขุนโค
ของเกษตรรายย�อยในจังหวัด
น�านด"วยเมล็ดข"าวโพดที่ผ�าน
การแปรสภาพด"วยวิธีต�างๆ 
และผลพลอยได"จากการปลูก
ข"าวโพด 
(อ"างอิง สศ 2.2.1-16 สัญญา
รับทุน-ผศ.ธนนันท�) 

ผศ.ธนนันท� 
ศุภกิจจานนท�  

194,132 1 ก.ย. 61- 
31 ส.ค. 62 

สํานักงาน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย ฝ]าย
เกษตร 

12 การศึกษาการใช"ยีสต�
ปรับปรุงคุณค�าทางโภชนะ
ของกากถ่ัวเหลืองเป>ยกเพื่อ
เป�นแหล�งโปรตีนในอาหาร
สัตว�เค้ียวเอื้อง 
(อ"างองิ สศ 2.2.1-17 สญัญา
รับทุน-อ.ดร.สุบรรณ) 

อ.ดร.สุบรรณ 
ฝอยกลาง 

251,000 1 ม.ิย. 61- 
31 พ.ค. 63 

สํานักงาน
กองทุน 
สนับสนุนการ
วิจัย 

13 การพัฒนาระบบโรงเชือด
ตามมาตรฐานฮาลาล 
(อ"างองิ สศ 2.2.1-18 สัญญา
รับทุน-ผศ.ธนนันท�) 

ผศ.ธนนันท� 
ศุภกิจจานนท�  

576,000 1 ส.ค. 61- 
30 พ.ย. 61 

สํานักงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ส�งเสริมกิจการ
อุทยาน
วิทยาศาสตร� 

 3,759,674   
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ตัวบ�งชี้ที่ 2.3  : ผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ�งชี้ : ผลลัพธ� 
ปTท่ีใช�ในการประเมิน : ปTปฏิทิน 2561 
เกณฑ�การประเมิน : ร�อยละ 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งชี้ : นางดาริน  ชมภูพันธ� 
หน�วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

เกณฑ�การประเมิน  
 แปลงค�าร"อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย
เป�นคะแนนระหว�าง 0-5 

เกณฑ�เฉพาะสถาบันกลุ�ม ค2   จําแนกเป�น 3 กลุ�มสาขาวิชา ดังนี้ 

 1) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
  ร"อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยที่
กําหนดไว"เป�นคะแนนเต็ม 5 = ร"อยละ 30 ขึ้นไป   
 2) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�     
 ร"อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยที่
กําหนดไว"เป�นคะแนนเต็ม 5 = ร"อยละ 20 ขึ้นไป 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ที่ตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ที่ตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม�อยู�ในฐานข"อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด"วย
หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัตแิละจัดทําเป�นประกาศให"ทราบเป�นการทั่วไป และแจ"งให" กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต�วันที่ออก
ประกาศ 
-ผลงานได"รับการจดอนุสิทธบิัตร 

0.60 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ที่ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข"อมูล TCI กลุ�มที ่2 

0.80 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ที่ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม�อยู�ในฐานข"อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด"วยหลกัเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดทําเป�นประกาศให"ทราบเป�นการ
ทั่วไป และแจ"งให" กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต�วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม�อยู�ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข"อมลู TCI กลุ�มที่ 1 

1.00 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ที่ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข"อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด"วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 2556  
-ผลงานที่ได"รับการจดสิทธิบัตร 
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ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
-ผลงานวิชาการรับใช"สังคมที่ได"รับการประเมินผ�านเกณฑ�การขอตําแหน�งทางวิชาการแล"ว 
-ผลงานวิจัยที่หน�วยงานหรือองค�กรระดับชาติว�าจ"างให"ดําเนินการ 
-ผลงานค"นพบพันธุ�พืช พันธุ�สัตว� ที่ค"นพบใหม� และได"รับการจดทะเบียน 
-ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได"รับการประเมินผ�านเกณฑ�การขอตําแหน�งทางวิชาการแล"ว 
-ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ�านการพิจารณาตามหลักเกณฑ�การประเมินตําแหน�งทางวิชาการ แต�ไม�ได"นํามาขอรับ
การประเมินตําแหน�งทางวิชาการ 

การส�งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให"นําเสนอในการประชุมวิชาการต"องส�งเป�นฉบับ
สมบูรณ� (Full Paper) และเมื่อได"รับการตอบรับและตีพิมพ�แล"ว การตีพิมพ�ต"องตีพิมพ�เป�นฉบับสมบูรณ�
ซึ่งสามารถอยู�ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส�ได"  
กําหนดระดับคุณภาพงานสร�างสรรค�ดังนี ้
ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 งานสร"างสรรค�ที่มกีารเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� Online 

0.40 งานสร"างสรรค�ที่ได"รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร"างสรรค�ที่ได"รับการเผยแพร�ในระดับชาติ 

0.80 งานสร"างสรรค�ที่ได"รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ 

1.00 งานสร"างสรรค�ที่ได"รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาต ิ

ผลงานสร"างสรรค�ทุกชิ้นต"องผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค�ประกอบไม�น"อยกว�า 3 คน  โดยมีบคุคลภายนอก
สถาบันร�วมพิจารณาด"วย 

ผลการดําเนินงานและข�อมูลพื้นฐาน (ป>ปฏิทิน 2560) 

ข�อ ข�อมูลพื้นฐาน 
น้ําหนัก 

(A) 
จํานวน
ช้ินงาน 

(B) 

ผลรวม 
ถ�วงน้ําหนัก 

(AxB) 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ที่ตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.2 10 2.00 

2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ที่ตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.4 1 0.40 

3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ที่ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม�
อยู�ในฐานข"อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด"วย
หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป�นประกาศให"ทราบเป�นการทั่วไป 
และแจ"งให" กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต�วันที่ออกประกาศ 

0.40  -  - 

4 ผลงานได"รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 

5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ที่ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข"อมูล TCI กลุ�มที่ 2 

0.60 - - 

6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ที่ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม�อยู�ในฐานข"อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�า
ด"วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป�นประกาศให"ทราบเป�นการ

0.80 - - 
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ข�อ ข�อมูลพื้นฐาน 
น้ําหนัก 

(A) 
จํานวน
ช้ินงาน 

(B) 

ผลรวม 
ถ�วงน้ําหนัก 

(AxB) 

ทั่วไป และแจ"งให" กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต�วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม�อยู�ใน 
Beall’s list)  

7 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ที่ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข"อมูล TCI กลุ�มที่ 1 

0.80 1 0.80 

8 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ที่ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข"อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว�าด"วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงาน
ทางวิชาการ 2556  

1.00 5 5.00 

9 ผลงานที่ได"รับการจดสิทธิบตัร 1.00 - - 

10 ผลงานวิชาการรับใช"สังคมที่ได"รับการประเมินผ�านเกณฑ�การขอตําแหน�งทางวิชาการแล"ว 1.00 - - 

11 ผลงานวิจัยที่หน�วยงานหรือองค�กรระดับชาติว�าจ"างให"ดําเนินการ 1.00 - - 

12 ผลงานค"นพบพันธุ�พืช พันธุ�สัตว� ทีค่"นพบใหม� และได"รับการจดทะเบียน 1.00 - - 

13 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได"รับการประเมินผ�านเกณฑ�การขอตําแหน�งทางวิชาการ
แล"ว 

1.00 - - 

14 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ�านการพิจารณาตามหลักเกณฑ�การประเมินตําแหน�ง 
ทางวิชาการแต�ไม�ได"นํามาขอรับการประเมินตําแหน�งทางวิชาการ 

1.00 - - 

15 ผลรวมถ�วงน้ําหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนกัวิจัย - - 8.20 

16 จํานวนของอาจารย�ประจําและนกัวิจัยทั้งหมด 21 

17 ร"อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการฯต�ออาจารย�ประจําและนักวิจัย
ทั้งหมด 

39.05 

18 คะแนนท่ีได� 5.00 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เปYาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน การบรรลุเปYาหมาย 
ร"อยละ 60 ร"อยละ 39.05 5 คะแนน ไม�บรรลุเปoาหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 

ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู�วิจัย ชื่อวารสาร 
ค�าถ�วง
น้ําหนัก 

1 ป?จจัยที่ส�งผลต�อภาวะ
สุขภาพของเกษตรกรอําเภอ
เมือง จังหวัดลาํพูน 

จักรพงษ� พวงงามช่ืน 
พูนพัฒน� พูนน"อย 

ทองเลียน บัวจูม 
ศศิธร สังข�อ ู

วารสาร มจร สงัคมศาสตร�
ปริทรรศน�. (2561). 7 (2 พิเศษ): 
323-334. 

0.2 

2 สมรรถนะการผลิต คุณภาพ
ซาก และคุณภาพเนื้อของ

กมล ฉวีวรรณ 
ประภาส  มหนิชัย 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร�
เทคโนโลยีเนื้อสัตว� คร้ังที่ 6   

0.2 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู�วิจัย ชื่อวารสาร 
ค�าถ�วง
น้ําหนัก 

สุกรต"นพันธุ�ช่ัวอายุที่ 3 
สําหรับพัฒนาหมดูํา
เชียงใหม� 

ศุภมิตร เมฆฉาย 

ธนนนันท� ศุภกิจจานนท� 
สายพิณ เจริญสนองกุล  

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ 
โรงแรมรามาการ�เด"นส� 
กรุงเทพฯ. หน"า 142-147. 

3 Extraction of Tinospora 

crispa crude extract for 
animal feed additive 

Thanaphat Siriphongsathat 

Buaream Maneewan 
Tonglian Buwjoom 
Julakorn Panatuk 

2nd National Graduate 
Research Conference and 
Creative Innovation Competition 
pp.269-273 
May 17–18, 2018 The Empress 
Hotel, Chiang Mai, Thailand  

0.2 

4 ผลของการเสริมกรดลโินเล
อิกชนิดคอนจูเกต (CLA) ต�อ
ลักษณะทางกายภาพของ
นักเก็ตไก�  

ถนอม  ทาทอง 
จันทนี  อุริยะพงศ�สรรค� 

จุฬากร ปานะถึก 

วารสารวิจัยและส�งเสริมวิชาการ
เกษตร. (2561). 35(2) (พิเศษ 
2): 357-362. 

0.2 

5 ผลของระดับกากงาขี้ม"อนใน
อาหารสุกรระยะขุนต�อค�า
การย�อยได"ปรากฏในสุกรขุน  

นภัสสร มนทา 

วินัย โยธินศิริกุล 
กิตติพงษ� ทิพยะ 
สัญชัย จตุรสิทธา 

วารสารวิจัยและส�งเสริมวิชาการ
เกษตร. (2561). 35(2) (พิเศษ 
2): 89-97. 

0.2 

6 ผลของเพศและระบบการ
เลี้ยงแบบปล�อยอิสระต�อ
องค�ประกอบซาก และ
คุณภาพเนื้อของไก�กระทง  

ประภากร ธาราฉาย 
จุฬากร ปานะถึก 
ครรชิต  ชมภูพันธ� 

กฤดา ชูเกียรตศิิร ิ
พัชรี สมรักษ� 

วารสารวิจัยและส�งเสริมวิชาการ
เกษตร. (2561). 35(2) (พิเศษ 
2): 855-863. 

0.2 

7 ผลของระดับการใช"ข"าวโพด
อินทรีย�ในอาหารไก�เนื้อต�อ
สมรรถภาพการเจริญเติบโต  
ลักษณะซาก และคุณภาพ
เนื้อ  

กรรณิกา ฮามประคร 

บัวเรียม มณีวรรณ� 
ทองเลียน บัวจูม 
สุกิจ ขันธปราบ  

วารสารวิจัยและส�งเสริมวิชาการ
เกษตร. (2561). 35(2) (พิเศษ 
2): 49-56. 

0.2 

8 Effects of dietary lysine and 
methionine levels on 
growth performance, 
carcass compositions and 

Patcharee Somrak 

Prapakorn Tarachai 
Julakorn Panatuk 
Kridda Chukiatsiri 

วารสารวิจัยและส�งเสริมวิชาการ
เกษตร. (2561). 35(2) (พิเศษ 
2): 41-48. 

0.2 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู�วิจัย ชื่อวารสาร 
ค�าถ�วง
น้ําหนัก 

meat quality in black-
boned chickens at 0-4 
weeks of age  

Kanchit Chompupun 

9 Effect of Lasia spinosa 
supplementation on 
nutrients digestibility and 
microbial protein synthesis 
in Thai native beef cattle  

Kampanat Phesatcha 

Suban Foiklan 
Metha Wanapat 

วารสารวิจัยและส�งเสริมวิชาการ
เกษตร. (2561). 35(2) (พิเศษ 
2): 160-168. 

0.2 

10 ผลของการเสริมสารสกัด
หยาบจากบอระเพ็ดใน
อาหารไก�เนื้อต�อ
ประสิทธิภาพการผลิต  
คุณภาพเนื้อ และปริมาณเช้ือ
แบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล 
(อโีคไล)  และเช้ือแบคทีเรีย
กลุ�มแลคติกในไส"ติ่ง 

ธนภัทร ศิริพงศทัต 

บัวเรียม มณีวรรณ� 
ทองเลียน บัวจูม 
จุฬากร ปานะถึก 

วารสารวิจัยและส�งเสริมวิชาการ
เกษตร. (2561). 35(2) (พิเศษ 
2): 74-81. 

0.2 

11 Challenging concept for 
tropical sire summary  

Monchai Duangjinda 
Wuttigrai Boonkum 
Somsook Puangdee 

Phakphume Saowaphak 
S. Chareonsin 
Vibuntita Chankitisakul 
Sayan Buaban  

ICAR Conference held in 
Auckland on 7-11  February 
2018 

0.4 

12 การสํารวจทางซีรัมวิทยา
ของโรคกล�องเสียงอักเสบ
ติดต�อในไก�เลี้ยง แบบหลัง
บ"านในอําเภอแม�ฟoาหลวง 
จังหวัดเชียงราย  

กฤษดา ชูเกยีรติศิร ิ
ธวัชชัย โพธิ์เฮือง  

เชียงใหม�สัตวแพทยสาร. 2561. 
16(1): 83-91.  

0.8 

13 Effects of dietary red yeast 
(Sporidiobolus pararoseus) on 
production performance and 
egg quality of laying hens 

Wanaporn Tapingkae 
Kanoktip Panyachai 

Mongkol Yachai 
Hien Van Doan 

Journal of Animal Physiology 
and Animal Nutrition. (2018). 
102: e337–e344. 

1.0 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู�วิจัย ชื่อวารสาร 
ค�าถ�วง
น้ําหนัก 

14 Effect of dried tomato 
waste powder on pH, 
water holding capacity, 
and water activity of 
Frankfurter made from Thai 
native beef 

Sarong So 
Suthipong Uriyapongson 
Juntanee Uriyapongson 
Ronnachai Prommachart 
Thassawan Somchan 
Tanom Tathong 

Julakorn Panatuk 
Suthipong Pimsri 
Khanya Phonsaen  

Bioscience Research. (2018). 
15(3): 1969-1974. 

1.0 

15 Inclusion of yeast waste as 
a protein source to replace 
soybean meal in 
concentrate mixture on 
ruminal fermentation and 
gas kinetics using in vitro 
gas production technique 

Anusorn Cherdthong 
Rittikeard Prachumchai 
Chanadol Supapong 
Benjamad Khonkhaeng 
Metha Wanapat 

Suban Foiklang 
Nipa Milintawisamai 
Nirawan Gunun 
Pongsatorn Gunun 
Pin Chanjula 
Sineenart Polyorach 

Animal Production Science. 
(2018). 
https://doi.org/10.1071/AN18491  

1.0 

16 Disease-associated 
genotypes of the 
commensal skin bacterium 
Staphylococcus epidermidis 

Guillaume M... 

Phacharaporn Tadee 

et al. 

Nature communications. (2018) 
DOI: 10.1038/s41467-018-
07368-7DO. 

1.0 

13 High resolution whole 
genome multilocus 
sequence typing (wgMLST) 
schemes for Salmonella 

enterica weltevreden 
epidemiologic investigations 

Pakpoom Tadee 

Phacharaporn Tadee 
Matthew D. Hitchings 
Ben Pascoe 
Samuel K. Sheppard 
Prapas Patchanee 
 

Microbiology and Biotechnology 
Letters. (2018). 46(2): 162–
170. 

1.0 

ผลรวมถ�วงน้าํหนัก 8.20 
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ตัวบ�งชี้ที่ 3.1 : การบริการวิชาการแก�สังคม 
ชนิดของตัวบ�งชี้ : กระบวนการ 
ปTท่ีใช�ในการประเมิน : ปTงบประมาณ 2561 
เกณฑ�การประเมิน : ค�าคะแนน 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งชี้ : นางดาริน  ชมภูพันธ� 

 หน�วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

เกณฑ�การประเมิน 
ข"อ 1  จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป>ที่สอดคล"องกับความต"องการของสังคมและกําหนด 

ตัวบ�งช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคมและเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข"อ 2  โครงการบริการวิชาการแก�สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช"ประโยชน�จากการบริการ
วิชาการเพื่อให"เกิดผลต�อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ข"อ 3  โครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข"อ 1 อย�างน"อยต"องมโีครงการที่บริการแบบให"เปล�า 
ข"อ 4  ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข"อ 1 และ

นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 
ข"อ 5  นําผลการประเมินตามข"อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให"บริการวิชาการสังคม 
ข"อ 6  คณะมีส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมในระดับสถาบัน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข"อ 

 

คะแนนท่ีได�รับ   :  4 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได"  5  ข"อ  ดังนี้ 

ข�อ 1  จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปTท่ีสอดคล�องกับความต�องการของสังคมและ
กําหนด 
ตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคมและเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะฯ ได"กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร� ทิศทางและมีการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน"น และความเช่ียวชาญของหน�วยงานในแผนปฏิบัติราชการ ประจําป>งบประมาณ 
2561 (อ"างอิง สศ 3.1.1-1 แผนปฏิบัติราชการ ประจําป>งบประมาณ 2561) โดยได"มีการวางแนวทาง 
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ขั้นตอน หลักเกณฑ� และระเบียบของการให"บริการวิชาการด"านต�างๆ ที่ สัมพันธ�กับพันธกิจของ
หน�วยงาน โดยมีรองคณบดีฝ]ายวิจัย ทําหน"าที่ควบคุม กํากับ การดําเนินงานด"านบริการวิชาการ และมี
การแต�งตั้งคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะฯ (อ"างอิง สศ 3.1.1-2 คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ) ขับเคลื่อนการบริการวิชาการแก�สังคม โดยทําหน"าที่กําหนด ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานด"านการบริการวิชาการของคณะฯ ให"บรรลุเปoาหมายตามพันธกิจ และมีการแต�งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานฟาร�มและวิสาหกิจของคณะฯ (อ"างอิง สศ 3.1.1-3 คณะกรรมการ
บริหารงานฟาร�มและวิสาหกิจ) เพื่อทําหน"าที่กําหนดนโยบายการบริหารจัดการฟาร�มของคณะฯ และ
ร�วมกันกําหนดระบบและกลไกการบริการทางวิชาการของคณะฯ  

 

ข�อ 2  โครงการบริการวิชาการแก�สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช�ประโยชน�จากการ
บริการวิชาการเพื่อให�เกิดผลต�อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

คณะฯ มีการให"บริการวิชาการแก�สังคม เพื่อให"เกิดผลต�อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 
สังคม (อ"างอิง สศ 3.1.2-1 แผนปฏิบัติราชการประจําป>งบประมาณ 2561)โดยได"สํารวจความต"องการ
ของกลุ�มเปoาหมาย (อ"างอิง สศ 3.1.2-2 แบบสํารวจความต"องการ) และการจัดโครงการได"ให"นักศึกษามี
ส�วนร�วมในการจัดโครงการด"านการจัดเตรียมคู�มือประกอบการฝHกอบรม การเตรียมวัสดุอุปกรณ�ในการ
ฝHกอบรม/ฝHกปฏิบัติ และเป=ดโอกาสให"นักศึกษาสามารถเข"ารับการฝHกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู" 
และประสบการณ�ทั้งภายในและภายนอกห"องเรียน ดังนี้ 

1. โครงการการผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร ได"ดําเนินการจัดฝHกอบรม จํานวน 1 หลักสูตร  
ดังนี้  
  - หลักสูตร “การจัดการด"านอาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค” เมื่อวันที่ 21 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ สหกรณ�โคนมเชียงราย จํากัด ตําบลธารทอง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
จํานวนผู"เข"าอบรม 40 คน (อ"างอิง สศ 3.1.2-3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ) 

2. โครงการฐานเรียนรู"การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร (อ"างอิง สศ 3.1.2-4 รายงานผลการ 
ดําเนินงานโครงการฯ)  

- หลักสูตร “การผสมเทียม” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ คณะสัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยี จํานวนผู"เข"าอบรม 40 คน  

-  จัดทําคู�มือฐานการเรียนรู"การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร  จํานวน 500 เล�ม 
3. โครงการนักสัตวบาลก"าวหน"าสําหรับเยาวชน ได"ดําเนินการจัดฝHกอบรมให"แก�ศูนย�พัฒนา

ศักยภาพเยาวสตรีแกนนําบนพื้นที่สูง นักศึกษามหาวิทยาลัยแม�โจ"และเกษตรกร เมื่อวันที่ 14 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม�โจ" จํานวนผู"เข"าอบรม 120 
คน 

(อ"างอิง สศ 3.1.2-5 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ) 
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 4.  โครงการผลิตอาหารสัตว�และปศุสัตว�อินทรีย� ได"ดําเนินการจัดฝHกอบรมสัมมนาการผลิต
วัตถุดิบอาหารสัตว�อินทรีย� ให"กับเครือข�ายเกษตรกรผู"ปลูกพืชอาหารสัตว�อินทรีย�, หน�วยงานภาครัฐ
และเอกชน, นักเรียน, นักศึกษา, นักวิชาการ และศิษย�เก�าคณะสัตวศาสตร�ฯ  
  - วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 จัดฝHกอบรมเรื่อง "การจัดการเลี้ยงแพะนม สู�มาตรฐานปศุสัตว�
อินทรีย�” ให"กับเกษตรกร โดยมี นายสัตวแพทย�สมบัติ ศุภประภากร บรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ�
ปศุสัตว�อินทรีย�และมาตรฐานปศุสัตว�อินทรีย�”, อาจารย� ดร.มงคล ยะไชย บรรยายพิเศษเรื่อง “การ
ผลิตอาหารสัตว�อินทรีย�เพื่อใช"ในการเลี้ยงปศุสัตว�ในระบบอินทรีย�”, คุณชญาน�วัต สว�างแจ"ง บรรยาย
พิเศษเรื่อง “การจัดการการเลี้ยงแพะนม, การเพิ่มมูลค�าให"แก�ผลิตภัณฑ�ที่ได"จากฟาร�ม และการจัดการ
กับสินค"าเพื่อเข"าให"ตรงตามมาตรฐานสินค"าปลอดภัย” ณ บุญบูรณ� ฟาร�ม ฟาร�มแพะนมลําปาง จ.
ลําปาง (อ"างอิง สศ 3.1.2-6  รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ) 

- วันที่ 3 สิงหาคม 2561 จัดฝHกอบรมเรื่อง "การผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว�อินทรีย� สัญจรครั้งที่ 
1” ให"กับเกษตรกร โดยมี คุณพรพรรณ สุทธิแย"ม บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการปลูกถั่วเหลืองในระบบ
อินทรีย�”, อ.ดร.นภารัศม� เวชสิทธินิรภัย บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการปลูกข"าวโพดในระบบอินทรีย�”, 
คุณรุ�งโรจน� มณี บรรยายพิเศษเรื่อง “มาตรฐานสินค"าเกษตรภายใต"ระบบอินทรีย�”, คุณชินรัตน� เมือง
ขุนทด บรรยายพิเศษเรื่อง “การเลี้ยงไก�ดําในระบบอินทรีย�”, คุณโยธิน นันตา บรรยายพิเศษเรื่อง 
“ขั้นตอนการรับซื้อผลผลิตของโครงการผลิตอาหารสัตว�และปศุสัตว�อินทรีย�” และเข"าศึกษาดูงาน
ภายใน รัตนวรรณฟาร�ม (ฟาร�มไก�ดําและไก�ไทชิน เชียงดาว) เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลภายใน
ฟาร�มด"วยระบบอินทรีย�ปราศจากการใช"สารเคมี การจัดการด"านอาหารไก�ดําภายในฟาร�มในระบบ
อินทรีย�(อ"างอิง สศ 3.1.2-7  รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ) 

 

- วันที่ 25 สิงหาคม 2561 จัดอบรมเรื่อง "การผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว�อินทรีย� สัญจรครั้งที่ 2” 
ให"กับเกษตรกร ณ ศูนย�การเรียนรู"ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ"านบัว ตําบลบ"านตุ�น อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา โดยมี คุณพรพรรณ สุทธิแย"ม บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการปลูกถั่วเหลืองในระบบ
อินทรีย�”, อ.ดร.นภารัศม� เวชสิทธินิรภัย บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการปลูกข"าวโพดในระบบอินทรีย�”, 
คุณรุ�งโรจน� มณี บรรยายพิเศษเรื่อง “มาตรฐานสินค"าเกษตรภายใต"ระบบอินทรีย�”, คุณบาล บุญก้ํา 
เรื่อง “การจัดการชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”, คุณโยธิน นันตา บรรยายพิเศษเรื่อง 
“ขั้นตอนการรับซื้อผลผลิตของโครงการผลิตอาหารสัตว�และปศุสัตว�อินทรีย�” และเข"าศึกษาดูงาน
ภายในฐานการเรียนรู"ต�างๆภายในชุมชน เช�น ฐานการเรียนรู"การจักสานสุ�มไก� ฐานการเรียนรู"การผลิต
ข"าวอินทรีย�(อ"างอิง สศ 3.1.2-8  รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ) 
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 5.  โครงการส�งเสริมการเลี้ยงไก�กระดูกดํา ได"ดําเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามและให"ความรู"แก�
เกษตรกรผู"เลี้ยงไก�ประดู�หางดําและไก�กระดูกดํา ดังนี้ 

-  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย หัวหน"าโครงการการส�งเสริมการ
เลี้ยงไก�พื้นเมือง คณะในโครงการส�งเสริมการเลี้ยงไก�กระดูกดํา โดยมหาวิทยาลัยแม�โจ"ร�วมกับมูลนิธิชัย
พัฒนา จัดฝHกอบรม เรื่อง การจัดการการเลี้ยง ไก�พื้นเมือง การสุขาภิบาล การผลิตอาหารไก�พื้นเมือง 
และการทําอาหารหมักให"แก�เกษตรกร ณ อ.จอมพระ จ. สุรินทร�  (อ"างอิง สศ 3.1.2-9 รูปภาพการจัด
โครงการฯ) 

- วันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย และนายครรชิต ชมภูพันธ� จัด
ฝHกอบรมการเลี้ยงไก� และได"ติดตามผลการเลี้ยงไก�ของกลุ�มเกษตรกรที่ได"รับไก�ประดู�หางดําและไก�
กระดูกดําพระราชทาน และกลุ�มผู"ผลิตเมล็ดพันธุ�ข"าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ณ บ"านกันโจรง อ.
จอมพระ, บ"านขอนแก�น บ"านเกาะแก"ว อ.สําโรงทาบ, บ"านหนองไผ� อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร�, มณฑล
ทหารบกที่ 26 อ.เมือง จ.บุรีรัมย� (อ"างอิง สศ 3.1.2-10 รูปภาพการจัดโครงการฯ) 

- วันที่ 6-10 กุมภาพันธ� 2561 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ]ายวิชา การพร"อมด"วย 
นายครรชิต ชมพูพันธ� นักวิชาการสัตวบาลคณะสัตวศาสตร�ฯ ได"ตรวจเยี่ยมและให"คําแนะนําด"านการ
เลี้ยงการจัดการไก�พื้นเมืองกับกลุ�มเกษตรกรผู"ได"รับพระราชทานไก�ประดู�หางดําและไก�กระดูกดําใน
พื้นที่บ"านเกาะแก"ว, บ"านขอนแก�น, บ"านกุง อ.สําโรงทาบ, บ"านหนองไผ� บ"านลําพอก อ.ศีขรภูมิ, บ"าน
กันโจรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร�, มณฑลทหารบกที่ 26 อ.เมือง จ.บุรีรัมย�  (อ"างอิง สศ 3.1.2-11 รูปภาพ
การจัดโครงการฯ) 

- วันที่ 27 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ]ายวิชาการ 
พร"อมด"วยคณะทํางานโครงการส�งเสริมการเลี้ยงไก�กระดูกดําและไก�พื้นเมืองสายพันธุ�ประดู�หางดํา ลง
พื้นที่ฝHกอบรมและตรวจเยี่ยมเพื่อให"คําแนะนําด"านการเลี้ยงการจัดการไก�พื้นเมือง ให"กับกลุ�มเกษตรกร
ผู"ได"รับพระราชทานไก�ประดู�หางดําและไก�กระดูกดําในพื้นที่ บ"านเกาะแก"วและบ"านกุง อ.สําโรงทาบ, 
บ"านโคกไทรงามและบ"านขนาดมอญ อ.สังขะ, มณฑลทหารบกที่ 26 และมณฑลทหารบกที่ 23 พัน 4 
ค�ายสมเด็จเจ"าพระยามหากษัตริย�ศึก จ.บุรีรัมย�  (อ"างอิง สศ 3.1.2-12 รูปภาพการจัดโครงการฯ) 

- วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ]ายวิชาการ พร"อมด"วย
คณะทํางานโครงการส�งเสริมการเลี้ยงไก�กระดูกดําและไก�พื้นเมืองสายพันธุ�ประดู�หางดํา       ลงพื้นที่
ฝHกอบรมการเลี้ยงและการจัดการไก�พื้นเมืองและไก�ไข� ให"กับเกษตรกรผู"ได"รับพระราชทานไก�ประดู�หาง
ดําและไก�กระดูกดําจํานวน 15 หมู�บ"านในพื้นที่ ต.บ"านจารย� อ.สังขะ และ ต.หมื่นศรี อ.สําโรงทาบ, 
ทหารในโครงการทหารพันธุ�ดี มณฑลทหารบกที่ 26 และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบก
ที่ 23 พัน 4 ค�ายสมเด็จเจ"าพระยามหากษัตริย�ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย�  (อ"างอิง สศ 3.1.2-13 
รูปภาพการจัดโครงการฯ) 
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  6.  โครงการส�งเสริมการใช"หอยเชอรี่เป�นอาหารสัตว� ดังนี้  
1. วันที่ 27 – 30 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม�โจ" 

พร"อมด"วยคณะทํางานโครงการส�งเสริมการใช"หอยเชอรี่เป�นอาหารสัตว� ลงพื้นที่อบรมร�วมแลกเปลี่ยน
ความรู" เกี่ยวกับการเลี้ยงไก� เลี้ยงปลา และการใช"วัตถุดิบอาหารสัตว�ในท"องถิ่น รวมทั้งการส�งเสริมให"
เกษตรกรปลูกกระถินยักษ� พันธุ�ทารัมบา ให"กับทหาร ณ มณฑลทหารบกที่ 26 ค�ายสมเด็จเจ"าพระยา
มหากษัตริย�ศึก จ.บุรีรัมย� และกลุ�มเกษตรกรเครือข�าย ณ บ"านเกาะแก"ว ต.เกาะแก"ว, บ"านขอนแก�น     
ต.หนองฮะ, บ"านกุง ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ, บ"านกันโจรง ต.กระหาด อ.จอมพระ, บ"านโคกไทร 
ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร�, บ"านหนองฮะ ต.ประสาท อ.ห"วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  (อ"างอิง สศ 3.1.2-14 
รูปภาพการจัดโครงการฯ)  

 2.  วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม�โจ" 
พร"อมด"วยคณะทํางานโครงการส�งเสริมการใช"หอยเชอรี่เป�นอาหารสัตว� ลงพื้นที่อบรมสาธิตการผสม
สูตรอาหารสัตว� และติดตามความก"าวหน"าการเลี้ยงไก�กระดูกดํา กับเกษตรกรเครือข�าย จํานวน 180 
คน ณ ที่ทําการหมู�บ"านกันเต็ล ตําบลจารย� อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร� จํานวน 13 หมู�บ"าน และ 
เกษตรกรจากตําบลตาตุ�ม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร� จํานวน 1 หมู�บ"าน และได"ติดตามความก"าวหน"า
เกี่ยวกับการเลี้ยงไก�กระดูกดําในโครงการของบ"านโคกไทรงาม อ.สังขะ จ.สุรินทร� พร"อมทั้งได"จัดอบรม
ให"กับเกษตรกร ณ หมู�บ"านศรีพัฒนา ตําบลหมื่นศรี อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร� ซึ่งเป�นกลุ�ม
เกษตรกรเครือข�ายกลุ�มใหม�ที่ทางโครงการยังไม�เคยเข"ามาทําการอบรมให" โดยมีเกษตรกรเข"าอบรม
จํานวน 30  (อ"างอิง สศ 3.1.2-15 รูปภาพการจัดโครงการฯ) 

 
ข�อ 3  โครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข�อ 1 อย�างน�อยต�องมโีครงการท่ีบริการแบบให�เปล�า 

คณะฯ ได"ดําเนินการให"บริการวิชาการแก�สังคมแบบให"เปล�า ตามกลยุทธ�ของคณะฯ และ
สอดคล"องกับยุทธศาสตร�การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม�โจ" โดยได" รับการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินจากเงินรายได"ของคณะฯ งบประมาณแผ�นดินจากสํานักวิจัยมหาวิทยาลัยแม�
โจ" โดยมโีครงการดังนี้ 

ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน 
1 โครงการการผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร                                  

(อ"างอิง สศ 3.1.3-1 แบบเสนอโครงการ ย002) 
สํานักวิจัยฯ 

2 โครงการฐานการเรียนรู"สุกรแบบครบวงจร                                              
(อ"างอิง สศ 3.1.3-2 แบบเสนอโครงการ ย002) 

สํานักวิจัยฯ 

3 โครงการนักสัตวบาลก"าวหน"าสําหรับเยาวชน                                           
(อ"างอิง สศ 3.1.3-3 แบบเสนอโครงการ ย002) 
 

สํานักวิจัยฯ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน 
4 โครงการผลิตอาหารสัตว�และปศุสัตว�อินทรีย�                                          

(อ"างอิง สศ 3.1.3-4 แบบเสนอโครงการ ย002) 
มหาวิทยาลัยแม�โจ" 

5 โครงการส�งเสริมการเลี้ยงไก�กระดูกดํา                                                     
(อ"างอิง สศ 3.1.3-5 แบบเสนอโครงการ ย002) 

มูลนิธิชัยพัฒนา 

6 โครงการส�งเสริมการใช"หอยเชอรี่เป�นอาหารสัตว�                                     
(อ"างอิง สศ 3.1.3-6 แบบเสนอโครงการ ย002) 

มูลนิธิชัยพัฒนา 

7 โครงการรักษาสายพันธุ�แท"และผลิตลูกผสมสามสายพันธุ�                                         
(อ"างอิง สศ 3.1.3-7 แบบเสนอโครงการ ย002) 

มูลนิธิชัยพัฒนา 

 
ข�อ 4  ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข�อ 1  
และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 

คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก�
สังคมตามประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 การบริการวิชาการต�อสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน ประจําป>
งบประมาณ 2561 โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

ตัวบ�งชี้ของแผนบริการวิชาการ หน�วยนับ เปYาหมาย ผล บรรล ุ

1. จํานวนผู"เข"าเย่ียมชมฐานการเรียนรู"  คน 700 1,295 บรรลุ 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมด"านบริการวิชาการแก�สังคม โครงการ 10 8 ไม�บรรลุ 

3. จํานวนแหล�งเรียนรู"ด"านเกษตรอินทรีย� (ม.) แหล�ง 1 1 บรรลุ 

4. จํานวนงานบริการวิชาการท่ี ได" รับการเผยแพร�ทางสื่ อ
สาธารณะ 

จํานวน 10 14 บรรลุ 

5. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู�
พันธกิจอื่นของคณะ 

ระดับ 5 5 บรรลุ 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ�งช้ีของแผน เปoาหมาย จํานวน 5 ตัวบ�งช้ี บรรลุเปoาหมาย 
จํานวน 4 ตัวบ�งช้ี คิดเป�นร"อยละ 80 และนําเข"าพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะเมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม 2561 การประชุมครั้งที่ 1/2562 (อ"างอิง สศ 3.1.4-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ)  
  

ข�อ 6  คณะมีส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมในระดับสถาบัน 
   มหาวิทยาลัยแม�โจ"มี เปoาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู� เปoาหมายการเป�น 
มหาวิทยาลัยแห�งชีวิตนั้น โดยได"กําหนดเส"นทางยุทธศาสตร�การพัฒนา (Flagships) ออกเป�น 3 ช�วง
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ระยะเวลาการพัฒนา ประกอบด"วย 1) มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย� 2) มหาวิทยาลัยสีเขียว 3) 
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ  ในด"านการเกษตร มุ�งสู�การเป�นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย� คือ เป�นการเกษตร
ที่เคารพและเป�นมิตรกับธรรมชาติลด ละ เลิกการใช"สารเคมีมีการใช"เทคโนโลยีอย�างถูกต"องและ
รับผิดชอบ 

   โดยมหาวิทยาลัยได"ดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานด"านเกษตรอินทรีย�ร�วมกับ
หน�วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทําให"ประสบผลสําเร็จทั้งในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ คณะฯ ซึ่งเป�นหน�วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยซึ่งได"เล็งเห็นความสําคัญในการมุ�งสู�การ
เป�นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย� โดยได"ดําเนินการจัดโครงการอาหารสัตว�อินทรีย�และปศุสัตว�อินทรีย�
เพื่อดําเนินตามการเปoาหมายของมหาวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรมบรรยายให"ความรู"ทางด"าน การผลิต
วัตถุดิบอาหารสัตว�อินทรีย� ให"กับเกษตรกร เช�น หลักการปลูกถั่วเหลืองในระบบอินทรีย� หลักการปลูก
ข"าวโพดในระบบอินทรีย� ,มาตรฐานสินค"าเกษตรภายใต"ระบบอินทรีย�  การเลี้ยงไก�ดําในระบบอินทรีย� 
ขั้นตอนการรับซื้อผลผลิตของโครงการผลิตอาหารสัตว�และปศุสัตว�อินทรีย� เป�นต"น (อ"างอิง สศ 3.1.6-1 
แบบเสนอโครงการ ย002) 
 

ผลการประเมินตนเอง  
เปYาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปYาหมาย 

5 ข"อ ปฏิบัติข"อ 1,2,3,4,6 4.00 คะแนน ไม�บรรลุเปoาหมาย 
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ตัวบ�งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ�งชี้ : กระบวนการ 
ปTท่ีใช�ในการประเมิน : ปTการศึกษา 2561 

เกณฑ�การประเมิน : ค�าคะแนน 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งชี้ : นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
หน�วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

เกณฑ�การประเมิน 

ข"อ 1  กําหนดผู"รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ข"อ 2  จัดทําแผนด"านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ�งช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค�ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให"สามารถดําเนินการได"ตามแผน 
ข"อ 3  กํากับติดตามให"มีการดําเนินงานตามแผนด"านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข"อ 4  ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนด"านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
ข"อ 5  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด"านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข"อ 6  เผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด"านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน 
ข"อ 7  กําหนดหรือสร"างมาตรฐานด"านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป�นที่ยอมรับในระดับชาติ  

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ดําเนินการ 

1 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
6 – 7 ข"อ 

 

คะแนนท่ีได�รับ  : 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน  : คณะฯ มีการดําเนินการได" 6 ข"อ ดังนี้ 
 

ข�อ 1 กําหนดผู�รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
คณะฯ ได"แต�งตั้งบุคลากรของคณะให"มีส�วนร�วมในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ

คณะฯ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม รวมถึงแจ"งผู"รับผิดชอบประชาสัมพันธ�และประสานงานกับ
นักศึกษาเข"าร�วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีรองคณบดีฝ]ายบริหาร เป�นประธานคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีหน"าที่ ดังต�อไปนี้ (อ"างอิง สศ 4.1.1-1 คําส่ังคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 
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1. ดําเนินการกิจกรรมด"านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามพันธกิจของคณะฯ  
2.ติดตาม กํากับดูแลและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมด"านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ของคณะฯ  
 

ข�อ 2 จัดทําแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�ของแผน รวมท้ังจัดสรร งบประมาณเพื่อให�สามารถดําเนินการได�ตามแผน 

ในป>การศึกษา 2561 คณะได"มีการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดไว"ใน
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 การดํารงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ�สิ่งแวดล"อม ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป> 2562 โดยมีตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข"องทั้งหมด 3 ตัวช้ีวัดคือ 

1. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. จํานวนเครือข�ายหรือองค�กรที่ให"ความร�วมมือด"านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. ร"อยละของการมีส�วนร�วมของบุคลากรและนักศึกษาของคณะต�อโครงการด"าน

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ�สิ่งแวดล"อม (อ"างอิง สศ 4.1.2-1 แผนปฏิบัติราชการ ประจําป> 2561 และ 
4.1.2-2 แผนปฏิบัติราชการประจําป> 2562) 

พร"อมทั้งได"มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ป>งบประมาณ 2561 
จํานวน 75,000 บาท ป>งบประมาณ 2562 จํานวน 85,000 บาท เป�นค�าใช"จ�ายในการดําเนินงาน 
เพื่อให"บรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรมที่วางไว" การดําเนินโครงการ/กิจกรรมทางด"าน
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ�สิ่งแวดล"อมของคณะฯ ประกอบด"วย 5 กิจกรรม  (อ"างอิง สศ 4.1.2-3 
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ) และมีการประชุมร�วมกันของคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทุกครั้งก�อนจัดทําโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร"อมในการจัดกิจกรรม 

 

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมยี่เป�ง (วันที่ 21 พ.ย. 61)  

 
รองคณบดีฝ]ายบริหาร 
 

2 กิจกรรมทําบุญถวายเทียนพรรษา (วันที่ 18 ก.ค. 61) 

3 กิจกรรมทําขวัญควาย (วันที่ 19 สิงหาคม 61) 

4 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต� (วันที่ 25 เม.ย. 62) 

5 กิจกรรมการทําบุญให"สัตว�ทดลอง  (วันที่ 25 เม.ย. 62) 
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ข�อ 3  กํากับติดตามให�มีการดําเนินงานตามแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะฯ มีการกํากับติดตามโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานตามแผนด"านทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล"อมของคณะฯ โดยคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล"อม มีหน"าที่ในการติดตามในการดําเนินงานกิจกรรมด"านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธ
กิจของคณะฯ และติดตามกํากับดูแลและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมด"านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ คณะฯ ที่บรรจุไว"ในแผนปฏิบัติราชการประจําป>งบประมาณ 2561 และ
ป>งบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังนี้ (อ"างอิง สศ 4.1.3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม) 

 

1. กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมยี่เป�ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อ 
ดํารงไว"ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อกระชับความสัมพันธ�อันดีระหว�าง
ผู"ร�วมงาน ณ คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี (อ"างอิง สศ 4.1.3-2 รายงานกิจกรรม) 

2. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา จะจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ได"จัดกิจกรรม 
ทําบุญถวายเทียนพรรษาประจําป> 2561 ณ วัดวิเวกวนาราม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม� และ
วัดดอยแท�นพระผาหลวง ต.ป]าไผ� อ.สันทราย จ.เชียงใหม� โดยมีคณะผู"บริหาร คณาจารย� เจ"าหน"าที่ 
และนักศึกษาร�วมกิจกรรมดังกล�าวเพื่อถวายเทียนจํานํา พรรษาแก�พระสงฆ�ได�ใช�แสงสว�างจากเทียนใน

การศึกษาพระธรรมในตอนกลางคืน (อ"างอิง สศ 4.1.3-3 รายงานกิจกรรม) 
3. กิจกรรมทําขวัญควาย คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ร�วมกับโครงการสืบสาน 

วัฒนธรรมการปลูกข"าว ได"จัดกิจกรรมสู�ขวัญควาย (มัดมือควาย) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เพื่อเป�น
การขอขมาควายที่ได"ด�าว�า เฆี่ยนตีในระหว�างการใช"งานและระลึกถึงบุญคุณของควาย ณ ศูนย�เรียนรู"
วัฒนธรรมเกษตรล"านนา  (อ"างอิง สศ 4.1.3-4 รายงานกิจกรรม) 

4. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต� จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ คณะ 
สัตวศาสตร�ฯ เพื่อให"บุคลากรและนักศึกษาได"ร�วมรดน้ําดําหัวอาจารย�อาวุโสและบุคลากรอาวุโส เป�น
การสร"างสัมพันธ�อันดีระหว�างบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ และสืบทอดประเพณีอันดีงาม  
(อ"างอิง สศ 4.1.3-5 รายงานกิจกรรม) 

5. กิจกรรมทําบุญให"สัตว�ทดลอง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ คณะสัตว-
ศาสตร�ฯ เพื่อเป(นการอุทิศส�วนกุศลให�กับสัตว�ทดลองสําหรับงานวิจัยและงานการเรียนการสอน 
(อ"างอิง สศ 4.1.3-6 รายงานกิจกรรม) 

 

ซึ่งทุกโครงการ/กิจกรรม ได"นําเข"าพิจารณาในการประชุมในคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรองคณบดีฝ]ายบริหารได"รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ 
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ข�อ 4  ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนด�านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
  คณะฯ มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส�งเสริมและสนับสนุนด"านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได"ระบุไว"ในแผนปฏิบัติราชการประจําป> งบประมาณ 2561 และได"กําหนดไว"ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป> งบประมาณ 2562 
  ตามแผนยุทธศาสตร�คณะป>งบประมาณ 2562 ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 การดํารง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ�สิ่งแวดล"อม จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม ตามตัวบ�งช้ีตามวัตถุประสงค�ของ
แผนที่ได"กําหนดไว"ในแผนประจําป> รายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวบ�งชี้ของแผนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ร�อยละ แผน ผลลัพธ� บรรล ุ

1. ระบบและกลไกการทําทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับ 5 5 บรรลุเปoาหมาย 

2. จํานวนเค รือข�ายห รือองค�กรที่ ให"ความร�วมมือด"านทํานุบํ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จํานวน 3 4 บรรลุเปoาหมาย 

3. ร"อยละของการมีส�วนร�วมของบุคลากรและนักศึกษาของคณะต�อ
โครงการด"าน ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ�สิ่งแวดล"อม 

ร"อยละ 80 100 บรรลุเปoาหมาย 

 
 

ข�อ 5  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได"มีการทบทวนจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป> 

งบประมาณ 2561 ซึ่ งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได"มีการนําข"อเสนอแนะของ
คณะกรรมการมาพิจารณา เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแผนการดําเนินกิจกรรม/โครงการในป>ต�อไป และ
ได"นําผลการประเมินดังกล�าวมาปรับปรุง และวางแผนในการดําเนินกิจกรรมในป>งบประมาณต�อไป 
(อ"างอิง สศ 4.1.5-1 รายงานประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 
 

ข�อ 6  เผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน 
คณะฯ มีการประชาสัมพันธ�เผยแพร�กิจกรรมด"านสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ อย�าง

สมํ่าเสมอ ทั้งก�อนและหลังจากการจัดกิจกรรม (อ"างอิง สศ 4.1.6-1 การประชาสัมพันธ�ของคณะฯ) 
เช�น กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต�, กิจกรรมทําบุญให"สัตว�ทดลอง, กิจกรรมทําบุญ
ถวายเทียนพรรษา และกิจกรรมทําขวัญควาย ภายใต"โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ 
(อ"างอิง สศ 4.1.6-2 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมทําบุญให"สัตว�ทดลองของคณะสัตว
ศาสตร�และเทคโนโลยี) โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อประชาสัมพันธ�ให"คณาจารย� บุคลากร และนักศึกษาของ
คณะฯ  พร"อมทั้งบุคคลภายนอกคณะฯ ได"ทราบ และเข"าร�วมโครงการ/กิจกรรม (อ"างอิง สศ 4.1.6-3 
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม)ผ�านทางเว็บไซด�ของคณะฯ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส� และ 
Website ของมหาวิทยาลัย (อ"างอิง 4.1.6-4 หนังสือเชิญเข"าร�วมกิจกรรม) 
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ผลการประเมินตนเอง  

เปYาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปYาหมาย คะแนน 
6 ข"อ ปฏิบัตไิด"ข"อ 1,2,3,4,5,6 บรรลุเปoาหมาย 5.00 คะแนน 
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ตัวบ�งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ�ตามพันธกิจ  
กลุ�มสถาบันและเอกลักษณ�ของคณะ 

ชนิดของตัวบ�งชี้ : กระบวนการ 
ปTท่ีใช�ในการประเมิน : ปTงบประมาณ 2561 
เกณฑ�การประเมิน : ค�าคะแนน 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งชี้ : นางรจนา   อุดมรักษ� 

นางสาวพัชรกิต   วัชปรีชา 
นางสาวอรทัย  ปรีชา 
นางสาวสุทธิพร    ฟ<งเย็น 
นางจิราพรรณ  เคหา 

หน�วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

เกณฑ�การประเมิน 

ข"อ 1  พัฒนาแผนกลยุทธ�จากผลการวิเคราะห� SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน�ของคณะ และ
สอดคล"องกับวิสัยทัศน�ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล"องกับกลุ�มสถาบันและเอกลักษณ�ของ
คณะ และพัฒนาไปสู�แผนกลยุทธ�ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป>ตามกรอบเวลาเพื่อให"
บรรลุผลตามตัวบ�งช้ีและเปoาหมายของแผนกลยุทธ�และเสนอผู"บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

ข"อ 2  ดําเนินการวิเคราะห�ข"อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด"วย ต"นทุนต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตร 
สัดส�วนค�าใช"จ�ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย� บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย�างต�อเนื่อง 
เพื่อวิเคราะห�ความคุ"มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข�งขัน 

ข"อ 3  ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป�นผลจากการวิเคราะห�และระบุป?จจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ป?จจัยภายนอก หรือป?จจัยที่ไม�สามารถควบคุมได"ที่ส�งผลต�อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให"ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ข"อ 4  บริหารงานด"วยหลักธรรมาภิบาลอย�างครบถ"วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย�าง
ชัดเจน 

ข"อ 5  ค"นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู"ทั้งที่มีอยู�ในตัวบุคคล ทักษะของผู"มีประสบการณ�ตรง และแหล�ง
เรียนรู"อื่น ๆ ตามประเด็นความรู" อย�างน"อยครอบคลุมพันธกิจด"านการผลิตบัณฑิตและด"านการ
วิจัย จัดเก็บอย�างเป�นระบบโดยเผยแพร�ออกมาเป�นลายลักษณ�อักษรและนํามาปรับใช"ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
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ข"อ 6  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

ข"อ 7  ดําเนินงานด"านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล"อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได"ปรับให"การดําเนินงานด"านการประกันคุณภาพเป�นส�วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด"วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ  

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
5 – 6 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข"อ 

 

คะแนนท่ีได�รับ  : 5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน : คณะฯ มีการดําเนินการได" 7 ข"อ ดังนี้ 
 

ข�อ 1  พัฒนาแผนกลยุทธ�จากผลการวิเคราะห� SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน�ของคณะ และ
สอดคล�องกับวิสัยทัศน�ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล�องกับกลุ�มสถาบันและเอกลักษณ�ของ
คณะ และพัฒนาไปสู�แผนกลยุทธ�ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปTตามกรอบเวลาเพื่อให�
บรรลุผลตามตัวบ�งชี้และเปYาหมายของแผนกลยุทธ�และเสนอผู�บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
ผลการดําเนินการ :  
 ในป>งบประมาณ 2561  คณะฯ ได"มีการพัฒนาแผนกลยุทธ� หรือเรียกว�าแผนพัฒนาคณะ
สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ระยะที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564)  จากผลการวิเคราะห� SWOT ที่ได"จัดทําขึ้น
จากการมีส�วนร�วมของบุคลากรทุกระดับ  ซึ่งเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน�ของคณะฯ และสอดคล"องกับ
วิสัยทัศน�ของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม�โจ" ระยะที่ 12  (พ.ศ. 2560-
2564)  ฉบับปรับปรุง  และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม�โจ" ประจําป>งบประมาณ 2561  (อ"างอิง 
สศ 5.1.1-1 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม�โจ" ระยะที่ 12 (2560-2564))   โดยมหาวิทยาลัยได"
จัดทําขึ้น ซึ่งสอดคล"องและตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาประเทศไทย  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  นโยบาย และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา   
 ทั้งนี้คณะฯ ได"นําข"อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป>การศึกษา 
2559 สรุปผลการการดําเนินงานของคณะ ประจําป>งบประมาณ 2560  ข"อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม 2560  เพื่อให"เป�น
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ประโยชน�ต�อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะ โดยกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ� แผน
กลยุทธ�ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจําป> โดยมีกระบวนการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1  คณะฯ มีการแต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ของคณะ
สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยที่ 470/2560 ลงวันที่  23 มีนาคม 2560  (อ"างอิง 
สศ 5.1.1-2 คําส่ังคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน)  โดยมีคณบดีเป�นประธานคณะกรรมการ  รอง
คณบดีฝ]ายต�างๆ เป�นกรรมการ  เพื่อร�วมกันพัฒนาแผนกลยุทธ� แผนพัฒนาคณะ แผนกลยุทธ�ทาง
การเงิน และแผนปฏิบัติราชการให"สอดคล"องกับแผนยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนา
การศึกษาของชาติ  กําหนดแนวทาง วิธีการในการผลักดันการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินด"าน
แผนพัฒนาคณะฯ และปรับปรุงให"มีประสิทธิภาพ ทันต�อการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งได"มอบหมายให"รอง
คณบดีฝ]ายวิจัยดูแลการดําเนินการด"านต�างๆ ที่ เกี่ยวข"อง และมีการรายงานความก"าวหน"าการ
ดําเนินการในคณะกรรมการประจําคณะทุกรอบการประชุม (อ"างอิง สศ 5.1.1-3 รายงานประชุมคณะ 
ครั้งที่ 1/2561 หน"าที่ 5)  
    ขั้นตอนที่ 2  คณะฯ  มีการจัดทําแผนกลยุทธ� หรือแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป>  โดยในป> งบประมาณ  2561  ได"มีการนําข"อ มูลจากการวิ เคราะห�  SWOT 
(สภาพแวดล"อมภายในและสภาพแวดล"อมภายนอก)  ที่เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน�ของคณะฯ และสอดคล"อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยแม�โจ"  ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป>การศึกษา 2560 ใน
องค�ประกอบที่มีการปรับปรุงตามข"อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดป>งบประมาณ  2560  ตัวช้ีวัดที่ยังไม�บรรลุตามเปoาหมายที่วางไว"ในแต�ละประเด็น
ยุทธศาสตร�  มาเป�นแนวทางในการนําไปวิเคราะห� SWOT และจัดทํากลยุทธ�ของแต�ละหลักสูตร และแต�
ละประเด็นยุทธศาสตร� ตามพันธกิจหลักของคณะ 
 ขั้นตอนที่ 3  คณะฯ จัดกิจกรรมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนฯ ในกิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง  “การทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ ป>งบประมาณ 2560 
และร�างแผนปฏิบัติราชการประจําป> งบประมาณ  2561”  ภายใต"โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ 
และแผนปฏิบัติราชการของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 ณ ห"อง
ประชุม 2201-2 คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม�โจ" ต.หนองหาร อ.สันทราย จ. 
เชียงใหม�  (อ"างอิง สศ 5.1.1-4 รายงานกิจกรรมทบทวนแผนฯ)  จากการมีส�วนร�วมของผู"บริหาร 
คณาจารย� บุคลากร ผู"ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมนั้นคณะฯ ยืนยันใช"วิสัยทัศน� ปรัชญา 
วัตถุประสงค� พันธกิจ ตามเดิม และมีการวิเคราะห�สภาพแวดล"อมภายนอกและภายใน SWOT ใหม�  
และได"ร�วมกันปรับปรุงกลยุทธ� ตัวบ�งช้ี เปoาหมายโครงการ/กิจกรรม และกําหนดผู"รับผิดชอบหลัก 
ผู"รับผิดชอบรอง และผู"ประสานงาน  เพื่อผลักดันการดําเนินงานให"เป�นไปตามเปoาหมายที่วางไว" 
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 ขั้นตอนที่  4  คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ฯ ได" นํา “ร�าง” 
แผนปฏิบัติราชการประจําป>งบประมาณ 2561  ที่ได"จากการระดมความคิดเห็นของผู"บริหาร คณาจารย� 
บุคลากร ผู"ทรงคุณวุฒิ  และนักศึกษา มาวิเคราะห�เพื่อให"ครอบคลุมตามพันธกิจหลักทั้ง 5 ด"าน ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว" คือ  ด"านการเรียนการสอน  ด"านการวิจัย ด"านการบริการวิชาการ ด"านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และด"านบริหารจัดการ และ 6 ด"านของคณะฯ คือ ด"านการเรียนการสอน  ด"าน
การวิจัย  ด"านการบริการวิชาการ ด"านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด"านบริหารจัดการ และด"าน
พัฒนางานฟาร�ม  ผ�านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ฯ ครั้งที่ 2/2561  
เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2561  (อ"างอิง สศ 5.1.1-5 รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่ 
2/2561)   

ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร�  ประชุมเพื่อพิจารณาแผนกล
ยุทธ�  ไปสู�การพัฒนาแผนกลยุทธ�ทางการเงิน ส�วนของการจัดทําแผนกลยุทธ�ทางการเงิน คณะฯ โดย
ผู"บริหารได"นําผลการวิเคราะห� SWOT ทางด"านการเงินที่สอดคล"องกับนโยบายผู"บริหารคณะ และ
มหาวิทยาลัยแม�โจ"  ข"อมูลรายรับ รายจ�ายแต�ละประเภทของป>ที่ผ�านมา นํามาวิเคราะห� และวางแผนใน
การกําหนดกลยุทธ�ทางการเงิน (อ"างอิง 5.1.1-6 กลยุทธ�ทางการเงิน ป>งบประมาณ 2561 หน"า 9)  ซึ่ง
ประกอบไปด"วยกลยุทธ�ทางการเงิน  แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด"านการเงิน  แนวทางการบริหาร
งบประมาณ การจัดทําฐานระบบข"อมูลทางการเงิน  นอกจากนั้นยังมีการจัดทํารายงานแสดงฐานะทาง
การเงินทุกเดือน เสนอต�อผู"บริหารและคณะกรรมการประจําคณะทุกรอบการประชุม และทุกไตรมาสมี
การวิเคราะห�สถานะทางการเงินในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร� (อ"างอิง 
สศ 5.1.1-7 รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน หน"า 8)  พร"อมทั้งนําเสนอและ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกไตรมาสเพื่อการตรวจสอบค�าใช"จ�ายงบประมาณ
ให"มีประสิทธิภาพ โปร�งใส และตรวจสอบได" 

ขั้นตอนที่ 6  คณะฯ นําร�างแผนกลยุทธ� แผนกลยุทธ�ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ 
ป>งบประมาณ 2561 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และผ�านความเห็นชอบในการประชุม
ครั้งที่  5/2561 เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ� 2561  (อ"างอิง สศ 5.1.1-8 แผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป> 2561 )  โดยมีรายละเอียดแต�ละแผนฯ ดังนี้ 

- แผนกลยุทธ� หรือแผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564)  (อ"างอิง สศ 5.1.1-9 แผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติราชการประจําป> 2561) รายละเอียด
ประกอบด"วย  ปรัชญา วิสัยทัศน�  พันธกิจ วัตถุประสงค� นโยบายของผู"บริหาร  สภาพแวดล"อม
ภายนอกภายใน (SWOT)  แผนกลยุทธ�ทางการเงิน ความสอดคล"องของปรัชญา วิสัยทัศน� พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร� เปoาประสงค� กลยุทธ� และตัวช้ีวัดกับมหาวิทยาลัย แผนที่ยุทธศาสตร� (Strategy 
map)  มาช�วยในการแปลงแผนกลยุทธ�เป�นแผนปฏิบัติราชการประจําป>ให"ครบทั้ง 5  พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย คือ ด"านการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม  และการบริหารจัดการ  และ 6  พันธกิจของคณะ  และสอดคล"องเช่ือมโยงกันงประกอบไป
ด"วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร�คณะ 11 เปoาประสงค�  32  กลยุทธ�  38  ตัวช้ีวัด และมีการระบุเปoาหมาย
ของตัวช้ีวัดอย�างชัดเจน 

- แผนกลยุทธ�ทางการเงิน ป>งบประมาณ 2561 คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  (อ"างอิง สศ  
5.1.1-10  กลยุทธ�ทางการเงิน ป>งบประมาณ 2561 หน"า 8)  รายละเอียดประกอบไปด"วย  พันธกิจ 
วัตถุประสงค�  กลยุทธ�ทางการเงิน  วิเคราะห�สภาพแวดล"อมภายในคณะ แนวทางการจัดหาทรัพยากร
ทางด"านการเงิน แนวทางการบริหารงบประมาณ การจัดทําฐานข"อมูลทางการเงิน  และการจัดทํา
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน   โดยนโยบายการบริหารงบประมาณของคณะฯ มีการบริหารตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อสนองยุทธศาสตร�ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ภายใต"การดูแลของ
ผู"บริหารของคณะ ในการจัดสรรงบประมาณทั้งเงินงบประมาณแผ�นดิน และเงินงบประมาณรายได"  
เป�นไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด"าน ได"แก� ด"านการเรียนการสอน ด"านการวิจัย ด"าน
การบริการวิชาการ ด"านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และด"านบริหารจัดการ  เพื่อให"สอดคล"องกับ
ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ� 

นอกจากนี้คณะฯ มีระบบรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ�ายเงินบํารุงการศึกษา ทั้งทาง
ระบบฐานข"อมูลทางการเงิน ทาง http://www.as.mju.ac.th/Manage_Fac/Data_manage.aspx (อ"างอิง  
สศ 5.1.1-11 เวปไซต�คณะ) เพื่อรายงานผลการใช"จ�ายเงินบํารุงการศึกษาของคณาจารย�ทุกท�าน  พร"อม
ทั้งมีการรายงานฐานะทางการเงินต�อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกรอบการประชุม (อ"างอิง 
สศ 5.1.1-12 รายงานฐานะทางการเงินประชุมกรรมการประจําคณะ ในวาระที่ 6)  เพื่อให"ผู"บริหารได"
ทราบสถานะทางการเงินที่เป�นป?จจุบัน และมีการจัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินนําเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และมหาวิทยาลัยทุกเดือน ทุกไตรมาส สําหรับให"ผู"บริหารใช"เป�น
ข"อมูลประกอบการตัดสินใจและช�วยตรวจสอบและให"คําแนะนําในการใช"จ�ายงบประมาณให"เป�นไป
อย�างมีประสิทธิภาพ และก�อให"เกิดประโยชน�สูงสุด  อันจะนําไปสู�การดําเนินงานให"บรรลุเปoาหมายที่ได"
กําหนดไว"ต�อไป 

- แผนปฏิบัติราชการ ประจําป>งบประมาณ 2561  รายละเอียดประกอบด"วย  ปรัชญา 
วิสัยทัศน�  พันธกิจ วัตถุประสงค� นโยบายของผู"บริหาร  สภาพแวดล"อมภายนอกภายใน (SWOT)  แผน
กลยุทธ�ทางการเงิน ความสอดคล"องของปรัชญา วิสัยทัศน� พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร� เปoาประสงค� 
กลยุทธ� และตัวช้ีวัดกับมหาวิทยาลัย แผนที่ยุทธศาสตร� (Strategy map)  มาช�วยในการแปลงแผนกล
ยุทธ�เป�นแผนปฏิบัติราชการประจําป>ให"ครบทั้ง 5 พันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ ด"านการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ และ 6  พันธ
กิจของคณะ  ที่ประกอบไปด"วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร�คณะ  11 เปoาประสงค�  32 กลยุทธ�  41  ตัวช้ีวัด 
และโครงการ/กิจกรรม จํานวน 87 โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนแสดงถึงงบประมาณที่ จัดสรร 
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ระยะเวลาการดําเนินงาน ผู"รับผิดชอบหลัก ผู"รับผิดชอบรอง และผู"ประสานงาน  และมีการระบุ
เปoาหมายของตัวช้ีวัดอย�างชัดเจน (อ"างอิง สศ 5.1.1-13 ปฏิบัติราชการประจําป> 2561 หน"า 33) 
 

2. คณะฯ ได"ถ�ายทอดแผนฯ สู�บุคลากรของคณะทุกระดับภายใต"กิจกรรม “ถ�ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
สู�บุคลากร” ในวันที่ 31  มกราคม  2561 ณ ห"องประชุม 2201-2202  (อ"างอิง สศ 5.1.1-14 รายงาน
กิจกรรถ�ายทอดแผนฯ) และได"แจกเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําป>งบประมาณ 2561  ให"แก�
บุคลากรของคณะฯ ทุกท�าน และทางหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส�พร"อมทั้งเผยแพร�ทาง web site  คณะ
สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี www.as.mju.ac.th 
 

3. มีดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป>งบประมาณ 2561 ครบตามพันธกิจทั้ง 5 ด"าน มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ�งช้ี (ตัวช้ีวัด) ของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําป> 
และได"นําเข"ารายงานต�อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกเดือน โดยรองคณบดีฝ]ายวิจัยในวาระที่  
6.1  ส�วนการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการฯ คณะฯ ได"ดําเนินการ
รายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 3 ครั้ง ในรอบระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  และได"
นําเข"าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ พร"อมทั้งนําเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อพิจารณา และรายงานระดับมหาวิทยาลัยตามลําดับ ดังนี้ 

 คร้ังท่ี 1 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ�งช้ีของแผนปฏิบัติราชการ ประจําป>

งบประมาณ  2561 รอบ 6 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร� ครั้งที่  
3/2561  เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2561  มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด คิดเป�นร"อยละความสําเร็จ 
61.28  (อ"างอิง สศ 5.1.1-15 รายงานผลการดําเนินตามแผนฯ รอบ 6 เดือน) โดยมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 
จํานวน  41  ตัวช้ีวัด  บรรลุเปoาหมาย จํานวน  6 ตัวช้ีวัด  คิดเป�นร"อยละ 14.63  และไม�บรรลุเปoาหมาย 
35ตัวช้ีวัด และนําเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่  
7/2561 เมื่อวันที่ 25  เมษายน  2561  (อ"างอิง สศ 5.1.1-16 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
7/2561)   

 คร้ังท่ี 2 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ�งช้ีของแผนปฏิบัติราชการ ประจําป>

งบประมาณ  2561  รอบ 9 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร� ครั้งที่  
4/2561  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2561 มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  คิดเป�นร"อยละความสําเร็จ 
80.66 (อ"างอิง สศ 5.1.1-17 รายงานผลกาดําเนินงานตาแผนฯ รอบ 9 เดือน)  โดยมีตัวช้ีวัดทั้งหมด  
จํานวน  41  ตัวช้ีวัด  บรรลุเปoาหมาย จํานวน  16 ตัวช้ีวัด  คิดเป�นร"อยละ 39.02  และไม�บรรลุ
เปoาหมาย 25 ตัวช้ีวัด และนําเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  เพื่อพิจารณาในการประชุม
ครั้งที่  11/2561  เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2561 (อ"างอิง สศ 5.1.1-18 รายงานประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ 11/2561)   
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 คร้ังท่ี 3  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ�งช้ีของแผนปฏิบัติราชการ ประจําป>

งบประมาณ 2561  รอบ 12  เดือน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร� ครั้ง
ที่  1/2562  เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2561  มีผลการดําเนินงานตามช้ีวัด คิดเป�นร"อยละความสําเร็จ  
98.30   (อ"างอิง สศ 5.1.1-19  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน)  โดยมีตัวช้ีวัด
ทั้งหมด จํานวน  41  ตัวช้ีวัด  บรรลุเปoาหมาย จํานวน 34 ตัวช้ีวัด  คิดเป�นร"อยละ 82.92  และไม�บรรลุ
เปoาหมาย 7 ตัวช้ีวัด และนําเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา  ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่  17 
ตุลาคม  2562 (อ"างอิง สศ 5.1.1-20 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 1/2562)   

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ�งช้ีวัดของแผนกลยุทธ�ป>ละ 1 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ในวาระที่ 4.4 พิจารณา
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจําป>งบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน ซึ่งเป�น
ตัวช้ีวัดเดียวที่ในแผนกลยุทธ�  (แผนพัฒนาคณะฯ ระยะที่ 12)  โดยมีผลการดําเนินงานด"านตัวช้ีวัดคิด
เป�นร"อยละความสําเร็จตามเปoาหมายเฉลี่ย  98.30  ระดับความสําเร็จคะแนนเต็ม 5 ได" 4.92 (อ"างอิง 
สศ 5.1.1-21 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 1/2562) 
5. คณะฯ ได"นําข"อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 10 /2561 เมื่อวันที่ 
19 กรกฎาคม  2561  และการบริหารงานด"านอื่นๆ ประกอบกับผลการวิเคราะห� SWOT มาใช"เป�น
แนวทางในการปรับปรุงการจัดทําแผนกลยุทธ� (แผนพัฒนาคณะฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผน
กลยุทธ�ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจําป>งบประมาณ 2561  ผ�านกิจกรรม “ทบทวน
แผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติราชการ และร�างแผนปฏิบัติราชการประจําป>งบประมาณ 2562” ภายใต"
โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป>  จัดขึ้นในระหว�างวันที่ 1 
กันยายน  2561 ณ ห"องประชุม 2201-2202  อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร�
และเทคโนโลยี  (อ"างอิง สศ 5.1.1-22 รายงานกิจกรรมทบทวนแผนฯ และร�างแผนฯ ป>งบประมาณ 
2562)  ซึ่งมีผู"ทรงคุณวุฒิ ผู"บริหาร คณาจารย� บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาเข"าร�วมกิจกรรมดังกล�าว 
      ซึ่งข"อสรุปจากการจัดกิจกรรมดังกล�าว คณะฯ ได"นํามาเป�นแนวทางเพื่อการปรับปรุงแผน
กลยุทธ� (แผนพัฒนาคณะฯ) แผนกลยุทธ�ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป>งบประมาณ 
2561 ซึ่งได"จัดเป�น “ร�าง” แผนปฏิบัติราชการประจําป>งบประมาณ 2562  เข"าพิจารณาเห็นชอบในการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร� ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 
(อ"างอิง สศ 5.1.1-23 รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ 1/2562) ซึ่งแผนฯ ดังกล�าว
เน"นการบูรณาการจัดทําโครงการ/กิจกรรมร�วมกันทั้งระดับหลักสูตร และคณะ   เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ของงานให"มากขึ้น  โดยได"มีการแต�งตั้งผู"รับผิดชอบหลัก ผู"รับผิดชอบรอง และผู"ประสานงานใน
โครงการ โดยมอบหมายให"บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่รับผิดชอบงานในด"านต�าง ๆ ที่เกี่ยวข"อง 
เป�นผู"ประสานงานโครงการ  และมีการกําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนพร"อมทั้งกําหนดค�าเปoาหมาย
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ของตัวช้ีวัดให"มีความท"าทายยิ่งขึ้น เพื่อให"เหมาสมและสามารถผลักดันสู�วิสัยทัศน�ตามที่คณะฯ ได"วางไว"
ร�วมกัน    
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ข�อ 2 ดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด�วยต�นทุนต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตร 
สัดส�วน ค�าใช�จ�ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย� บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย�าง
ต�อเน่ือง เพื่อวิเคราะห�ความคุ�มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข�งขัน 
ผลการดําเนินการ : 
 การวิเคราะห�ข"อมูลทางการเงินของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค� เพื่อให"ทราบ
ถึงต"นทุนการผลิตในแต�ละหลักสูตรในแต�ละพันธกิจของคณะฯ ผลการวิเคราะห�ดังกล�าวนําไปใช"ในการ
วางแผน การบริหารจัดการให"เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงานของคณะฯ โดยการ
วิเคราะห�ต"นทุนต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตร สัดส�วนค�าใช"จ�ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย� บุคลากร 
และการจัดการเรียนการสอน มีดังต�อไปนี้ 
 

ต�นทุนต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตร   
 
ตารางท่ี 1 แสดงต�นทุนผลผลิตต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตร 

หลักสูตร 2560 1 2561 2 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 3 % เพิ่ม (ลด)  
ระดับปริญญาตรี 70,768.254 83,740.960 12,972.706 18.33 
     - วท.บ.สาขาสัตวศาสตร� 70,768.254 83,740.960 12,972.706 18.33 

ระดับบัณฑิตศึกษา 97,623.909 59,267.141 (38,356.768) (39.29) 
     - วท.ม.สาขาสัตวศาสตร� 88,387.152 55,107.340 (33,279.812) (3.65) 

     - ปร.ด.สาขาสัตวศาสตร� 204,455.241 95,197.124 (109,258.117) (53.44) 

 

หมายเหตุ :  
 1 การคํานวณต"นทุนป>งบประมาณ 2560 

2 การคํานวณต"นทุนป>งบประมาณ 2561 
 3 คํานวณจํานวนเงินที่เพิ่มหรือลดของต"นทุนต�อหน�วยป> 2560 เมื่อเทียบกับป> 2561 
(อ"างอิง สศ 5.1.2-1 การคํานวณต"นทุนของคณะฯ ป>งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ป>งบประมาณ พ.ศ. 2561) 
(อ"างอิง สศ 5.1.2-2 ค�า FTES ป> 2560 และป> 2561) 
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รูปท่ี 1 แสดงต�นทุนผลผลิตต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตร เปรียบเทียบ ปT 2560 และปT 2561  
 

 ต"นทุนผลผลิตต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตรป>งบประมาณ 2560 และป>งบประมาณ 2561 เป�น
ต"นทุนที่คํานวณจากค�าใช"จ�ายทั้งป>ของคณะฯ  ประกอบด"วย งบบุคลากร งบดําเนินงาน (ค�าตอบแทน 
ค�าใช"สอย ค�าวัสดุ และค�าสาธารณูปโภค) งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน เบิกจ�ายในลักษณะ งบ
บุคลากรและงบดําเนินงาน ค�าใช"จ�ายโครงการต�าง ๆ ของคณะฯ  
 จากการวิเคราะห�จะเห็นว�า  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร� ป>งบประมาณ 2560 มีต"นทุนต�อหน�วย 
70,768.254 บาท ส�วนป>งบประมาณ 2561 มีต"นทุนต�อหน�วย 83,740.960 บาท ในป>งบประมาณ 
2561 มีต"นทุนเพิ่มขึ้น 12,972.706 บาท คิดเป�นร"อยละ 18 เนื่องจากค�าใช"จ�ายเพิ่มขึ้นทําให"ห"ต"นทุน
เพิ่มขึ้น 

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร� ป>งบประมาณ 2560 
มีต"นทุนต�อหน�วย 88,387.152 บาท ป>งบประมาณ 2561 มีต"นทุนต�อหน�วย 55,107.340 บาท  ใน
ป>งบประมาณ 2561 มีต"นทุนลดลง 33,279.812 บาท คิดเป�นร"อยละ 3.65 เนื่องจากค�า FTES ของป> 
2561 สูงกว�าค�า FTES ในป> 2560 จึงทําให"ต"นทุนลดลง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร� ป>งบประมาณ 2560 มีต"นทุนต�อหน�วย 
204,455.241 บาท ป>งบประมาณ 2561 มีต"นทุนต�อหน�วย  95,197.124 บาท ป>งบประมาณ 2561 มี
ต"นทุนที่ลดลง 109,258.117 บาท คิดเป�นร"อยละ 53.44 เนื่องจากค�า FTES ของป> 2561 สูงกว�าค�า 
FTES ในป> 2560 จึงทําให"ต"นทุนลดลง 
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จากข"อมูลจะเห็นว�าต"นทุนต�อหน�วยการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ป> 2561 สูงกว�าระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะสัตวศาสตร� เนื่องจากค�าใช"จ�ายที่ เพิ่มขึ้น และค�า FTES ป> 2561 ของระดับ
บัณฑิตศึกษามีค�าที่สูงขึ้นจากป> 2560 จึงทําให"ต"นทุนของระดับบัณฑิตศึกษาลดลง  

ค�าใช�จ�ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค�าใช�จ�ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 

หลักสูตร 2560  2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 % เพิ่ม (ลด) 1 
ระดับปริญญาตรี 741,085.00 731,741.60 (9,343.40) (1) 

     - วท.บ.สาขาสัตวศาสตร� 741,085.00 731,741.60 (9,343.40) (1) 

ระดับบัณฑิตศึกษา - - - - 
     - วท.ม.สาขาสัตวศาสตร� - - - - 

     - ปร.ด.สาขาสัตวศาสตร� - - - - 

รวม 741,085.00 731,741.60 (9,343.40) (1) 

หมายเหตุ :  1 คํานวณจํานวนเงินที่เพิ่มหรือลดของค�าใช"จ�ายป> 2560 เมื่อเทียบกับป> 2561 
(อ"างอิง สศ 5.1.2-3 ค�าใช"จ�ายพัฒนานักศึกษา ป> 2560-2561) 
(อ"างอิง สศ 5.1.2-4 รายงานประจําป> จํานวนนักศึกษา ป> 2560 และ ป> 2561)  
 
 

 
รูปท่ี 2 แสดงค�าใช�จ�ายเพื่อพัฒนานักศึกษาเปรียบเทียบ ปT 2560 และ ปT 2561 

 ค�าใช"จ�ายในการพัฒนานักศึกษาคิดเฉพาะค�าใช"จ�ายในคณะฯ ที่เป�นค�าใช"จ�ายภายใต"โครงการ
ยุทธศาสตร�ของคณะฯ (งบเงินอุดหนุน) เงินรายได" 

ค�าใช"จ� ายในการพัฒ นานักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาสัตวศาสตร� 
ป>งบประมาณ 2560 จํานวน 741,085 บาท ต�อนักศึกษาจํานวน 729 คน เฉลี่ยต�อคนเป�นเงิน 1,016.58 
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บาท ป>งบประมาณ 2561 จํานวน 731,741.60 บาท ต�อนักศึกษาจํานวน 744 คน  เฉลี่ยต�อคนเป�นเงิน 
983.52 บาท ในป>งบประมาณ 2561 มีค�าใช"จ�ายลดลงร"อยละ 1  

ค�าใช"จ�ายในการพัฒนานักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร� 
ป>งบประมาณ 2560 และป>งบประมาณ 2561 ไม�มีค�าใช"จ�าย เนื่องจากโครงการต�าง ๆ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จะเข"าร�วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งคณะฯควรจัดโครงการหรือกิจกรรมต�าง ๆ 
แยกให"ชัดเจน 

ในภาพรวมของทุกหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบระหว�างป>งบประมาณ 2560 จํานวน 741,085บาท 
ต�อนักศึกษาจํานวน 751 คน เฉลี่ยต�อคนเป�นเงิน 956.78 บาท ป>งบประมาณ 2561 จํานวน 
731,741.60 บาท ต�อนักศึกษาจํานวน 771 คน เฉลี่ยต�อคนเป�นเงิน 949.08 บาท ป>งบประมาณ 2561 มี
ค�าใช"จ�ายลดลงร"อยละ 1 จะเห็นได"ว�าทั้งในป>งบประมาณ 2560 และป>งบประมาณ 61 มีค�าใช"จ�ายที่
ใกล"เคียงกัน  ซึ่งคณะได"ส�งเสริมการพัฒนานักศึกษาในทุกๆ ด"านเพื่อให"นักศึกษาได"รับประสบการณ� 
ความรู" เพื่อนําไปใช"ในการทํางานต�อไป 

 

ค�าใช�จ�ายเพื่อพัฒนาอาจารย� 
 
ตารางท่ี 3  แสดงค�าใช�จ�ายเพื่อพัฒนาอาจารย� 

หลักสูตร ป> 2560 ป> 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เพิ่ม (ลด) 

ระดับปริญญาตรี 240,264.26 448,138.50 207,874.25 86.52 

     - วท.บ.สาขาสัตวศาตร� 240,264.26 448,138.50 207,874.25 86.52 

ระดับบัณฑิตศึกษา 80,088.09 149,379.50 69,291.42 86.52 

     - วท.ม.สาขาสัตวศาสตร� 48,052.85 89,627.70 41,574.85 86.52 

     - ปร.ด.สาขาสัตวศาสตร� 32,035.23 59,751.80 27,716.57 86.52 

รวม 320,352.34 597,518.00 277,165.66 86.52 
 

หมายเหตุ :  1 คํานวณจํานวนเงินที่เพิ่มหรือลดของค�าใช"จ�ายป> 2560 เมื่อเทียบกับป> 2561  
(อ"างอิง สศ 5.1.2-5 ค�าใช"จ�ายในการพัฒนาบุคลากรคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ป> 2560-2561) 
(อ"างอิง สศ 5.1.2-6 รายงานประจําป> จํานวนบุคลากรสายวิชาการ, สายสนับสนุน ป> 2560 และ ป> 2561) 
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รูปท่ี 3 แสดงค�าใช�จ�ายเพื่อพัฒนาอาจารย�เปรียบเทียบ ปT 2560 และ ปT 2561 
 
 ค�าใช"จ�ายเพื่อพัฒนาอาจารย� คํานวณค�าใช"จ�ายภายในคณะที่เป�นค�าใช"จ�ายภายใต"โครงการ
ยุทธศาสตร�ของคณะฯ (งบเงินอุดหนุน) และค�าใช�จ�ายงบดําเนินงาน แหล�งงบประมาณสนับสนุนมาจาก
งบประมาณแผ�นดิน และงบประมาณเงินรายได" ซึ่งบริหารจัดการในภาพรวมเพื่อให"บุคลากรมีการ
พัฒนาตนเอง โดยสนับสนุนงบประมาณคนละ 15,000 บาท/ป> 

ค�าใช"จ�ายเพื่อพัฒนาอาจารย� หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร� ป>งบประมาณ 
2560 จํานวน 240,264.26 บาท ป>งบประมาณ 2561 จํานวน 448,138.50 บาท ในป>งบประมาณ 
2561 มีค�าใช"จ�ายเพิ่มขึ้นร"อยละ 86.52 

ค�าใช"จ�ายเพื่ อพัฒนาอาจารย�  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร� 
ป>งบประมาณ 2560 จํานวน 48,052.85 บาท ป>งบประมาณ 2561 จํานวน 89,627.70 บาท ใน
ป>งบประมาณ 2561 มีค�าใช"จ�ายเพิ่มขึ้นร"อยละ 86.52 

ค�าใช"จ�ายเพื่อพัฒนาอาจารย� หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร� ป>งบประมาณ 
2560 จํานวน 32,035.23 บาท ป>งบประมาณ 2561 จํานวน 59,751.80 บาท ในป>งบประมาณ 2561 มี
ค�าใช"จ�ายเพิ่มขึ้นร"อยละ 86.52  

ในภาพรวมค�าใช"จ�ายในการพัฒนาอาจารย�ของคณะสัตวศาสตร�ฯ ป>งบประมาณ 2560 จํานวน 
320,352.34 บาท ต�ออาจารย� 22 คน เฉลี่ยคนละ 14,561.47 บาท ป>งบประมาณ 2561 จํานวน 
597,518.00 บาท ต�ออาจารย� 21 คน เฉลี่ยคนละ 28,453.24 เพิ่มขึ้นร"อยละ 86.52 คณะฯ ได"
สนับสนุนให"บุคลากรสายวิชาการได"อบรม แลกเปลี่ยนความรู" ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัย ในประเทศและต�างประเทศ เพื่อนําความรู"มาพัฒนาระบบการเรียนการสอนของคณะฯ 
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เพื่อปรับให"การเรียนการสอนตรงตามความต"องการของผู"ประกอบการ และเป�นประโยชน�ต�อนักศึกษา
ต�อไป 

 

ค�าใช�จ�ายเพื่อพัฒนาบุคลากร 
 

ตารางท่ี 4 แสดงค�าใช�จ�ายเพื่อพัฒนาบุคลากร 
คณะสัตวศาสตร�ฯ 2560 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง)1 % เพิ่ม (ลด)1 

สํานักงานคณบดี 130,016.00 143,302.00 13,286.00 10.22 

 
(อ"างอิง สศ 5.1.2-5 ค�าใช"จ�ายในการพัฒนาบุคลากรคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ป> 2560-2561) 
(อ"างอิง สศ 5.1.2-6 รายงานประจําป> จํานวนบุคลากรสายวิชาการ, สายสนับสนุน ป> 2560-2561) 
 

 
รูปท่ี 4 แสดงค�าใช�จ�ายเพื่อพัฒนาบุคลากรเปรียบเทียบ ปT 2560 และ ปT 2561 

 
 ค�าใช"จ�ายเพื่อพัฒนาบุคลากร คํานวณค�าใช"จ�ายภายในคณะที่เป�นค�าใช"จ�ายทางตรงภายใต"
โครงการยุทธศาสตร�ของคณะฯ (งบเงินอุดหนุน) และค�าใช�จ�ายงบดําเนินงาน แหล�งงบประมาณ
สนับสนุนมาจากงบประมาณแผ�นดิน และงบประมาณเงินรายได" มีการบริหารจัดการในภาพรวมเพื่อให"
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการพัฒนาตนเอง โดยสนับสนุนงบประมาณคนละ 15,000 บาท/ป> 
 ในภาพรวมค�าใช"จ�ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะสัตวศาสตร�ฯ 
ป>งบประมาณ ป>งบประมาณ 2560 จํานวน 130,016.00 บาท ต�อบุคลากร 35 คน เฉลี่ยต�อคนเป�นเงิน 
3,714.74 บาท ป>งบประมาณ 2561 จํานวน 143,302 บาท ต�อบุคลากร 32 คน  เฉลี่ยต�อคนเป�นเงิน 
4,478.19 บาท ในป>งบประมาณ 2561 มีค�าใช"จ�ายเพิ่มขึ้นร"อยละ 10.22 คณะฯ ได"ส�งเสริมบุคลากรสาย
สนับสนุนให"มีการอบรมเพิ่มพูนความรู"และประสบการณ�เพื่อนํามาพัฒนางาน และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
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ค�าใช�จ�ายในการจัดการเรียนการสอน 
 
ตารางท่ี 5  แสดงค�าใช�จ�ายในการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร 2560 2561  เพิ่มขึ้น (ลดลง)1 % เพิ่ม (ลด) 1 
ระดับปริญญาตรี 755,020.68 767,258.30 12,237.62 2 
     - วท.บ.สาขาสัตวศาสตร� 755,020.68 767,258.30 12,237.62 2 

ระดับบัณฑิตศึกษา 113,845.33 170,897.00 57,051.67 50 
     - วท.ม.สาขาสัตวศาสตร� 88,873.33 134,037.00 45,163,67 51 

     - ปร.ด.สาขาสัตวศาสตร� 24,972.00 36,860.00 11,888.00 48 

รวม 868,866.01 938,155.30 69,289.29 8 

หมายเหตุ :  1 คํานวณจํานวนเงินที่เพิ่มหรือลดของค�าใช"จ�ายป> 2560 เมื่อเทียบกับป> 2561 
 (อ"างอิง สศ 5.1.2-7 ค�าใช"จ�ายในการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ป> 2560-2561) 
 

 
รูปท่ี 5 แสดงค�าใช�จ�ายในการจัดการเรียนการสอน เปรียบเทียบ ปT 2560 และ ปT 2561 

 
 ค�าใช"จ�ายเพื่อจัดการเรียนการสอนอย�างต�อเนื่อง คํานวณค�าใช"จ�ายภายในคณะที่เป�นค�าใช"จ�าย
ทางตรงภายใต"โครงการยุทธศาสตร�ของคณะฯ (งบเงินอุดหนุน) และค�าใช�จ�ายงบดําเนินงาน แหล�ง
งบประมาณสนับสนุนมาจากงบประมาณแผ�นดิน และงบประมาณเงินรายได" 

ค�าใช"จ�ายเพื่อจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร� บาท 
ป>งบประมาณ 2560 จํานวน 755,020.68 บาท ต�อนักศึกษา 729 คน เฉลี่ยต�อคนเป�นเงิน 1,035.69 
บาท ป>งบประมาณ 2561 จํานวน 767,258.30 บาท ต�อนักศึกษา 744 คน เฉลี่ยต�อคนเป�นเงิน  
1,031.26  บาท ในป>งบประมาณ 2561 มีค�าใช"จ�ายเพิ่มขึ้นร"อยละ 2 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

วท.บ.สาขาสัตวศาสตร� วท.ม.สาขาสัตวศาสตร� ปร.ด.สาขาสัตวศาสตร�

755,020.68

88,873.33

24,972.00

767,258.30

134,037.00

36,860.00

2560 2561



77 

 

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

ค�าใช"จ�ายเพื่อจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร� 
ป>งบประมาณ 2560 จํานวน 88,873.33 บาท ต�อนักศึกษา 18 คน เฉลี่ยต�อคนเป�นเงิน 4,937.41 บาท 
ป>งบประมาณ 2561 จํานวน 134,037 บาท ต�อนักศึกษา 22 คน เฉลี่ยต�อคนเป�นเงิน  6,092.59 บาท  
ในป>งบประมาณ 2561 มีค�าใช"จ�ายเพิ่มขึ้นร"อยละ 51 

ค�าใช"จ�ายเพื่อจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร� 
ป>งบประมาณ 2560 จํานวน 24,972 บาท ต�อนักศึกษา 4 คน เฉลี่ยต�อคนเป�นเงิน 6,243 บาท 
ป>งบประมาณ 2561 จํานวน 36,860 บาท ต�อนักศึกษา 5  คน เฉลี่ยต�อคนเป�นเงิน 7,372 บาท ใน
ป>งบประมาณ 2561 มีค�าใช"จ�ายเพิ่มขึ้นร"อยละ 48 

ค�าใช"จ�ายเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมของคณะฯ ป>งบประมาณ 2560 จํานวน 
ป>งบประมาณ 2560 จํานวน 868,866.01 บาท ต�อนักศึกษา 751 คน เฉลี่ยต�อคนเป�นเงิน 1,156.95 
บาท ป>งบประมาณ 2561 จํานวน 938,155.30 ต�อนักศึกษา 771 คน เฉลี่ยต�อคนเป�นเงิน 1,216.80  ใน
ป>งบประมาณ 2561 มีค�าใช"จ�ายเพิ่มขึ้นร"อยละ 8 
 

ตารางท่ี 6 สัดส�วนเปfนร�อยละของค�าใช�จ�ายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย� พัฒนา
บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ประจําปT 2560 

หลักสูตร 
สัดส�วนการเบิกจ�ายงบประมาณ ประจําป> 2560 

พัฒนา 
นักศึกษา 

พัฒนา 
อาจารย� 

พัฒนา 
บุคลากร 

จัดการเรียน 
การสอน 

รวม 

ระดับปริญญาตรี      
     - วท.บ.สาขาสัตวศาสตร� 43 14 - 43 100 

ระดับบัณฑิตศึกษา      

     - วท.ม.สาขาสัตวศาสตร� - 35 - 65 100 

     - ปร.ด.สาขาสัตวศาสตร� - 56 - 44 100 

สํานักงานคณบดี - - 100 - 100 

รวม 36 16 6 42 100 

หมายเหตุ : สัดส�วนค�าใช"จ�ายคิดเป�นร"อยละ 
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ตารางท่ี 7 สัดส�วนเปfนร�อยละค�าใช�จ�ายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย� พัฒนา
บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ประจําปT 2561 
 

หลักสูตร 
สัดส�วนการเบิกจ�ายงบประมาณ ประจําป> 2560 

พัฒนา 
นักศึกษา 

พัฒนา 
อาจารย� 

พัฒนา 
บุคลากร 

จัดการเรียน 
การสอน 

รวม 

ระดับปริญญาตรี      
     - วท.บ.สาขาสัตวศาสตร� 38 23 - 39 100 

ระดับบัณฑิตศึกษา      

     - วท.ม.สาขาสัตวศาสตร� - 40 - 60 100 

     - ปร.ด.สาขาสัตวศาสตร� - 62 - 38 100 

สํานักงานคณบดี - - 100 - 100 

รวม 30 25 6 39 100 

หมายเหตุ : สัดส�วนค�าใช"จ�ายคิดเป�นร"อยละ 
(อ"างอิง สศ 5.1.2-8 สัดส�วนค�าใช"จ�ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย� บุคลากร และจัดการเรียนการสอน ป> 2560, 2561) 
 

 
รูปท่ี 6 แสดงสัดส�วนค�าใช�จ�ายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย�  พัฒนาบุคลากร และการ

จัดการเรียนการสอน เปรียบเทียบ ปT 2560 และ ปT 2561 
 สัดส�วนค�าใช"จ�ายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย� พัฒนาบุคลากร และการจัดการเรียน
การสอน นโยบายการจัดลําดับความสําคัญในการสนับสนุนงบประมาณ คณะฯ ยังคงมุ�งเน"นสนับสนุน
ด"านการจัดการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย� และพัฒนาบุคลากรตามลําดับ 
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 จากการเปรียบเทียบสัดส�วนป>งบประมาณ 2560 และป>งบประมาณ 2561 ค�าใช"จ�ายใน
ป>งบประมาณ 2561 ด"านการจัดการเรียนการสอน และค�าใช"จ�ายในการพัฒนานักศึกษา ลดลง แต�
คณะฯ ยังเน"นการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาให"มีความรู"ความสามารถเพื่อพัฒนาเป�น
บัณฑิตที่ตรงตามความต"องการของตลาดแรงงาน ส�วนค�าใช"จ�ายด"านการพัฒนาอาจารย� และพัฒนา
บุคลากร มีค�าใช"จ�ายเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะได"มุ�งให"การพัฒนาอาจารย�และบุคลากร เพื่อให"การพัฒนาตนเอง
ในด"านต�าง ๆ เพื่อจะเป�นประโยชน�ต�อการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาการทํางานและ
พัฒนาคณะฯ   

การพิจารณาความคุ�มค�าของการบริหาร เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข�งขัน 
 จากการประเมินความคุ"มค�าของทุกหลักสูตรของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีสรุปได"ดังนี้ 

มิติประสิทธิภาพ 
 เมื่อวิเคราะห�ต"นทุนต�อหน�วยในการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร จะเห็นว�ามีต"นทุนต�อหน�วยสูง 
โดยเฉพาะหลักสูตรปรัชญดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�  โดยค�าใช"จ�ายด"านบุคลากรของคณะฯ สูง 
ซึ่งบุคลากรสายวิชาการมีตําแหน�งทางวิชาการและเป�นผู"ที่มีความรู"ความเช่ียวชาญ ซึ่งส�งผลกระทบต�อ
ต"นทุนต�อหน�วยของคณะฯ ส�วนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร�บัณฑิต มี
ต"นทุนที่ตํ่ากว�า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อย�างไรก็ตาม คณะฯ ได"จัดสัดส�วนค�าใช"จ�ายในด"านการ
จัดการเรียนการสอนร"อยละ 39 และค�าใช"จ�ายในด"านพัฒนานักศึกษาประมาณร"อยละ 30 เพื่อเน"นให"
นักศึกษามีความรู" ความสามารถด"านการเรียนการสอนและประสบการณ�ในการเรียนรู"ด"านต�าง ๆ เพื่อ
สามารถนําไปใช"ในการประกอบอาชีพต�อไป โดยภาวะมีงานทําของบัณฑิตในป>การศึกษา 2560 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� คิดเป�นร"อยละ 74.85 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� คิดเป�นร"อยละ 50 และความพึงพอใจของผู"ประกอบการต�อบัณฑิต
ของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีอยู�ในระดับมาก โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีค�าเฉลี่ย 3.82 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มีค�าเฉลี่ย 4.10 (สํารวจโดยมหาวิทยาลัย)   
(อ"างอิง สศ 5.1.2-9 ร"อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป>) 
(อ"างอิง สศ 5.1.2-10 ความพึงพอใจของผู"ประกอบการต�อบัณฑิตของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
ป> 2560)  

มิติประสิทธิผล 
 คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี บริหารจัดการงบประมาณแผ�นดิน และงบประมาณเงินรายได" 
ส�งผลให"การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ ป>งบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน มีร"อยละ
ความสําเร็จเฉลี่ย 97.44 ซึ่งมีผลการดําเนินงานบรรลุเปoาหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว"ในแผน (อ"างอิง 
สศ 5.1.2-11 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปoาหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป>งบประมาณ 
พ.ศ. 2561)  
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ข�อ 3  ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปfนผลจากการวิเคราะห�และระบุป<จจัยเสี่ยงท่ี
เกิดจากป<จจัยภายนอก หรือป<จจัยท่ีไม�สามารถควบคุมได�ท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให�ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการดําเนินการ : 
คณะฯ ได"ดําเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตาม

นโยบายการดําเนินงานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดย
วิเคราะห�ความเสี่ยงที่คาดว�าจะเกิดขึ้นในอนาคต และส�งผลกระทบต�อการบรรลุเปoาหมาย 
(ยุทธศาสตร�) ของหน�วยงาน และสําหรับการควบคุมภายใน ได"วิเคราะห�ป?ญหา/ข"อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
และส�งผลกระทบต�อการบรรลุเปoามายของการปฏิบัติงานประจําให"ครบทุกภารกิจหลักของหน�วยงาน 
(อ"างอิง สศ. 5.1.3-1 นโยบายการดําเนินงาน ป> 2561) ทั้งนี้ คณะฯ ได"เสนอคําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีโดยมีคณบดีเป�นประธาน
และคณะกรรมการที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ ร�วมเป�นคณะกรรมการ (อ"างอิง สศ. 5.1.3-2 
คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ) 

คณะฯ ได"วิเคราะห�ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู�ในป>งบประมาณ 2560 ที่ไม�สามารถขจัดความ
เสี่ยงให"หมดไปได" ซึ่งได"พิจารณาวิธีการแก"ไข ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหม� และได"วิเคราะห�
ความเสี่ยงที่คาดว�าจะเกิดขึ้นในป>งบประมาณ 2561 ตามประเด็นยุทธศาสตร� และสภาพแวดล"อมตาม
ภารกิจหลักของคณะฯ พร"อมทั้งระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง และมาตรการที่จะลดความเสี่ยงให"อยู�ใน
ระดับที่ยอมรับได" โดยดําเนินการดังนี้ 

- จัดทําหนังสือแจ"งผู"รับผิดชอบ (อาจารย�ผู"รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี-ระดับ
บัณฑิตศึกษา, คณะกรรมการบริหารงานฟาร�มและวิสาหกิจ, ผู"บริหาร, คณาจารย� และ
บุคลากรของคณะฯ) (อ"างอิง สศ. 5.1.3-3 หนังสือแจ"งผู"รับผิดชอบ/บุคลากรคณะฯ) เพื่อให"
มีส�วนร�วมในการระบุความเสี่ยงที่คาดว�าจะเกิดขึ้นในป>งบประมาณ 2561 และนํามาระบุ
ป?จจัยเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได" พร"อมทั้ง
กําหนดกิจกรรมที่จะขจัดความเสี่ยง โดยส�งให"คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อ
ร�วมกันประชุมพิจารณา วิเคราะห�ความเสี่ยงที่สอดคล"องกับบริบทและ              พันธกิจ
หลักของคณะฯ พร"อมทั้งพิจารณากําหนดผู"รับผิดชอบเพื่อให"ดําเนินการตามวิธีการและ
กิจกรรมที่ได"กําหนดไว"  

- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่  1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 
(อ"างอิง สศ. 5.1.3-4 รายงานประชุมความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 1/2561) เพื่อร�วมกันวิเคราะห�
ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู�ในป>งบประมาณ 2560 และนํามาระบุป?จจัยเสี่ยง และ
วิเคราะห�ความเสี่ยงในป>งบประมาณ 2561 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได"ร�วมกันประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได"จากการวิเคราะห�ความเสี่ยงที่
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จะไม�บรรลุตามตัวช้ีวัดในแต�ละประเด็นยุทธศาสตร�ของคณะฯ ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน ประจําป>งบประมาณ 2561  โดยได"วิเคราะห�และระบุความเสี่ยง 
ป?จจัยที่ก�อให"เกิดความเสี่ยงประจําป>งบประมาณ 2561 จํานวน 2 ด"าน คือ ด"านประเด็น
ยุทธศาสตร� และด"านสภาพแวดล"อม (อ"างอิง สศ. 5.1.3-5 แบบ มจ.004 แผนบริหารความ
เสี่ยง ป>งบประมาณ 2561) ทั้งนี้ ได"จัดทําการควบคุมภายในตามภารกิจหลักของคณะฯ 
ได"แก� ด"านการเรียนการสอน, ด"านกิจกรรมนักศึกษา, ด"านการวิจัย, ด"านการบริการ
วิชาการ, ด"านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม, ด"านบริหารจัดการ (การเงิน ได"แก� การเบิกจ�าย, 
เงินทดรองราชการ และการจัดซื้อจัดจ"างวัสดุ) และด"านงานฟาร�มร�วมด"วย (อ"างอิง สศ. 
5.1.3-6 แบบ มจ.002(1) และ มจ.002(2) ควบคุมภายใน ป>งบประมาณ 2561) 

- จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงในด"านประเด็นยุทธศาสตร�ของคณะฯ 
และด"านสภาพแวดล"อมจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งได"จัดลําดับความสําคัญของแผนบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน ป>งบประมาณ 2561 และมีการกําหนดวิธีการจัดการกับป?จจัยเสี่ยง 
ตลอดจนกิจกรรมการควบคุม กําหนดผู" รับผิดชอบในการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้น เพื่ อนําเข"าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ และได"รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ สมัยสามัญครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 (อ"างอิง สศ. 5.1.3-7 
รายงานประชุมคณะกรรมการคณะฯ)  

- คณะฯ ได"ดําเนินการนําผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู"ตรวจสอบ
ภายใน และข"อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยประจําป>งบประมาณ 2560 (อ"างอิง สศ. 5.1.3-
8 ผลการสอบทานการควบคุมภายใน ประจําป>งบประมาณ 2560) โดยมีข"อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้ 

การควบคุมภายใน 
- ควรพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมให"มีความชัดเจน เพื่อสามารถนําไป

ปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงให"หมดไปได" 
- จากการประเมินผลรอบ 12 เดือน กรณีที่มีความเสี่ยงเหลืออยู�และมีการกําหนด

กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม ควรนําไปวิเคราะห�ความเสี่ยงเพื่อจัดวางในรอบป>
ถัดไป 

การบริหารความเสี่ยง 
- การรายงานการผลบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน กรณีที่อยู�ระหว�างดําเนิน

กิจกรรมควรพิจารณานําไปวิเคราะห�เพื่อจัดวางในรอบถัดไป 
คณะฯ รับทราบและจะนําไปพิจารณาเรื่องการกําหนดกิจกรรมการควบคุมภายในให"



82 
 

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงให"หมดไป และจะพิจารณาตรวจสอบรายงานการ
ประเมินผลบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน ที่หลงเหลืออยู� เพื่อนําไปวิเคราะห�จัดวางใน
รอบป>ถัดไปตามที่มหาวิทยาลัยได"ให"ข"อเสนอแนะดังกล�าว 

- ติดตามและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานรอบ 
6 เดือนในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 (อ"างอิง สศ. 5.1.3-9 
รายงานประชุมความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/2561) พิจารณารายงานความก"าวหน"าการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ป>งบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (1 
ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) โดยได"มีการประเมิน risk หลังดําเนินการในรอบ
ดังกล�าว และมีป?จ จัยเสี่ ยงบางประเด็นลดลง ซึ่ งได" นําเข"าพิ จารณ าในที่ ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ (อ"างอิง สศ. 5.1.3-10 รายงานประชุมคณะกรรมการคณะฯ) 
และได"รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  สมัยสามัญครั้งที่ 
7/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 

- ติดตามและรายงานความก"าวหน"าการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจําป>งบประมาณ 2561 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2550 – 30 
กันยายน 2561) ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 (อ"างอิง สศ. 
5.1.3-11 รายงานประชุมความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 1/2562) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานแต�ละ
กิจกรรม และประเมินสรุปผล risk หลังดําเนินการประจําป>งบประมาณ 2561 เพื่อ
ตรวจสอบการดําเนินงานว�ากิจกรรมที่ได"ระบุและผ�านการดําเนินการมาแล"วสามารถทําให"
ป?จจัยเสี่ยง และระดับความเสี่ยงลดลงได"มากกว�าหรือน"อยกว�าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได" หรือไม�ลดลง หากไม�สามารถอยู�ในระดับที่ยอมรับได" คณะฯ จะนําป?จจัยเสี่ยงดังกล�าว
ไปทําการวิเคราะห�การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในป>ถัดไป คือ ป>งบประมาณ 
2562 เพื่อหาวิธีการจัดการความเสี่ยงและกําหนดกิจกรรมใหม�ที่จะสามารถทําให"ความ
เสี่ยงดังกล�าวลดลงให"อยู�ในระดับที่ยอมรับได" และได"รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561  (อ"างอิง 
สศ. 5.1.3-12 รายงานประชุมคณะกรรมการคณะฯ) ทั้งนี้ ได"จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในของคณะฯ ประจําป>งบประมาณ 2561 โดยได"นําความเสี่ยงที่ไม�
สามารถกําหนดให"อยู�ในระดับที่ยอมรับได" ระบุในแผนเพื่อหาวิธีการจัดการความเสี่ยงใหม�
ในรอบป>งบประมาณ 2562 ด"วย  

- ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจําป> 2560 
ได"มีข"อเสนอแนะในกรณีที่มีความเสี่ยงเหลืออยู� และมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุม
เพิ่มเติม ควรนําไปวิเคราะห�ความเสี่ยงเพื่อจัดวางในรอบป>ถัดไปนั้น คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ จะดําเนินการกําหนดกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมในการจัดทําแผนบริหาร
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ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู�ในป>งบประมาณ 2561 ที่ไม�สามารถขจัดความเสี่ยงให"หมดไป
ได" มาพิจารณาวิธีการแก"ไข ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณา
มาตรการควบคุม ที่จะลดความเสี่ยงให"อยู�ในระดับที่ยอมรับได" ซึ่งจะนําไปวิเคราะห�ความ
เสี่ยงในป>งบประมาณ 2562 ต�อไป (อ"างอิง สศ. 5.1.3-13 แผนบริหารความเสี่ยง 
ป>งบประมาณ 2562)  
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ข�อ 4 การบริหารงานของผู�บริหารคณะฯ ได�ยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ประการเพื่อเปfนเครื่องมือ
หลักในการบริหารงานของคณะฯ ให�ไปสู�ทิศทางท่ีกําหนด ดังน้ี 
ผลการดําเนินการ : 

 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ในป>งบประมาณ 2560 คณะฯ ดําเนินงาน

อย�างมีประสิทธิผลตามแผน/กิจกรรมเพื่อให"สอดคล"องกับทิศทางยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้มีการ
รายงานผลการดําเนินงานของทุกโครงการ/กิจกรรม ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร�ของคณะฯ เพื่อพิจารณาว�าแต�ละโครงการ/กิจกรรมสามารถดําเนินการได"บรรลุเปoาหมาย
ของตัวบ�งช้ีในแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดไว"หรือไม�  (อ"างอิง สศ 5.1.4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ฯ) 

  2. หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) ผู"บริหารมีการบริหารจัดการทรัพยากรของคณะฯ 

ให"เกิดความคุ"มค�า และเกิดประโยชน�สูงสุด มีการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ จัดซื้อ เครื่องมือ 

วัสดุ อุปกรณ� ครุภัณฑ�ทางวิทยาศาสตร�ของคณะฯ โดยมีการสํารวจและพิจารณากลั่นกรองการจัดสรร

ครุภัณฑ�เพื่อรองรับการเรียนการสอน ให"มีประสิทธิภาพโดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรทางด"าน
การเงิน บุคลากรและอื่น ๆ ให"เกิดประโยชน�สูงสุด และมีการรายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่
กําหนดต�อคณะกรรมการประจําคณะฯ เช�น การจัดสรรงบประมาณ ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2560 
มีการรายงานสถานะทางการเงินทุกเดือน (อ"างอิง สศ 5.1.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ) 

  3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู"บริหารได"ตระหนักถึงพันธกิจหลักของ

คณะฯ เช�น  
-  พันธกิจทางด"านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต คณะฯ มีการดําเนินงาน

ให"บริการทางการศึกษาแก�นักศึกษา โดยมีการแต�งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษา เพื่อคอยให"คําแนะนํา พร"อมทั้ง
มีนักวิชาการศึกษาที่ดูแลทางด"านกิจกรรมนักศึกษา และมีห"องสมุดคอมพิวเตอร�ให"บริการสืบค"นข"อมูล 
เป�นต"น  

- พันธกิจทางด"านการให"บริการวิชาการแก�ชุมชน เกษตรกร และผู"สนใจทั่วไป เช�น มี
การให"บริการด"านการวิเคราะห�อาหารสัตว� บริการให"ความรู"ด"านการเลี้ยงสัตว� การฝHกอบรมด"านการ
เลี้ยงสัตว� เป�นต"น (อ"างอิง สศ 5.1.4-3  รูปภาพการออกบริการวิชาการ) 

      - สนับสนุนให"บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย โดย
สนับสนุนให"บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาด"านภาษาต�างประเทศ เพื่อนําความรู"ที่
ได"รับไปปรับใช"ในการทํางาน  

 -  สนับสนุนให"บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความก"าวหน"าตามเส"นทางใน
การทํางาน โดยให"บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (IDP) ที่บุคลากรแต�ได"ละคน
ได"กําหนดไว" ประจําป>งบประมาณ 2560 (อ"างอิง สศ 5.1.4-4  แผนพัฒนาบุคลากร) 
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 สนับสนุนให"บุคลากรกลุ�มงานฟาร�ม ได"ศึกษาดูงานด"านการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา โดยจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานของกลุ�มงานฟาร�มเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
ของกลุ�มงานฟาร�ม และนํามาปรับใช"ในการทํางาน 

- สนับสนุนให"บุคลากรกลุ�มงานฟาร�ม ได"รับการอบรมมาฐานฟาร�ม ทุกป> เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของกลุ�มงานฟาร�ม และนํามาปรับใช"ในการ
ทํางานให"เหมาะสมกับสถานการณ�ป?จจุบัน 

- มีการเพิ่มอุปกรณ�ส�งสัญญาณ Wifi ร"านค"าสัตวศาสตร� เพื่ออํานวยความสะดวกให"
นักศึกษา และบุคลากรในการค"นคว"าข"อมูลเพื่อนําไปใช"ประโยชน�ในด"านการเรียนการสอนอย�างทั่วถึง 

  4. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ผู"บริหารมีการดําเนินงานตาม 4 ภารกิจ

หลักที่สอดคล"องกับปรัชญา วิสัยทัศน� และพันธกิจของคณะฯ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู�
ตลาดแรงงาน โดยมีการกําหนดเปoาหมายและตัวช้ีวัดอย�างชัดเจน (อ"างอิง สศ 5.1.4-4 แผนปฏิบัติ
ราชการป> 2561)  

  5. หลักความโปร�งใส (Transparency) คณะฯ มีการบริหารงานด"วยความโปร�งใสจึง

กําหนดให"มีการเป=ดเผยข"อมูลให"แก�บุคลากรได"รับทราบโดยมีการเผยแพร�ทางเว็ปไซด� และหนังสือเวียน 
เช�น รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ,รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เป�นต"น (อ"างอิง สศ 5.1.4-5 ข"อมูลหน"าเว็บไวด�คณะฯ สายตรงคณบดี) และ (อ"างอิง สศ 5.1.4-6 
กล�องแสดงความคิดเห็น) 
   - มีการนําข"อมูลเงินสนับสนุนค�าใช"จ�ายในการฝHกอบรมและเงินบํารุงการศึกษาเผยแพร�
บนเว็บไซต�ของคณะฯ เพื่อให"คณาจารย�ทราบความเคลื่อนไหว และตรวจสอบได" โดยจัดทําข"อมูลที่เข"าใจ
ง�าย และเข"าถึงข"อมูลข�าวสารได"อย�างสะดวกยิ่งขึ้น และตรวจสอบได"ด"วยตนเอง  
  - มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะอย�างต�อเนื่อง ได"แก� 
ติดตามตรวจสอบการใช"จ�ายเงินงบประมาณและเงินรายได" โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําทุก
เดือน 

- มีการเผยแพร�รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจําป>การศึกษา 2558 
บนเว็บไซต�ของคณะฯ เพื่อให"บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค�กรได"รับผลการดําเนินงานของ
คณะ 

-  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ อย�างต�อเนื ่อง ใน
รูปแบบการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 

 - เป=ดโอกาสให"บุคลากรทุกสายงานในคณะฯ มีส�วนร�วมในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณะผู"บริหาร และประเมินความพึงพอใจด"านการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
เพื ่อให"บุคลากรได"มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของผู"บริหารทําให"ผู"บริหารได"รับ
ทราบถึงป?ญหาเพื่อจะได"นําข"อเสนอแนะมาพัฒนาการดําเนินงานต�อไป 
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  6. หลักการมีส�วนร�วม (Participation) คณะฯ เป=ดโอกาสให"บุคลากรมีส�วนร�วมในการ

บริหารจัดการคณะฯ โดยแต�งตั้งเป�นคณะกรรมการชุดต�าง ๆ นอกจากนี้ยังมีกล�องรับฟ?งความคิดเห็น
และข"อเสนอแนะจากนักศึกษา ผู"ใช"บัณฑิตและประชาชนทั่วไป (อ"างอิง สศ 5.1.4-7 กล�องแสดงความ
คิดเห็น และคณะกรรมการร"องเรียนจรรยาบรรณ)  

  - เป=ดโอกาสให"บุคลากรทุกสายงานในคณะฯ มีส�วนร�วมในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณะผู"บริหาร และประเมินความพึงพอใจด"านการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
เพื ่อให"บุคลากรได"มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของผู"บริหารทําให"ผู"บริหารได"รับ
ทราบถึงป?ญหาเพื่อจะได"นําข"อเสนอแนะมาพัฒนาการดําเนินงานต�อไป 

 7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คณะฯ มีการมอบหมายหน"าที่และ

อํานาจความรับผิดชอบไปยังรองคณบดี และคณะกรรมการชุดต�าง ๆ (อ"างอิง สศ 5.1.4-8 คําส่ัง
มอบหมายหน"าที่ความรับผิดชอบให"รองคณบดีฝ]ายต�างๆ) และ (อ"างอิง สศ 5.1.4-9 คําส่ังแต�งตั้ง
ผู"รักษาการในตําแหน�งหัวหน"างาน)  

มีการแต�งตั้ งคณะกรรมการด"านต�าง ๆ เพื่ อให"การบริหารจัดการเป�นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพดังนี้ เช�น  

-  แต�งตั้งคณะกรรมการประจําคณะฯ  
   -  คณะกรรมการวิชาการ  
   -  คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
   -  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  
   -  คณะกรรมการพัฒนางานฟาร�มและวิสาหกิจ 
   -  คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
   -  คณะกรรมการจัดการองค�ความรู"  
   -  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
   -  อาจารย�ผู"รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   -  อาจารย�ผู"รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  อาจารย�ผู"รับผิดชอบสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

  8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู"บริหารงานมีการมอบหมายภาระหน"าที่ความ

รับผิดชอบของผู"บริหารในตําแหน�งต�างๆ อย�างเหมาะสมตรงตามตําแหน�งที่รับผิดชอบ และสอดคล"อง
กับพันธกิจของคณะฯ โดยมีการแต�งตั้งทีมบริหารในตําแหน�งรองคณบดีฝ]ายบริหาร รองคณบดีฝ]าย
วิชาการ รองคณบดีฝ]ายวิจัย และผู"ช�วยคณบดีฝ]ายพัฒนานักศึกษา (อ"างอิง สศ 5.1.4-10 คําส่ัง
มอบหมายหน"าที่ให"รองคณบดีความรับผิดชอบ) นอกจากนี้ได"มีการแต�งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณะฯ ซึ่งรับผิดชอบในการรวบรวมข"อคิดเห็น และข"อร"องเรียนเรื่องจรรยาบรรณ (อ"างอิง 
สศ 5.1.-11 คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ) และพิจารณาข"อร"องเรียนจากกล�องรับฟ?งความ
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คิดเห็นสายตรงคณบดีหรือจากแหล�งอื่นๆ วินิจฉัยเพื่อเสนอมาตรการดําเนินการแก�ผู"ที่ไม�ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพตามความเหมาะสมเสนอต�อคณะกรรมการประจําคณะฯ และรายงานผลการ
ดําเนินงานให"มหาวิทยาลัยทราบต�อไป  

-  มีสายตรงคณบดี    
-  ตู"แสดงความคิดเห็น, กลุ�มไลน�บุคลากรคณะสัตวศาสตร�ฯ และ Facebook คณะสัตว- 

ศาสตร�ฯ 
เพื่อรับข"อร"องเรียนและข"อเสนอแนะต�าง ๆ จากคณาจารย� บุคลากร นักศึกษา ศิษย�เก�า และ

บุคคลภายนอก  

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คณะฯ ให"โอกาสในการศึกษาเรียนรู"ด"วยความเสมอ

ภาค นอกจากนี้ยังส�งเสริมให"บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการทุกคน ได"พัฒนาตนเอง
ในการเข"าร�วมประชุม ฝHกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน โดยคณะฯ ได"จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให"
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จํานวนเงิน 15,000 บาท (อ"างอิง สศ 5.1.4-12 การจัดสรร
เงิน)  

-  สนับสนุนให"บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความก"าวหน"าตามเส"นทางใน
การทํางาน โดยให"บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (IDP) ประจําป>งบประมาณ 
2560 

-  สนับสนุนให"บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย โดย
สนับสนุนให"บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาด"านภาษาต�างประเทศ เพื่อนําความรู"ที่
ได"รับไปปรับใช"ในการทํางาน 

10. หลักมุ�งเน�นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู"บริหารมุ�งเน"นหลักฉันทามติใน

รูปแบบของคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยมีการพิจารณาลงมติเห็นชอบในเรื่องต�าง ๆ ร�วมกันในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (อ"างอิง สศ 5.1.4-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะสัตวศาสตร�) 
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ข�อ 5  ค�นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู�ท้ังท่ีมีอยู�ในตัวบุคคล ทักษะของผู�มีประสบการณ�ตรง 
และแหล�งเรียนรู�อื่น ๆ ตามประเด็นความรู� อย�างน�อยครอบคลุมพันธกิจด�านการผลิตบัณฑิต
และด�านการวิจัย จัดเก็บอย�างเปfนระบบโดยเผยแพร�ออกมาเปfนลายลักษณ�อักษรและนํามา
ปรับใช�ในการปฏิบัติงานจริง 
ผลการดําเนินการ : 
 คณะฯ มีการวางแผนและดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู" คณะสัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยี ประจําป>งบประมาณ 2561  (อ"างอิง สศ 5.1.5-1 แผนการจัดการความรู")  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 ในการดําเนินงานด"านการจัดการความรู"ของคณะฯ  นั้น  ได"มีการแต�งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู"ของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยแม�โจ" ที่ 119/2561 (อ"างอิง สศ 
5.1.5-2 คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการ)   โดยทําหน"าที่จัดทําแผนการจัดการความรู"ของคณะฯ  โดยมีรอง
คณบดีฝ]ายวิชาการเป�นประธานคณะกรรมการ  ได"มีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู"ฯ  เพื่อ
ร�วมกันจัดทําแผนการจัดการความรู"ของคณะฯ โดยคํานึงถึงความต"องการของคณาจารย� และบุคลกร
ของคณะฯ  รวมถึงประเด็นความรู"ที่ทันกับสภาวการณ�ในป?จจุบัน ซึ่งมีความสอดคล"องกับแผนพัฒนา
คณะฯ และแผนปฏิบัติราชการประจําป> 256  และแผนบริหารพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย  อย�างน"อย  
3 ด"าน คือ  ด"านการผลิตบัณฑิต ด"านการวิจัย ส�วนด"านพัฒนางานด"านระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ คณะฯ ได"ให"ความสําคัญและได"ดําเนินการอย�างต�อเนื่อง จํานวน 3  หัวข"อดังนี้ 

 (1)  ด"านการผลิตบัณฑิตที่เป�นนักปฏิบัติทันต�อการเปลี่ยนแปลง มีความชํานาญในสาขาวิชาและ
เป�นที่ยอมรับในระดับสากล   

 - ประเด็นความรู"ในหัวข"อ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนด"านสัตวศาสตร�ที่ทันต�อการ
เปลี่ยนแปลง” 

 - กลุ�มเปoาหมาย : บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนที่เกี่ยวข"องกับกิจกรรมนักศึกษา 
และนักศึกษา   ซึ่งด"านการผลิตบัณฑิตฯ เน"นการนําเอาองค�ความรู"ใหม�ๆ  ทั้งจากที่เกิดจากทักษะ 
ประสบการณ�ในตัวบุคคล  และการเข"าร�วมกิจกรรมต�างๆ ของบุคลากรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนรู"เพื่อ
นําไปสู�การได"มาซึ่งองค�ความรู"ใหม�ๆ  หรือนําเอาป?ญหาที่เกิดจากเรียนการสอน และการกํากับดูแล
นักศึกษามาพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางและวิธีแก"ไขป?ญหานั้นๆ  เพื่อให"การดําเนินงานของคณะฯ เป�นไป
อย�างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค�ที่วางไว"  (อ"างอิง สศ 5.1.5-3 กิจกรรมด"านบัณฑิต) 

(2)  ด"านการวิจัย  
 - ประเด็นความรู"ในหัวข"อ  
  1.  เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ�ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีค�า 

Impact factor” 
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 - กลุ�มเปoาหมาย : บุคลากรสายวิชาการ  บุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวกับการการวิจัย  ซึ่งในการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค�   เพื่อให"
ผู"เข"าร�วมฝHกอบรมได"มีความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับการเทคนิคการตีพิมพ�ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่มีค�า Impact factor เป�นต"น  ซึ่งมาจากทักษะ ประสบการณ�ในตัวบุคคล  และการเข"า
ร�วมกิจกรรมต�างๆ ของบุคลากรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนรู"เพื่อนําไปสู�การได"มาซึ่งองค�ความรู"ใหม�ๆ  ด"าน

เทคนิคการตีพิมพ�ผลงานวิจัย  (อ"างอิง สศ 5.1.5-4 กิจกรรมด"านวิจัย) 

 (3)  ด"านพัฒนางานด"านระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 - ประเด็นความรู"หัวข"อ เรื่อง “การใช"ระบบ e-manage อย�างไรให"คุ"มค�า และการลาด"วย

ระบบลา on line” 
 - กลุ�มเปoาหมาย คือ  บุคลากรสายวิชาการ  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่

เกี่ยวข"องด"านการพัฒนางานด"านระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   โดยจะเน"นการนําเอาองค� 
ความรู"ใหม�ๆ  ทั้งจากที่เกิดจากทักษะ ประสบการณ�ในตัวบุคคล  และการเข"าร�วมกิจกรรมต�างๆ ของ
บุคลากรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนรู"เพื่อนําไปสู�การได"มาซึ่งองค�ความรู"ใหม�ๆ  หรือนําเอาป?ญหาที่เกิดจาก
ดําเนินงานมาพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางและวิธีแก"ไขป?ญหานั้นๆ  เพื่อให"การดําเนินงานในการพัฒนางาน
ด"านระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค�ที่วางไว" (อ"างอิง สศ 5.1.5-5 
ด"านบริหารจัดการ)  

คณะฯ มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู" ของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
ประจําป>งบประมาณ 2561  โดยได"ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู"และถ�ายทอดองค�ความรู"จาก
ความรู" ทักษะ ของผู"มีประสบการณ�ตรง (tacit knowledge)  เพื่อนําไปสู�การสังเคราะห�องค�ความรู"จน
เกิดเป�นค"นหาแนวปฏิบัติที่ดี ตามประเด็นความรู"ที่กําหนดไว"ครอบคลุม 3 ประเด็นความรู" และเผยแพร�
ไปสู�บุคลากรกลุ�มเปoาหมายทั้งในและนอกหน�วยงาน   ดังนี้ 

 (1) ด�านผลิตบัณฑิต 
คณะฯ ได"จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู"ด"านการผลิตบัณฑิต ในหัวเรื่อง “การจัดการเรียนการ

สอนด"านสัตวศาสตร�ที่ทันต�อการเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ 5  มิถุนายน 2561  ณ ห"องประชุม 2201 
อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  ซึ่งเป�นการถ�ายทอดองค�ความรู"จากตัวบุคคล ด"านการเรียนการ
สอนด"านสัตวศาสตร�ที่ทันต�อการเปลี่ยนแปลง โดยมีผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร. อภินันท�  สุวรรณรักษ�  
อาจารย�ประจําคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  เป�นผู"ถ�ายทอดองค�ความรู" โดย
สรุปผลการดําเนินงานได"ดังนี้ 
 “บัณฑิตนักปฏิบัติที่เช่ียวชาญในวิชาชีพและทันต�อการเปลี่ยนแปลง” 

“Professional Hands on and Modernized Graduates” 
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เป�นแนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนด"านการเกษตรเพื่อการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ซึ่ง
เป�นพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม�โจ" ในการสร"างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพและเท�า
ทันต�อการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งแนวทางการบูรณาการการเรียนการสอน ควรประกอบไปด"วยข"อมูลจาก 
ข"อเสนอแนะของผู"ใช"บัณฑิต ในทุกด"าน  

แนวทางการบูรณาการการเรียนการสอน กับงานวิจัย การบริการวิชาการ และการ
พัฒนานักศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป�นลักษณะของการนาเอาพันธกิจ ด"านต�างๆ ทั้งด"าน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการแก�สังคม มาเช่ือมโยงสัมพันธ�กันอย�างเหมาะสม โดย
มีวัตถุประสงค�เพื่อสร"างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค� นาไปสู�การนาความรู"ด"านวิชาการ ทักษะ
ด"านวิชาชีพ และประสบการณ�ไปประยุกต�ใช"ในการแก"ไขป?ญหา รวมถึงการพัฒนาสังคม และ
ประเทศชาตไิด"อย�างยั่งยืน ต�อไป 

 วัตถุประสงค� 
1. เพื่ออธิบายแนวคิด วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ร�วมกับการวิจัย และการบริการวิชาการ

แก�สังคม ควบคู�ไปกับการพัฒนานักศึกษา 
2. เพื่อเป�นแนวทางให"คณาจารย� และผู"ที่เกี่ยวข"องสามารถนาไปประยุกต�ใช"ในการจัดการเรียน

การสอน 
3. เพื่อให"เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู"ของนักศึกษาอย�างสูงสุด 
4. เพื่อสร"างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค� 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สามารถดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

1. กําหนดพื้นที่เรียนรู" (Area Base Learning) 
2. วางแผนกระบวนการเรียนการสอน เป�นรายสัปดาห� 
3. กิจกรรมถอดบทเรียน 

ผลลัพธ�ที่ได�จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
1. นักศึกษามีทักษะทางวิชาการ เช�น นักศึกษาได"เรียนรู"เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต (ความ

หลากหลายทางชีวภาพ, ชีววิทยาและชีวประวัติ) และสิ่งไม�มีชีวิต (คุณภาพน"าทางกายภาพ, คุณภาพ
น"าทางเคมี) ในระบบนิเวศ เป�นต"น 

2. นักศึกษามีทักษะทางการวิจัย ในด"านของการตั้งโจทย�วิจัยที่ได"จากป?ญหา/ความ
ต"องการของชุมชน พร"อมทั้งกระบวนการการศึกษา วิเคราะห� และการรายงานผลการทดลอง รวมไป
ถึงการเขียนผลงานทางวิชาการ 

3. นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห�ป?ญหา และวางแผนการทางาน เพื่อแก"ไขป?ญหา
อย�างยั่งยืน 
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4. นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพ เช�น การเพาะขยายพันธุ�ปลา การเลี้ยงปลาแบบ
ผสมผสาน  

5. นักศึกษามีทักษะการทํางานร�วมกับผู"อื่น และมีจิตอาสา 
6. นักศึกษาได"เรียนรู"ทักษะการนําเสนอผลงาน 
7. นักศึกษามีได"เรียนรู"ทักษะการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค"นคว"าข"อมูล และ

การนําเสนอผลงาน 

ความสําเร็จของการบูรณาการวิชาสอน ร�วมกับการวิจัย การบริการวิชาการ และ
กิจกรรมนักศึกษากับคณะและนักศึกษา 

1. ได"บัณฑิตนักปฏิบัติที่เช่ียวชาญในวิชาชีพและทันต�อการเปลี่ยนแปลง 
2. การประหยัดงบประมาณและเวลา สามารถใช"เงินเพียงครึ่งเดียวหรือเพียง 1 ใน 4 ของ

งบประมาณที่จะใช" 
3. การประหยัดเวลาในการสร"างนักวิจัยรุ�นเยาว�ให"มีทักษะการเป�นนักวิทยาศาสตร�ตัวน"อย ช�าง

สังเกต หาเหตุผลในการแก"ป?ญหา มีความอดทนในการทํางานจริงจัง มีความรอบรู" สามารถวาง
แผนการดําเนินงาน การประสานงาน การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู�ในเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
สร"างความเป�นผู"นําให"กับตัวเองและผู"อื่น 

4. การบริการวิชาการ ด"วยองค�ความรู"และผลของงานวิจัยที่ทําไปแล"วหรือในระหว�างที่เก็บ
ข"อมูลอยู� ซึ่งนักศึกษาจะได"รับความรู"ทั้งโดยตรงและทางอ"อม 

5. การพัฒนานักศึกษาทางด"านจิตอาสา 
6. ปลูกฝ?งความมีคุณธรรมจริยธรรม และสร"างความเข"าใจทางด"านศิลปวัฒนธรรมที่แท"จริง

ให"แก�นักศึกษา 
7. เสริมสร"างสุขภาวะทางกายและใจ 
8. ฝHกการบริหารจัดการและความเป�นผู"นํา 

ความสําเร็จของการบูรณาการวิชาสอน ร�วมกับการวิจัย การบริการวิชาการ และ
กิจกรรมนักศึกษากับชุมชน 

1. ได"รับการยอมรับจากชุมชนและผู"นําชุมชน สามารถร�วมกันสร"างงานเพื่อความเข"าใจ เข"าถึง
ป?ญหา รวมถึงการเตรียมงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท"องถิ่นตัวเอง 

2. ความเช่ือมโยงทางวัฒนธรรมด"วยกันทุกฝ]าย ก�อให"เกิดความเป�นมิตรกับชุมชน ส�งผลให"
นักศึกษาสามารถเรียนรู"วัฒนธรรมท"องถิ่นจากเจ"าของถิ่น 

3. ชาวบ"านรอบรั้วมหาวิทยาลัยแม�โจ"คอยเป�นหูเป�นตาให"กับทางมหาวิทยาลัย 
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4. เกิดความต�อเนื่องของการสร"างสุขภาวะทางกายและใจ การเข"าถึงและเรียนรู"คุณธรรม
จริยธรรม มีความใกล"ชิดกับศาสนา ผู"ทรงศีล ผู"ใหญ�ที่เป�นผู"นาที่มีกิจปฏิบัติที่ดีเพื่อนามาเป�นแบบอย�าง
ในการดําเนินชีวิตที่อยู�ในครรลองคลองธรรม 

ป<ญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน 
1. นักศึกษายังต"องใช"เวลาในการปรับตัวมาก การเป�นพี่เลี้ยงจึงเป�นเรื่องสําคัญอย�างยิ่ง ต"อง

ใกล"ชิดมาก เนื่องจากการเรียนแบบนี้ต"องให"ความสมํ่าเสมอและความรับผิดชอบเป�นอย�างมาก บางครั้ง
พบว�าความรับผิดชอบส�วนตัวของนักศึกษาบางคนมีน"อยมาก หรืออาจมีความจําเป�นบางอย�างส�วนตัว 
จึงทําให"มีผลกระทบต�อกลุ�มเป�นอย�างมาก 

2. บุคลากรที่ช�วยงานยังมีความเข"าใจเพียงบางส�วนเท�านั้นจึงยังไม�สามารถเดินหน"าได"อย�างเต็ม
ประสิทธิภาพ ประกอบกับภาระหน"าที่อย�างอื่นที่ได"รับผิดชอบก�อนหน"านั้นยังไม�แล"วเสร็จ หรือมีมากอยู�
แล"ว 

3. การหาเวทีเพื่อการนําเสนอผลงานทางวิชาการมีน"อย 
4. การแสวงหาแหล�งทุนเพื่อสร"างความต�อเนื่องยังอยู�ในวงจํากัด 
5. อาจารย�ผู"สอนต"องใช"เวลาเป�นอย�างมากเพื่อการพัฒนานักศึกษาให"ครบทุกด"าน รวมถึงเรื่อง

ของอาสาพัฒนา บําเพ็ญประโยชน� ดูแลสิ่งแวดล"อม ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม สุขภาวะทาง
กายและใจ การบริหารจัดการ และความเป�นผู"นา 

6. อาจารย�ส�วนใหญ�ยังไม�เห็นความสอดคล"องของการบูรณาการเพื่อพัฒนาบัณฑิต นักปฏิบัติ
ที่เช่ียวชาญในวิชาชีพและเท�าทันต�อการเปลี่ยนแปลง ตามปรัชญาการสร"างบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากส�วนใหญ�ยังใช"วิธีการที่เคยชินและไม�ปฏิบัติตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

7. อาจารย�ผู"สอนต"องเป�นคนที่กระตือรือร"นและเรียนรู"เรื่องใหม�ตลอดเวลา พร"อมที่จะเรียนรู"ไป
พร"อมกับเด็กนักศึกษา ต"องสามารถออกพื้นที่ ประสานงานในระดับสูงให"กับนักศึกษา ต"องแก"ป?ญหา
เฉพาะหน"าได"เป�นอย�างดี 

8. ความทุ�มเทต�อการประกอบอาชีพของอาจารย�ผู"สอน และเจ"าหน"าที่ต"องมีพร"อม ไม�ใช�เพียง
เพื่อความม่ันคงในอาชีพของตนเองเท�านั้น ที่สอนหรือปฏิบัติงานไปตามเวลาราชการ ยังต"องทําหน"าที่
เพื่อการสร"างบุคลากรที่มีความสําคัญต�อประเทศชาติเพื่อไปทางานหรือเพิ่มศักยภาพของการแข�งขัน
ให"กับประเทศอีกด"วย 

9. ผู"บริหารยังมองไม�เห็นภาพของการทางานเชิงบูรณาการ อาจมีนโยบาย แต�ยังไม�มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนมาจากมหาวิทยาลัยและคณะ ในการสร"างบัณฑิตที่ตรงตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 

ข�อเสนอแนะในการแก�ไขป<ญหาและอุปสรรค 
1. มหาวิทยาลัยและคณะจะต"องมีแนวทางที่มีความชัดเจนในการสร"างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่

เช่ียวชาญในวิชาชีพ และเท�าทันต�อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีการกําหนดออกมาเป�นแผนปฏิบัติการ 
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2. ควรมีการสร"างเครือข�าย เพื่อให"ได"มาซึ่งแหล�งทุนสนับสนุนและความร�วมมือทางในส�วนของ
แหล�งเรียนรู" เพื่อให"เกิดความต�อเนื่องในการดําเนินการ 

สร"างบัณฑิต “ป?ญญาอาสา” 
การสร"างจิตอาสาที่ค�อยๆ เกิดขึ้นจากหน"าที่รับผิดชอบ เช�น เรื่องของสิ่งแวดล"อมทางน้ําที่

รับผิดชอบดูแลเรื่องของงานวิจัย จะเห็นสภาพของพื้นที่จริง ๆ และเห็นผลกระทบจึงมาร�วมกันหา
วิธีการแก"ป?ญหา โดยได"รับแรงสนับสนุนจากผู"ใหญ� กลุ�มนักอนุรักษ�ที่ทํางานด"วยการใช"ป?ญญาเข"าไป
แก"ป?ญหา เรียกว�า “ป?ญญาอาสา” 

 คณะฯ ได"นําเอาเทคนิค และแนวทางการดําเนินการจัดการเรียนการสอนด"านสัตวศาสตร�ที่
ทันต�อการเปลี่ยนแปลง จากการถ�ายทอดความรู"จากผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.อภินันท� สุวรรณรักษ� 
นํามาวิเคราะห�ออกมาเป�นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อประชาสัมพันธ�ให"บุคลากรของคณะนําไปเป�นแนวปฏิบัติ 
และนํามามาแลกเปลี่ยนในการจัดกิจกรรมครั้งต�อไป  เพื่อศึกษาถึงป?ญหาและอุปสรรคต�างๆ และ
นํามาปรับปรุงเพื่อให"ได"แนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเผยแพร�แก�บุคลากรทั้งใน และนอกหน�วยงาน (อ"างอิง 
สศ 5.1.5-6 รายงานกิจกรรมถ�ายทอดความรู"ด"านบัณฑิต)  

(2) ด�านการวิจัย   
คณะฯ ได"จัดโครงการฝHกอบรมและบรรยายพิเศษ  เรื่อง  “เทคนิคการตีพิมพ�ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีค�า Impact factor”  ในวันที่  24 เมษายน  256  เวลา 09.00 – 
12.00 น. ณ ห"องประชุม 2201 อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  โดยมี อาจารย� ดร.สุบรรณ 
ฝอยกลาง อาจารย�ประจําคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  เป�นวิทยากรบรรยาย  กลุ�มเปoาหมายในการ
จัดกิจกรรมนี้คือ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู" และประสบการณ�ระหว�างบุคลากรทางการศึกษาในด"านการวิจัยและนวัตกรรม  
และเพื่อให"ผู"เข"าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู"ที่ได"รับมาต�อยอดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได"
อย�างมีประสิทธิภาพ (อ"างอิง สศ 5.1.5-7 รายงานกิจกรรมการตีพิมพ�ผลงานที่มีค�า Impact Factor) 
โดยสามารถสรุปประเด็นความรู"ได"  ดังนี้ 

ข�อมูลท่ีควรรู� 
1. ค�า Impact Factor คือ???  
2. ฐานข�อมูลในสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

2.1  ฐานข"อมูล SCOPUS 
2.2  ฐานข"อมูลของ Web of Science (ISI) 

3. Quartile คือ Quartile (Q) หมายถึง Quartile score หรือค�าการจัดลําดับกลุ�มของวารสาร โดย

มีทั้งหมด   4 กลุ�ม เรียงตามค�า IF ในแต�ละสาขาวิชา (subject categories)  
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4. Citation คือ การอ"างอิงเอกสาร (Citations) คือการบอกแหล�งที่มาของข"อมูลที่ผู"เขียนนํามาใช"

อ"างอิงในการเขียนรายงาน ผลงานวิจัยต�างๆ หรือบทความทางวิชาการ เพื่อเป�นเกียรติแก�
บุคคล หรือองค�กรผู"เป�นเจ"าของความคิดเดิม และเพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์ว�าไม�ได"ขโมย
ความคิด หรือลอกเลียนข"อมูลของผู"อื่นโดยไม�มีการอ"างอิงรวมทั้งสะดวกแก�ผู"อ�านที่ประสงค�จะ
ทราบรายละเอียดอื่นๆ และต"องการตรวจสอบความถูกต"องจากต"นฉบับเดิม 

5. h-index คื อ h-index (Hirsch index/Hirsch number)  ได" รั บ ก าร คิ ด ค" น ขึ้ น ใน ป>  2 0 0 5 

โดย Professor Jorge E. Hirsch นักฟ=สิกส�แห�งมหาวิทยาลัย California San Diego เพื่อใช"

วัดผลผลิต(productivity) และผลกระทบ (impact) ของงานวิจัยที่ได"รับการตีพิมพ�เผยแพร�โดย
นักวิจัย คํานวณได"จากจํานวนบทความที่ได"รับการอ"างอิงมากที่สุด และจํานวนการอ"างอิงที่
บทความได"รับ ค�าดัชนีนี้สามารถใช"กับหน�วยงาน สถาบัน วารสาร และประเทศได" 

การหาค�า h-index 

1. การหาค�า h-index จาก Web of Science จากหน"าแรกของเว็บไซต� Web of Science ให"

เลือก Author Search ด"านข"าง ใส�ช่ือสกุล และช่ือย�อของช่ือต"น ระบบจะแสดงรายละเอียดจํานวน
บทความที่ เคยตีพิมพ� ในฐานข"อมูล Web of Science เลือก Create Citation Report เพื่ อ ดูค� า h-
index พร"อมรายละเอียดของบทความที่ตีพิมพ�และจํานวนการอ"างอิงในแต�ละป>ในรูปแบบกราฟแท�ง 
ฐานข"อมูล Web of Science มีข"อมูลครอบคลุมดีที่สุดสําหรับบทความตีพิมพ�ในวารสาร แต�ไม�ค�อย
ครอบคลุมบทความจากงานประชุมวิชาการ 

2. การหาค�า h-index จาก Scopus  จากหน"าแรกของเว็บไซต� Scopus ให"เลือก Author 

Search ด"านบน ใส�ช่ือสกุล และช่ือย�อของช่ือต"น ระบบจะแสดงรายละเอียดจํานวนบทความที่เคย
ตีพิมพ�ในฐานข"อมูล Scopus พร"อมค�า h-index พร"อมรายละเอียดของแต�ละบทความ สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมจากการเลือก Analysis Author Output และ Citation Overview ตัวอย�างค�า h-
index ของผู"เขียนเมื่อทําการวิเคราะห�ด"วย Scopus ฐานข"อมูล Scopus มีข"อมูลครอบคลุมดีกว�า Web of 
Science สําหรับบทความจากงานประชุมวิชาการ แต�มีป?ญหาสําหรับข"อมูลก�อนป> 1996 

3. การหาค�า h-index จาก Google Scholar 
เว็บไซต� Google Scholar นอกจากจะใช"หาผลงานวิจัยที่ตีพิมพ�เผยแพร�แล"ว ยังสามารถใช"หา

ค�า h-index ได"ด"วย โดยเว็บไซต�จะทําการนับจํานวนครั้งของการอ"างอิงบทความที่สามารถสืบค"นได"
ทาง Google Scholar จํานวนการอ"างอิงที่ได"นี้มักจะสูงกว�า Web of Science และ Scopus เนื่องจาก
มีcoverage กว"างและครอบคลุมมากกว�า การใช"งานจําเป�นต"องมีรหัสเข"าใช"งาน gmail ทําการ log in ใช"
งานที่หน"าเว็บไซต� Google Scholar (http://scholar.google.co.th/) เลือกปุ]ม My Citations ซึ่ง อยู�ด"านบน 



95 

 

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

เว็บไซต�จะแสดงผลงานทางวิชาการที่ได"รับการตีพิมพ�เผยแพร�ออกมา ปกติข"อมูลนี้จะเป�นส�วนตัวไม�
เผยแพร�ต�อสาธารณะ ถ"าหากต"องการให"ผู"อื่นสามารถค"นเจอได"จะต"องทําการเลือกเงื่อนไข Make My 
Profile Public ตัวอย�างค�าh-index ของผู"เขียนเมื่อทําการวิเคราะห�ด"วย Google Scholar 

 นอกจากนี้ยังมีแหล�งอื่นๆ เช�น Research gate.net  ที่รวบรวมข"อมูลนักวิจัยและ

คํานวณค�า h-index ให"ด"วย แต�ข"อมูลการนําเสนอและการตีพิมพ�รวมทั้ง data sheets ส�วนใหญ�จะมา
จากนักวิจัยเอง จึงไม�ตรงกับฐานข"อมูลหลัก 

6. Doi คือ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล หรือ ตัวบ�งชี้วัตถุดิจิทัล หรือ รหัสทรัพยากร สารสนเทศดิจิทัล 

(digital object identifier: DOI) เป�นระบบสากลที่ใช"ระบุตัวเอกสารอิเล็กทรอนิกส�โดยไม�ขึ้นกับ
ตําแหน�งที่อยู�ของเอกสารนั้น ๆ โดยหน�วยงานช่ือ International DOI Foundation (IDF) DOI เป�น
เครื่องหมายการค"าจดทะเบียนของ IDF ประโยชน�ของระบบ DOI คือใช"เป�นข"อความที่ใช"แสดง
แทนบทความทางวิชาการ ซึ่งทุกคนสามารถใช"หมายเลขนี้ในการค"นหาเอกสารที่ต"องการนั้น ๆ 
ในเครือข�ายดิจิตอล (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2561) 

7. ORCID ID. คือ เป�นตัวระบุข"อมูลนักวิจัยดิจิทัลแบบถาวร ซึ่งจะเป�นข"อมูลจําเพาะของนักวิจัย

แต�ละคน โดย Orcid ID จะรวบรวมข"อมูลของนักวิจัย เช�น หน�วยงานสังกัด ความเช่ียวชาญ 
ผลงานทางวิชาการ ทุนวิจัย สามารถสมัครได"ที่ https://orcid.org/ป?จจุบัน วารสารใน Scopus 
โดยเฉพาะสํานักพิมพ� Elsevier ต"องให"ระบุ Orcid ID ในขั้นตอนการ Submit บทความ ป?จจุบันมี
นักวิจัยจากทั่วโลก 4.7 ล"านคนที่สมัครแล"ว 

8. SNIP (Source-Normalized Impact per Paper) คือ   ค�า SNIP ใช"ข"อ มูลการอ"างอิงมาจาก

ฐานข"อมูล Scopus เป�นการแก"ป?ญหาของค�า IF ที่ความแตกต�างระหว�างสาขาวิชา ทําให"มีอัตรา
การเติบโตของการอ"างอิงไม�เท�ากัน  SNIP จะเป�นการวัดค�าเฉลี่ยของจํานวนการอ"างอิงที่ได"รับ 
ต�อหนึ่งบทความ แต�จะคํานึงถึง citation potential ของแต�ละ สาขาวิชา 

9. SJR (SCImago Journal Rank) คือดัชนีที่ใช"ในการวัด ประเมิน และจัดอันดับวารสาร โดย

อาศัยข"อมูลบทความวารสารและการอ"างอิงบทความวารสารจากฐานข"อมูล Scopus ของ

บริษัท  Elseveir B.V. ซึ่ งใช"ห ลักการของ algorithm Google PageRank™  วัด  visibility ของ

วารสารที่อยู�ในฐานข"อมูล Scopus ตั้งแต�ป> 1996-ป?จจุบัน 

เอกสารอ�างอิง ตัวระบุระบบดิจิทัล. (2561, 24 เมษายน ) ใน วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. สืบค"นเมื่อ 24 

เมษายน 2561, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ตัวระบุระบบดิจิทัล 
Hirsch, J.E. 2005. AN index to quantify an individual’s scientific research output. 
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ประโยชน� ข�อคิด/ข�อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
1. ได"เรียนรู"เกี่ยวกับฐานข"อมูลวารสารระดับนานาชาติ  

2. ได"เรียนรู"ถึงขั้นตอนและกระบวนการในการส�งบทความเพื่อขอตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ และนานาชาติ 

3. ได"เรียนรู"เทคนิคในการตีพิมพ�บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

4. ได"ฝHกทักษะและเรียนรู"คําศัพท�ด"านภาษาอังกฤษ ที่เป�นประโยชน�ต�อการตีพิมพ�ผลงาน 
หลังจากที่มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู"ในห"อข"อ  “เทคนิคการตีพิมพ�ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีค�า Impact factor” คณะกรรมการฯ ได"ดําเนินการรวบรวม และสรุป
องค�ความรู"ที่ได"จากกิจกรรมดังกล�าว ซึ่งผู"เข"าร�วมกิจกรรมได"พูดคุยและมีแนวทางในการดําเนินการ 
โดยนํามาจัดเก็บรวมทั้งมีการเผยแพร�ทางเวปไซต�คณะฯ  เพื่อให"คณาจารย� และผู"ที่สนใจนําองค�ความรู"
ไปประยุกต�ใช"ต�อไป  

 (3) ด�านพัฒนางานด�านระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
คณะฯ ได"จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเป�นการถ�ายทอดองค�ความรู"จากตัวบุคคล  ด"าน 

“การใช"ระบบ e-manage อย�างไรให"คุ"มค�า และการลาด"วยระบบลา on line”  ในวันที่ 30 สิงหาคม 
2560 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห"องประชุม 2201-2202   อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  
โดยมี นายอาทิตย�  แก"วถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร� รักษาการในตําแหน�งหัวหน"างานวิจัยและ
พัฒนาศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวอทิตยา  คําภิระ นักวิชาการคอมพิวเตอร�  ศูนย�
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป�นผู"ถ�ายทอดองค�ความรู" โดยมีกลุ�มเปoาหมายในการจัดกิจกรรมนี้คือ บุคลากร
สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ของคณะเข"าร�วมกิจกรรม  (อ"างอิง สศ 5.1.5-8 รายงาน
กิจกรรม)    

นายอาทิตย�  แก"วถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร� ได"ถ�ายทอดถึงขั้นตอน เทคนิคต�างๆ 
ของการใช"ระบบ e-manage อย�างไรให"คุ"มค�า และการลาด"วยระบบลา on line เพื่อให"ผู"ที่นําเอาแนว
ปฏิบัตไิปใช"ในกิจกรรมจะได"ประโยชน�และทําให"กิจกรรมบรรลุเปoาหมายที่วางไว" ดังนี้ 

ระบบเอกสารราชการเป�นส�วนหนึ่งของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ใช"ในการบริหาร
จัดการงานเอกสาร การลงทะเบียน การอนุมัติ และการควบคุมติดตามเอกสารเข"าและออกภายใน
องค�กร เพื่อลดป?ญหาความล�าช"าในการรับ-ส�งเอกสาร การสําเนาหนังสือเป�นจํานวนมากเพื่อแจ"งเตือน
และการติดตามสถานะของเอกสาร 

 การใช�ระบบ e-manage อย�างไรให�คุ�มค�า 
การเข�าใช�งานระบบ  

1. เป=ด Browser แล"วพิมพ� url: http://www.erp.mju.ac.th  
2. คลิกที่เมนู บุคลากร (เข"าสู�ระบบ) 
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3. ลงช่ือเพื่อเข"าใช"งานระบบ โดยพิมพ� Username Password เดียวกับ e-Mail มหาวิทยาลัย
จากนั้นกดปุ]ม : ลงช่ือเข"าใช"งาน 

4. เข"ามาที่หน"า Dashboard จะปรากฏเอกสาร e-Document (เอกสารใหม�) ที่ยังไม�ได"เป=ดอ�าน 
สามารถคลิก ที่รายการเอกสารเพื่อเป=ดอ�านเอกสารจากตรงนี้หรือคลิกเข"าไปที่ชื่อกล�อง 
เพื่อดูรายการทั้งหมด 

วิธีเป�ดอ�านเอกสาร 
1. คลิกเลือกกล�องเอกสารของท�าน ที่หน"า Dashboard จะเข"ามาที่หน"ากล�องรับเอกสาร หาก

ท�านมี สิทธิ์ในการเข"าถึงกล�องเอกสารหลายกล�อง สามารถเลือกช่ือกล�องที่ต"องการเป=ด
อ�านได"จากเมนู ด"านซ"าย 

2. จะปรากฏรายการเอกสาร 2 แบบคือ รายการเอกสารที่ยังไม�ได"เป=ดอ�าน กับรายการ
เอกสารที่เป=ด อ�านแล"ว 

3. เลือกรายการเอกสารที่ท�านต"องการเป=ด โดยคลิกที่รายการนั้น ๆ  
4. จะแสดงรายละเอียดต�างๆ ของเอกสาร หากมีคําส่ังแนบท"าย/ส่ังการ จะอยู�ด"านท"าย

เอกสารรวมถึง รายการเอกสารแนบ 
5. วิธีเป=ดเอกสารแนบ ให"คลิกที่ชื่อรายการเอกสารแนบ โดยหากเป�นเอกสาร pdf จะสามารถ

เป=ดกับBrowser Chrome ได"เลย 
6. การจัดการกับเอกสารแนบ ท�านสามารถแนบเอกสารเพิ่มเข"าไปกับเอกสารฉบับนั้นได"โดย

คลิกที่ ปุ]มจัดการกับเอกสารแนบ 
7. ที่เมนูที่เกี่ยวข"อง ให"เลือกเพิ่มเอกสารแนบ จากนั้นคลิกที่ปุ]มเลือกไฟล�แล"ว upload ไฟล�จาก

เครื่อง คอมพิวเตอร�ของท�านเข"าสู�ระบบ 
8. หากแนบไฟล�เสร็จแล"ว จะปรากฏช่ือไฟล� ที่รายการเอกสารแนบ 
9. กลับมาสู�หน"าจอรายละเอียดเอกสาร คลิกที่เมนูรายละเอียดเอกสาร หรือกลับไปหน"าจอ

รายการ เอกสาร โดยคลิกที่เมนูด"านบน รายการเอกสารจะปรากฏรายการเอกสารที่ท�าน
แนบ แสดงตามหน"าจอโดยทุกคนที่ไดรับเอกสารฉบับนี้ จะเห็นเอกสารแนบที่ท�านสร"างขึ้น 

การจัดการเอกสาร และการสร�างกล�องเอกสารเพิ่มเติม  
  ท�านสามารถจัดเอกสารออกเป�นหมวดหมู�ได"โดยแยกเอกสารแต�ละประเภทไว"หมวดหมู�เดียวกัน 
ดังนี้  

1. ที่เมนูกล�องเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่ปุ]ม สร"าง 
2. ทําการตั้งช่ือกล�อง ให"ตามประเภทของเอกสาร 
3. จะปรากฏช่ือกล�องเอกสารเพิ่มเติม ที่ท�านสร"างขึ้น หากต"องการลบ ให"คลิกที่เครื่องหมาย 

ที่ชื่อกล�อง 
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4. จากนั้นเป=ดอ�านเอกสารที่ต"องการ Move ไปยังกล�องเอกสารเพิ่มเติมที่สร"างไว"แล"วคลิกที่
ปุ]ม Move หากมีกล�องเอกสารเพิ่มเติมหลายกล�อง ให"ลือกกล�องที่ต"องการก�อน แล"วคลิกที่
ปุ]ม Move 
รายการเอกสารฉบับนั้นจะถูกย"ายไปอยู�ที่กล�อง “.................” ตามที่เลือกไว" 

การค�นหาเอกสาร  
1. คลิกที่เมนูด"านบนของกล�องรับเอกสาร 
2. จากนั้นระบุข"อมูลสําหรับใช"ในการค"นหาเอกสาร ได"แก� - กล�องเอกสาร - ประเภท - 

กําหนดช�วงเวลาในการค"นหา - เงื่อนไขในการค"นหา ได"แก� เรื่อง เลขที่หนังสือ ประเภท
เอกสาร ระดับช้ันความลับ ระดับช้ัน ความเร็วจากเลขที่ส�ง  ผู"รับ รูปแบบการส่ังการ จะ
ปรากฏรายการที่เราค"นหา เลือกรายการเพื่อเป=ดอ�านเอกสาร 

การส�งเอกสาร  
1. คลิกที่เมนูด"านซ"ายกล�องส�งออกเอกสาร ปุ]ม : ส�ง 
2. กรอกรายละเอียดเอกสารโดยต"องระบุช่ือเอกสาร ระบุผู"รับ ส�วนรายละเอียดอื่นๆ ถ"ามีก็ให"

ระบุ 
3. เพิ่มผู"รับตรงปุ]ม :  กําหนดรายช่ือผู"รับ 
4. คลิกที่ปุ]มเพิ่มผู"รับ 
5. พิมพ�ช่ือกล�องที่เราต"องการค"นหาเพื่อส�งเอกสาร จะปรากฏรายช่ือกล�องที่ท�านเลือกไว"โดย

สามารถเลือกเพิ่มผู"รับได"ตามจํานวนที่ต"องการ จากนั้นคลิกที่ปุ]มยืนยัน จะกลับมาหน"า
สร"างเอกสารใหม� ตรวจสอบความถูกต"องของข"อมูล หากมี ไฟล�แนบ ให"คลิกที่ปุ]ม Select 
File ตอนที่ 3  

6. จากนั้นคลิกที่ปุ]ม Upload แล"วคลิกที่ปุ]ม Refresh จะปรากฏรายการแนบเอกสารแนบด"าน
ขวามือ หากข"อมูลครบถ"วนสมบูรณ�แล"วให"คลิกที่ปุ]ม บันทึก/ส�ง แต�หากยังไม�ต"องการส�ง
ในตอนนี้ให"คลิกที่ปุ]มบันทึกเพื่อทา การส�งภายหลง 

7. หลังจากส�งเอกสารแล"ว สามารถกลับมาตรวจสอบรายละเอียดเอกสารได"จาก ปุ]ม : 
รายละเอียด เอกสารที่เพิ่ม หรือ หากต"องการส�งเอกสารฉบับใหม�ให"คลิกที่ปุ]ม :  เพิ่ม
เอกสารฉบับใหม� หรือ กลับไปที่เมนู รายการเอกสาร 

การส�งต�อเอกสาร 
1. หลังจากที่ท�านเป=ดอ�านเอกสารแล"ว หากต"องการส�งต�อไปยังบุคคลอื่น ให"คลิกที่ปุ]ม : ส�ง

ต�อ จากนั้นคลิกที่เพิ่มผู"รับ เพื่อทําการส�งต�อเอกสาร 
2. พิมพ�ช่ือกล�องเพื่อค"นหารายช่ือของผู"รับแล"วคลิกที่ปุ]ม : ตกลง 
3. จากนั้นคลิกที่ปุ]ม บันทึก/ส�ง เพื่อทําการส�งต�อเอกสารฉบับนั้น 
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4. ตรวจสอบความถูกต"องโดยการคลิกที่ปุ]ม : ทางเดินเอกสารจะเห็นว�าเอกสารถูกส�งต�อไป
ยังผู"รับที่ท�านทําการส�งให"เรียบร"อยแล"ว และสามารถเช็คสถานะว�าเป=ดอ�านหรือยังไม�ได"
เป=ดอ�าน โดยดูจากสัญลักษณ�หน"าช่ือกล�อง 

การตอบกลับเอกสาร  
1. คลิกที่ปุ]มตอบกลับ 
2. จะปรากฏกล�องตอบกลัยเอกสารโดยสามารถแนบข"อความแนบท"าย/ส่ังการเข"าไปได" 

จากนั้นกดปุ]มบันทึก/ส�ง เอกสารก็จะถูกตอบกลับไปยังผู"ส�งเอกสารมาให"ท�าน 

การจัดการกล�องเอกสาร  
1. ผู"ใช"สามารถกําหนดให"บุคคลอื่นที่อยู�ในระบบสามารถเข"าถึงกล�องเอกสารหลัก หรือกล�อง

เอกสารเพิ่มเติมที่ผู"ใช"สร"างขึ้นได" 
2. คลิกที่เมนูจัดการกล�องเอกสาร (เมนูด"านบน)  
3. คลิกที่ปุ]ม เครื่องมือของกล�องที่ต"องการเพิ่มสิทธิ์ที่รายการรายช่ือผู"มีสิทธิ์เข"าใช"งานกล�อง

เอกสาร และคลิกที่ปุ]มเพิ่มข"อมูล 
4. พิมพ�รายช่ือที่ต"องการให"สิทธิ์จากนั้นคลิกเลือกรายช่ือที่ต"องการ  จะปรากฏรายช่ือที่ท�าน

เลือกไว"จากนั้นคลิกที่รูปดินสอเพื่อแก"ไขข"อมูล เลือกทําเครื่องหมายเช็คถูก หน"าสิทธิ์ที่ท�าน
ต"องการให"สิทธิ์แก�บุคคลนั้น  

5. จากนั้นกดปุ]ม Save เพื่อบันทึกรายการลงระบบ บุคคลดังกล�าวก็จะได"สิทธิ์ตามที่ท�าน
กําหนดไว"หากต"องการยกเลิกสิทธิ์ ให"กลับมาที่รายช่ือแล"วคลิกที่ปุ]ม : ลบ 

 การลาด�วยระบบลา on line 
  ระบบลาออนไลน�เป�นระบบที่ใช"ในการจัดการการยื่นและอนุมัติการลา (เฉพาะลากิจ/ป]วย/
พักผ�อน) เก็บรวบรวมข"อมูลการลาหยุดของบุคลากร เช�น สถิติการลาของบุคลากร จํานวนวันที่ยังคง
ลาได" ลงนามรับรอง เห็นชอบ หรืออนุมัตใิห"ลา และสามารถลาคร�อมวันหยุดได" 

เมนูการเข�าใช� 
เป=ดเว็บไซต�  Login เข"าสู�ระบบ  เมนูหลัก  ระบบการลาออนไลน�   ระบบจัดการ

คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นชอบอนุมัติการลา  

การเพิ่มข�อมูลการลา 

  เป=ดเว็บไซต�  Login เข"าสู�ระบบ  เมนูหลัก  ระบบการลาออนไลน�  เพิ่มข"อมูลการลา 
ดังนี้ 

1. ข"อมูลส�วนตัว : ระบบจะดึงข"อมูล ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง และสังกัด ของผู"ใช"งานขึ้นมาแสดง
โดยอัตโนมัติ 

2. ข"อมูลการลา :  ให"ใส�รายละเอียดของการลา  
3. เอกสารแนบ (ถ"ามี) : ให"ระบุชื่อเอกสารและไฟล�แนบ 
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4. แสดงรายช่ือผู"อนุมัติการลา  
5. บันทึกข"อมูล (กรณีที่ไม�ต"องการส�งใบลาในทันที ให"คลิกเครื่องหมาย  ในช�องบันทึกพร"อม

ส�งออก ผู"ใช"จะสามารถตรวจสอบและแก"ไขใบลาได"อีกครั้งหนึ่ง 

การแก�ไขข�อมูลการลา  
  เมื่อผู"ลาทําการบันทึกข"อมูลการลาแล"ว หากยังไม�ได"ลงนามในใบลา ผู"ลาสามารถเข"าไปแก"ไข
รายละเอียด และยกเลิกใบลาได" โดยเป=ดเว็บไซต�  Login เข"าสู�ระบบ  เมนูหลัก  ระบบการลา
ออนไลน�  รายการลาของท�าน ดังนี้ 

1. เลือกรายการใบลาที่ต"องการแก"ไข (ใบลาที่จะแก"ไขได"ต"องมีสถานะ รอ อนุมัต/ิตรวจสอบ) 
2. คลิกที่ปุ]มแก"ไขข"อมูล (หากต"องการยกเลิกการลาให"คลิกปุ]ม : ลบใบลา) 
3. บันทึก 

การลงนามและการอนุมัติการลา 
  ผู"ใช"งานสามารถตรวจสอบรายการใบลาที่ต"องลงนามโดย เมื่อ Login เข"าสู�ระบบแล"ว ในหน"า
แรกของผู"ใช"จะปรากฏตัวเลขจํานวนของการลาที่ท�านต"องลงนาม/อนุมัติ ซึ่งจะแสดงในส�วนของเมนูการ
ลาด"านซ"ายของหน"าจอ ดังนี้ 

1. คลิกเมนู การลาที่ท�านต"องอนุมัติ 
2. คลิกเลือก รายการใบลา 
3. คลิกปุ]ม : ลงนาม 
4. เลือก อนุมัต/ิ ไม�อนุมัติ 
5. คลิกปุ]ม : บันทึกข"อมูล 

การตรวจสอบสถานะการลา  
เมื่อผู"ลาได"ทําการลงนามในใบลาแล"ว ยังจะไม�ถือว�าการลานั้นเสร็จสมบูรณ� จนกว�าผู"มีรายช่ือ

ตรวจสอบ และอนุมัติจะลงนามครบทุกคน ซึ่งผู"ลาสามารถตรวจสอบสถานะของการลาได"โดยเป=ด
เว็บไซต�   Login เข"าสู�ระบบ  เมนูหลัก  ระบบการลาออนไลน�  รายการลาของท�าน 

 การลาท่ีสมบูรณ�จะต�องมี สถานะเปfนอนุมัติท้ังหมด 
ประโยชน� ข�อคิด/ข�อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 

- ได"รับความรู"ทางด"านการรับ-ส�งเอกสารเพิ่มมากขึ้น 
- ได"เรียนรู"ระบบการลาแบบใหม� โดยมีการรับ-ส�งข"อมูลย"อนกลับ และสามารถตรวจสอบ

ข"อมูลสถานะการลาได"อย�างแม�นยํา 
 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู"และถ�ายทอดองค�ความรู"จากตัวบุคคล  ด"าน “การใช"
ระบบ e-manage อย�างไรให"คุ"มค�า และการลาด"วยระบบลา on line” นั้น คณะกรรมการฯ ได"มีการ
รวบรวมข"อมูลจัดทําเป�นคู�มือในการดําเนิน เป�นเอกสารรายงานและนําไปเผยแพร�ผ�านทางระบบ
ฐานข"อมูลการจัดการองค�ความรู"ของคณะฯ  
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  หลังจากนั้นคณะฯ ได"รวบรวมความรู"ตามประเด็นความรู"ตามกําหนดไว"ในข"างต"น ที่มีอยู�ในตัว
บุคคล และแหล�งเรียนรู"อื่น ที่เป�นองค�ความรู"ทั้งด"านการผลิตบัณฑิต, ด"านการวิจัย และด"านพัฒนางาน
ด"านระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาพัฒนาและจัดเก็บเป�นระบบ  โดยการเผยแพร�ผ�านระบบ
ฐานข"อมูลการจัดการองค�ความรู"ของคณะฯ บนเว็บไซด�ของคณะฯ  www.as.mju.ac.th (อ"างอิง สศ 
5.1.5-9 เวปไซต�คณะ)  เพื่อเผยแพร�องค�ความรู"จากการจัดกิจกรรม  ให"แก�บุคลากรทั้งภายใน และ
ภายนอกคณะฯ และผู"ที่สนใจทั่วไปที่มีความต"องการนําไปใช"เพื่อให"เกิดประโยชน�สูงสุด อีกทั้งมีการ
เผยแพร�ออกมาเป�นรูปเล�มเอกสารรายงานผลงานดําเนินกิจกรรมในแต�ละครั้งด"วยเพื่อง�ายต�อการ
เข"าถึงองค�ความรู" และแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดกิจกรรมตามประเด็นความรู"ที่ได"กําหนดต�อไป   
 สืบเนื่องการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 3 เรื่อง “จัดทําข"อเสนอโครงการวิจัยมุ�งเปoา 
ป>งบประมาณ 2561” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561  โดยมีผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิวัฒน�  พัฒนาวงศ�  
เป�นผู"ถ�ายทอดความรู"  ซึ่งในป>งบประมาณ 2562 ได"มีอาจารย� ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง และอาจารย� 
ดร.จุฬากร  ปานะถึก ได"นําองค�ความรู"ที่ได"รับจากกิจกรรมดังกล�าว  มาปรับประยุกต�ใช"ในการเขียน
ข"อเสนอโครงการวิจัยมุ�งเปoา เพื่อยื่นเสนอของบประมาณจากแหล�งทุนและจากการเขียนข"อเสนอ
โครงการวิจัยมุ�งเปoานั้น ผู"ที่นําองค�ความรู"ไปใช"ได"ให"ข"อเสนอแนะว�า การเขียนข"อเสนอโครงการวิจัยคง
ต"องศึกษาถึงวิธีการการเลือกกลุ�มคัสเตอร�ของแหล�งทุน เพื่อให"ตรงกับข"อเสนอโครงการ  และหาผู"ใช"
ประโยชน�ร�วมจากงานวิจัยยาก เนื่องจากต"องมีหนังสือรับการใช"ประโยชน�ด"วย (อ"างอิง สศ 5.1.5-10 
องค�ความรู")  
 จากการส�งข"อเสนอโครงการวิจัยมุ�งเปoานั้นทําให"ในป>งบประมาณ 2562 คณะฯ ได"ทุนวิจัย
จํานวน 2 เรื่อง  คณะกรรมการฯ ได"มีการสังเคราะห�องค�ความรู"จากทักษะประสบการณ�ตรงของผู"
ถ�ายทอด  สามารถสรุปเป�นแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข"อเสนอโครงการวิจัยมุ�งเปoา เป�นเอกสารรายงาน
และนําไปเผยแพร�ผ�านทางระบบฐานข"อมูลการจัดการความรู"ของคณะฯ (อ"างอิง สศ 5.1.5-11 แนว
ปฏิบัติที่ดี) 
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ข�อ 6  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
ผลการดําเนินการ : 

คณะฯ มีการแต�งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ตามคําส่ังที่ 41/2560 ลงวันที่ 1 
มีนาคม 2560  เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ 
และสายสนับสนุนวิชาการ (อ"างอิง สศ 5.1.6-1 คําส่ังคณะกรรมการ)  และคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรได"ประชุมร�วมกันเพื่อจัดทําแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ป> (พ.ศ. 
2561-2564) และแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2561  (อ"างอิง สศ 5.1.6-2 รายงาน
ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนฯ)  เพื่อใช"เป�นแนวทางการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ  ซึ่งครอบคลุมภารกิจ 5 ด"านของมหาวิทยาลัย และ 6 ด"านของคณะฯ  รวมถึงการ
เพิ่มศักยภาพของสายสนับสนุนตามภาระงาน  ที่สอดคล"องกับแผนแม�บทด"านพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยแม�โจ" ระยะ 4 ป>   (พ.ศ. 2561 – 2561)  ฉบับปรับปรุง และแผนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยแม�โจ" ประจําป>งบประมาณ 2561  ใน 5 มิติ คือ มิติที่ 1  ความสอดคล"องเชิงยุทธศาสตร�  
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร"อมรับผิดชอบด"านการบริหารทรัพยากรบุคคล  และมิติที่ 5 คุณภาพ
ชีวิตและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน (อ"างอิง สศ 5.1.6-3 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร)   

ในการจัดทําแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร คณะฯ มีการวิเคราะห�ข"อมูลซึ่งประกอบไป
ด"วย สมรรถนะหลัก  สมรรถนะตามกลุ�มงาน และสมรรถนะการบริหาร ของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ และมีการสํารวจข"อมูล IDP ของบุคลากรของคณะ และนําผลจากการ
วิเคราะห�สมรรถนะและความต"องการในการพัฒนาตนเอง ของแต�ละบุคคลมาเป�นแนวทางในการ
กําหนดโครงการและกิจกรรมในการแผนพัฒนาบุคลากร (อ"างอิง 5.1.6-4 แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร)   

- คณะฯ มีการบริหาร ส�งเสริม การพัฒนาและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 4 ป> (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป>งบประมาณ 2561 โดยมีความ
สอดคล"องมหาวิทยาลัย  มี 5 มิติ  8 เปoาประสงค� 12 ตัววัด  13 กลยุทธ�  และ 13 โครงการ/กิจกรรม 
(อ"างอิง 5.1.6-5 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร หน"า 39)   ที่สนับสนุนและส�งเสริมให"บุคลากรทั้งสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ  ได"พัฒนาตนเอง และมีความก"าวหน"าตามเส"นทางทํางานให"เป�นไป
ตามแผนที่กําหนดไว"ในแผนความต"องการในการพัฒนาตนเองทั้งการเพิ่มพูนความรู"  การศึกษาต�อใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยในป>งบประมาณ 2561  มีบุคลากรสายวิชาการศึกษาในระดับปริญญาเอก จํานวน 1 
คน คือ อาจารย�สุรีรัตน�  ถือแก"ว   
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ในการกําหนดตําแหน�งที่สูงขึ้นในป>งบประมาณ 2561 มีบุคลากรสายวิชาการได"ยื่นกําหนด
ตําแหน�งผู"ช�วยศาสตราจารย� จํานวน 4 คน คือ 1. อาจารย� ดร.จํารูญ  มณีวรรณ, อาจารย� สพ.ญ.ดร.
กฤดา ชูเกียรติศิริ, อาจารย� ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง และอาจารย� ดร.จุฬากร  ปานะถึก นอกจากนี้
คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองตามตําแหน�งหน"าที่ ความต"องการ และความ
ชํานาญ  ในอัตราป>งบประมาณละ 15,000 บาท ต�อคน ตามนโยบายการบริหารงบประมาณในแผนกล
ยุทธ�ทางการเงินของคณะฯ และยังสนับสนุนให"บุคลากรเข"าร�วมโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข"องกับ
การพัฒนาศักยภาพ  และประสิทธิภาพของบุคลากรแต�ละสายงาน ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  
(อ"างอิง สศ 5.1.6-6 แผนกลยุทธ�ทางการเงิน หน"า 9)   คณะฯ มีการจัดสวัสดิการ เสริมสร"างสุขภาพที่
ดี และสร"างขวัญและกําลังใจให"บุคลากรทั้งสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให"
สามารถทํางานได"อย�างมีประสิทธิภาพโดยได"อํานวยความสะดวกด"านอุปกรณ�และจัดสถานที่ออกกําลัง
กายเพื่อเสริมสร"างสุขภาพที่ดี  เช�น ได"จัดสนามเปตอง  สนามบาสเก็ตบอล  สนามวอลเล�ย�บอล  สนาม
ฟุตบอล  โต�ะป=งปอง และจักรยาน ไว"ให"บริการบุคลากร (อ"างอิง สศ 5.1.6-7 สถานที่ออกกําลังกาย) 
ส�วนทางด"านภายภาพคณะฯ ยังได"มีการปรับปรุงภูมิทัศน�ภายในอาคารเรียนและสํานักงาน  เพื่อให"มี
สภาพแวดล"อมและสุขภาวะที่ดีในการทํางานของบุคคลากร เช�น การตกแต�งโต�ะทํางานในสํานักงาน  
การปรับแสงไฟในห"องทํางาน  การจัดมุมพื้นที่สีเขียวสร"างความสดช่ืน และจัดมุมเพื่ออ�านหนังสือและ
พักผ�อน  เพื่อการผ�อนคลายจากการทํางาน  เป�นต"น  นอกจากนี้ ได"มีบริการกล�องรับความคิดเห็นและ
สายตรงคณบดี เพื่อให"นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย� ได"แจ"งข"อร"องเรียน แสดงความคิดเห็น และ
แจ"งความจํานงในสิ่งที่ต"องการหรือเห็นควรให"คณะฯ ปรับปรุงในด"านไหนให"ดีขึ้นอีกด"วย (อ"างอิง สศ 
5.1.6-8 สายตรงคณบดี) และ (อ"างอิง สศ 5.1.6-9 กล�องรับฟ?งข"อคิดเห็น) พร"อมกันนี้ยังได"บรรจุไว"ใน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ทุกรอบการประชุม 
(อ"างอิง สศ 5.1.6-10 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ หน"า 6) 

- คณะฯ มีประเมินผลความสําเร็จของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ  โดยได"จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนพัฒนาบุคลากร  
ประจําป>งบประมาณ 2561 จํานวน 3 รอบ คือรอบ 6, 9 และ 12 เดือน ดังนี้ 

รอบที่ 1 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนพัฒนาบุคลากรฯ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2560-31 มีนาคม 2561) คิดเป�นร"อยละความสําเร็จเฉลี่ย 65.23 (อ"างอิง สศ 5.1.6-11 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน) 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนพัฒนาบุคลากรฯ ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560-30 
มิถุนายน 2561) คิดเป�นร"อยละความสําเร็จเฉลี่ย 87.47 (อ"างอิง สศ 5.1.6-12 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 9 เดือน) 
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โดยได"นําเข"าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม  2561 (อ"างอิง สศ 5.1.6-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 11/2561  
รอบ 9 เดือน หน"าที่ 5)  

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนพัฒนาบุคลากรฯ โดย ในรอบ 12 เดือน คิดเป�นร"อยละ
ความสําเร็จเฉลี่ย 87.47 (อ"างอิง สศ 5.1.6-14 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน) 
โดยได"เข"าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2562  
(อ"างอิง สศ 5.1.6-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2562 รอบ 12 เดือน 
หน"าที่ 7)  

-  คณะฯ มีการให"ความรู"ด"านจรรยาบรรณอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให"คณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  โดยมหาวิทยาลัยได"จัดทําเอกสารเผยแพร� 
เรื่อง จรรยาบรรณของผู"ปฏิบัติงานให"คณาจารย�และบุคลากรได"รับทราบและเป�นแนวทางปฏิบัติ และมี
การดูแลควบคุมให"บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติตามคู�มือจรรยาบรรณ
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม�โจ" (อ"างอิง สศ 5.1.6-16  จรรยาบรรณ )  อีกทั้งคณะฯ ได"มีการบรรจุไว"ใน
วาระที่  6.3 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย�, จรรยาบรรณข"าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ใน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกรอบการประชุม (อ"างอิง สศ 5.1.6-16 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ หน"า 13) และคณะฯ ได"แต�งตั้งผู"รับผิดชอบในการรวบรวมข"อคิดเห็น ข"อร"องเรียนเรื่อง
จรรยาบรรณ (อ"างอิง สศ 5.1.6-18  คําส่ังแต�งตั้ง) โดยมีหน"าที่รวบรวมข"อคิดเห็น ข"อร"องเรียนเรื่อง
จรรยาบรรณต�างๆ ของคณะฯ  
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ข�อ 7  ดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล�องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได�ปรับให�การดําเนินงานด�านการประกัน
คุณภาพเปfนส�วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด�วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ผลการดําเนินการ : 
  คณะฯ  มีระบบและกลไกด"านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล"องกับพันธกิจ
และมีการดําเนินงานตามระบบอย�างครบถ"วน สอดคล"องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด"าน 
ได"แก� ด"านการเรียนการสอน ด"านการวิ จัย ด"านการบริการทางวิชาการ ด"านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และด"านการบริหารจัดการตามคู�มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม�โจ" 
ประจําป>การศึกษา 2557 โดยดําเนินการประกันคุณภาพดังนี้  

มีการวางแผน (Plan)  
- คณะฯ ได"จัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป>การศึกษา 2561 ของคณะสัตว

ศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม�โจ" (อ"างอิง สศ. 5.1.7-1 แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ป>การศึกษา 2561) 

- มีคู�มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม�โจ" เพื่อให"ปฏิบัติตามเกณฑ�ของ
มหาวิทยาลัยที่ได"กําหนดไว"เพื่อยึดถือและเป�นแนวทางปฏิบัติร�วมกัน พร"อมทั้งจัดทํา
คู�มือฉบับแก"ไขรอบที่ 3 เดือน สิงหาคม 2560 ให"บุคลากรของคณะฯ (อ"างอิง สศ. 
5.1.7-2 คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม�โจ" ประจําป>การศึกษา 
2557 ฉบับแก"ไข รอบที่ 3) 

- มีการแต�งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ (อ"างอิง  สศ. 5.1.7-3  
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทําหน"าที่วางแผน กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน กํากับติดตาม ผลักดันให"มีการพัฒนา ปรับปรุงการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตร และระดับคณะ พร"อมทั้งแต�งตั้งคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา (อ"างอิง สศ. 5.1.7-4  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) 
เพื่อจัดเก็บข"อมูล หลักฐาน เอกสารต�างๆ ประกอบการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง พร"อมทั้ งตรวจติดตามผลการดําเนินงาน และจัดหาหลักฐานเอกสาร
ประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการดําเนินงานให"
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (อ"างอิง สศ. 5.1.7-5 รายงานการประชุม) 
และคณะกรรมการประจําคณะฯให"ทราบตามลําดับ (อ"างอิง สศ. 5.1.7-6 รายงานการ
ประชุม 4-62) 
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การดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษา (Do) 
คณะฯ ได"แต�งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประกัน

คุณภาพโดยการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในระดับคณะ ระดับหลักสูตรอย�างต�อเนื่องตลอด
ทั้งป>การศึกษา 2561 โดยมีผลการดําเนินการดังนี้ 

คณะอนุกรรรมการประกันคุณภาพมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตรอย�างต�อเนื่องตลอดทั้งป>การศึกษา 2561 เพื่อ
นําเสนอผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ตามลําดับ 

- ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ� 
2562 (อ"างอิง สศ 5.1.7-7 การประชุมครั้งที่ 1/2562) 

- ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 เมษายน 
2562 (อ"างอิง สศ 5.1.7-8  การประชุมครั้งที่ 2/2562) 

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 
(อ"างอิง สศ 5.1.7-9  รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562)  

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 17 มกราคม 
2562 (อ"างอิง สศ 5.1.7-10   รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562)  

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 
(อ"างอิง สศ 5.1.7-11   รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562)  

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 3 พฤษภาคม 
2562 (อ"างอิง สศ 5.1.7-12   รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562)  

 มีการตรวจสอบคุณภาพของการดําเนินงานด"านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผ�านที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อรายงานผลการกํากับ ติดตาม และควบคุมการดําเนินงาน  

- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2562  วันที่ 16 มกราคม 2562  
(อ"างอิง สศ 5.1.7-13  รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562) 

- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2562  วันที่ 20 กุมภาพันธ� 2562  
(อ"างอิง สศ 5.1.7-14  รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562) 

- การประเมินคุณภาพภายใน (Check)   
คณะฯ ได"จัดกิจกรรมวิพากษ�รายงานการประเมินตนเอง ประจําป>การศึกษา 2561 ในวัน

4 มิถุนายน 2562 โดยมีคณาจารย� บุคลากร เข"าร�วมกิจกรรม เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินการใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และนําข"อเสนอแนะ ข"อคิดเห็นจากผู"เข"าร�วมกิจกรรม เพื่อนําไปปรับปรุง
รายงานในระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร"อมรองรับการตรวจประเมินตนเองจากคณะกรรมการ 
(อ"างอิง สศ. 5.1.7-15 กิจกรรมวิพากษ�รายงานการประเมินตนเอง) 
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การควบคุมคุณภาพ และการติดตามการดําเนินงาน (Act) 
ในด"านการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ คณะฯ มีการแต�งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพื่อทําหน"าที่วางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงาน กํากับติดตาม 
ผลักดันให"มีการพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และระดับคณะ   

มีการแต�งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยมีรองคณบดีฝ]ายวิชาการเป�นประธานคณะกรรมการ 
คณาจารย� และเจ"าหน"าที่ฝ]ายต�างๆ ในคณะฯ โดยมีการหน"าที่ของแต�ละฝ]ายอย�างชัดเจน ซึ่งมีหน"าใน
การจัดเก็บข"อมูล หลักฐาน เอกสารต�างๆ ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง จัดหา
หลักฐานเอกสารประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และมีการประชุมติดตามความก"าวหน"า
ในการจัดทําข"อมูลอย�างต�อเนื่อง พร"อมทั้งนําเข"าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อมีมติให"เพิ่มเติมข"อมูล หรือการแก"ไขข"อมูล คณะอนุกรรมการฯ จะมีการประชุมเพื่อ
เพิ่มเติมข"อมูลตามมติที่ประชุม และจะนําเข"าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพอีก
ครั้ง และรายงานในคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยรองคณบดีฝ]ายวิชาการทุกรอบการประชุม เพื่อ
ทราบตามลําดับ 

ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ป>การศึกษา 2560 ที่ผ�านมา คณะฯ ได"นําผลการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมิน จุดเน"น จุดเด�น ข"อเสนอแนะ คําแนะนํา
ต�างๆ (อ"างอิง สศ. 5.1.7-16 รายงานการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา) มาประชุมใน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาร�วมกัน เพื่อวางแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ ในป>การศึกษา 2561  (อ"างอิง สศ. 5.1.7-17 แผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพ
การศึกษา)     

 
ผลการประเมินตนเอง  

เปYาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปYาหมาย 

7 ข"อ ปฏิบัตไิด"ข"อ 1,2,3,4,5,6,7 5.0 บรรลุเปoาหมาย 
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ตัวบ�งชี้ที่ 5.2 : ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ�งชี้ : กระบวนการ 
ปTท่ีใช�ในการประเมิน : ปTการศึกษา 2561 
เกณฑ�การประเมิน : ค�าคะแนน 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งชี้ : นางจิราพรรณ  เคหา 
หน�วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
 
เกณฑ�การประเมิน 

ข"อ 1  มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให"เป�นไปตามองค�ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ข"อ 2  มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให"เป�นไปตามระบบที่กําหนดในข"อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให"กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ข"อ 3  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให"เกิดผลตามองค�ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ข"อ 4  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให"
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา  

ข"อ 5  นําผลการประเมินและข"อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให"มีคุณภาพดี
ขึ้นอย�างต�อเนื่อง 

ข"อ 6  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ�านองค�ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข"อ 

มีการดําเนินการ 
5  ข"อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข"อ 

 
คะแนนท่ีได�รับ  : 5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน : คณะฯ มีการดําเนินการได" 6 ข"อ ดังนี้ 
ข�อ 1  มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให�เปfนไปตาม

องค�ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 คณะฯ มีการแต�งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู"บริหาร ประธาน
อาจารย�ผู"รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร คณาจารย� บุคลากรของคณะฯ ร�วมเป�นกรรมการ (อ"างอิง 
สศ 5.2.1-1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) เพื่อทําหน"าที่วางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
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และประเมินผลการดําเนินงานด"านการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับต�าง ๆ ให" เป�นไปตาม
องค�ประกอบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 คณะฯ มีระบบและกลไกในการดําเนินงานด"านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
เพื่อให"ทุกหลักสูตรเป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 

1. การรับนักศึกษา โดยมีกระบวนการรับนักศึกษาที่มีการกําหนดคุณสมบัติและวิธีการ

คัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อให"ได"นักศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล"องกับ

ความต"องการของหลักสูตร อีกทั้ง ยังมีการส�งเสริมและพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรให"มี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค�ทั้ง 5 ด"าน และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร"างทักษะการเรียนรู"ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีการจัดการข"อร"องเรียนของ

นักศึกษาในหลักสูตร เพื่อให"เกิดกระบวนการตอบสนองต�อการแก"ไขป?ญหาให"แก�

นักศึกษาในหลักสูตรได"อย�างเป�นระบบและมีประสิทธิภาพ  (อ"างอิง สศ 5.2.1-2 

โครงการด"านการส�งเสริมพัฒนานักศึกษา) 

2. การบริหารและพัฒนาอาจารย�ผู"รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีกระบวนการดําเนินงานที่

ครอบคลุมและเป�นไปตามเกณฑ�การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยเริ่มตั้งแต�

การแต�งตั้งอาจารย�ผู"รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ�มาตรฐาน และ

เป�นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม�โจ" เรื่อง หลักเกณฑ�การแต�งตั้งอาจารย�ประจํา

หลักสูตร เพื่อทําหน"าที่บริหารและดําเนินงานของหลักสูตรให"เป�นไปตามกรอบมาตรฐาน

การอุดมศึกษาและเกณฑ�มาตรฐานที่เกี่ยวข"อง ตลอดจนมีการส�งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาอาจารย�ประจําหลักสูตร (อ"างอิง สศ 5.2.1-3 ประกาศการรับสมัครอาจารย�) 

3. การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ มุ�งผลลัพธ�การเรียนรู" (OBE) ผู" เรียนต"อง

แสดงออกถึงผลลัพธ�การเรียนรู"ทั้งในส�วนของคุณลักษณะทั่วไป (Generic learning 

outcome, GLO) และคุณลักษณะเฉพาะ (Specific learning outcomes, SLO) หลักสูตร ฯ 

ได"ออกแบบให"  PLO คลอบคลุมทั้ ง GLO และ SLOโดยการนําข"อ มูลการสํารวจ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค� (อ"างอิง สศ 5.2.1-4 รายงานการได"มาซึ่งคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค�ของผู"ประกอบการและผู"มีส�วนได"ส�วนเสียภายในมหาวิทยาลัย) ที่

คํานึงถึงความสอดคล"องกับสภาวการณ�ในป?จจุบัน และตรงตามความต"องการของ

ตลาดแรงงาน ตลอดจนกําหนดให"มีการปรับปรุงหลักสูตรให"มีความทันสมัยตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตรทุก ๆ 5 ป> ตามเกณฑ�ที่กําหนด  
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4. การวางระบบผู"สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู"เรียน โดยมี

การกําหนดผู"สอนตามความเช่ียวชาญในแต�ละสาขาวิชา มีการกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ตลอดจนมีการ

ตรวจสอบผลการประเมินผู" เรียนในแต�ละรายวิชา และการจัดส�งรายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ในแต�ละภาคการศึกษา ให"เป�นไปอย�างมี

ประสิทธิภาพ (อ"างอิง สศ 5.2.1-5 บันทึกข"อความแจ"งดําเนินการจัดทํารายละเอียดของ

รายวิชา)  

5.   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู"  โดยจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู"ให"เพียงพอและเหมาะสมต�อการ

จัดการเรียนการสอน ตลอดจนถึงการประเมินความพึงพอใจเพื่อนําผลประเมินมา

วางแผน ส�งเสริม และสนับสนุนให"นักศึกษาสามารถเรียนรู"ได"อย�างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด (อ"างอิง สศ 5.2.1-6 การสํารวจความต"องการระดับหลักสูตร) 

ข�อ 2  มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให�เปfนไปตามระบบท่ีกําหนดในข�อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให�กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 คณะฯ ได"กําหนดให"อาจารย�ผู"รับผิดชอบหลักสูตร เป�นผู"ขับเคลื่อนการดําเนินงานด"านประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร เพื่อให"เป�นไปตามระบบและกลไกที่ได"กําหนดไว" พร"อมทั้งแต�งตั้ง
คณะอนุกรรมการ (อ"างอิง สศ 5.2.2-1 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) เพื่อจัดเก็บข"อมูล 
หลักฐาน เอกสารต�างๆ ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดเตรียมหลักฐานเอกสารประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
และรายงานผลการดําเนินงานให"คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประจํา
คณะ โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้ 

  ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� ได"มีการประชุมอาจารย�

ผู"รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนผลการการดําเนินงานของหลักสูตร สมัย
วิสามัญ จํานวน 8 ครั้ง และสมัยสามัญ จํานวน 8 ครั้ง ดังนี้ (อ"างอิง สศ 5.2.2-2 หนังสือเชิญประชุม) 

- การปรับปรุงหลักสูตร 
- สรุปงานและวางแผนมอบหมายภาระงานให"ผู"รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม� 
- การเสนอโครงการของหลักสูตร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- ข"อมูลจํานวนนักศึกษา 
- การนิเทศสหกิจศึกษา 
- แผนการดําเนินงานของหลักสูตร 
- การติดตามการขอตําแหน�งทางวิชาการของอาจารย�ผู"รับผิดชอบหลักสูตร 
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- การติดตามรายงานผลการเข"าร�วมประชุม/อบรม 
- การบริหารจัดการข"อมูลของหลักสูตร 
- โครงการสร"างหลักสูตร 
- ข"อมูลครุภัณฑ�ของหลักสูตรที่บรรจุในแผน 
- การหารายได"ของหลักสูตร 
- แผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ด"วยเกณฑ� AUN QA 
- พิจารณารายวิชาการทวนสอบ  
- การคัดเลือกนักศึกษาใหม� ป>การศึกษา 2562 
- เกณฑ�การเลือกสาขาของนักศึกษา 

 ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� ได"มีการประชุมอาจารย�

ผู"รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนผลการการดําเนินงานของหลักสูตร จํานวน 7 
ครั้ง โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังนี้ (อ"างอิง สศ 5.2.2-3 หนังสือเชิญประชุม) 

- การเสนอขอแต�งตั้งอาจารย�ผู"รับผิดชอบหลักสูตรใหม� 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา 
- การประชุมหารือภาระงานสอน 
- ผลการดําเนินงานด"านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
- การจัดโครงการ/กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา 
- การบริหารจัดการหลักสูตร 
- การติดตามความก"าวหน"าของนักศึกษา 
- หลักเกณฑ�การให"ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- การยื่นขอตําแหน�งทางวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
- การพิจารณาผลคะแนนของนักศึกษา 
- รายงานความก"าวหน"าของนักศึกษาในหลักสูตร 

 ระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� ได"มีการประชุมอาจารย�

ผู"รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนผลการการดําเนินงานของหลักสูตร จํานวน 5 
ครั้ง โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังนี้ (อ"างอิง สศ 5.2.2-4 หนังสือเชิญประชุม) 

- คําส่ังแต�งตั้งอาจารย�ประจําหลักสูตร 
- ผลการดําเนินงานด"านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
- การจัดโครงการ/กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา 
- หลักเกณฑ�การให"ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- การเข"าร�วมประชาสัมพันธ�หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
- คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ 
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- การจัดทําระบบการพิจารณาความสอดคล"องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHECO 
- ติดตามความก"าวหน"าในการประสานงานสําหรับผู"ประสงค�สมัครเข"าศึกษาในหลักสูตร 

Flagship Doctoral Program-Universiti Putra Malaysia (UPM)  
- การยื่นขอตําแหน�งทางวิชาการของอาจารย�ผู"รับผิดชอบ 
- การพิจารณาผลคะแนนของนักศึกษา 
- รายงานความก"าวหน"าของนักศึกษาในหลักสูตร 

การกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ดังน้ี 
- ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ� 

2562 (อ"างอิง สศ 5.2.2-5 การประชุมครั้งที่ 1/2562) 
- ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 พฤษภาคม 

2562 (อ"างอิง สศ 5.2.2-6  การประชุมครั้งที่ 2/2562) 
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 

(อ"างอิง สศ 5.2.2-7  รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562)  
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 17 มกราคม 

2562 (อ"างอิง สศ 5.2.2-8  รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562)  
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 

(อ"างอิง สศ 5.2.2-9  รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562)  
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 3 พฤษภาคม 

2562 (อ"างอิง สศ 5.2.2-10   รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562)  
 

 มีการตรวจสอบคุณภาพของการดําเนินงานด"านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผ�านที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อรายงานผลการกํากับ ติดตาม และควบคุมการดําเนินงาน  

- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2562  วันที่ 16 มกราคม 2562  
(อ"างอิง สศ 5.2.2-11  รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562) 

- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2562  วันที่ 20 กุมภาพันธ� 2562  
(อ"างอิง สศ 5.2.2-12  รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562) 

 

ข�อ 3  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให�เกิดผลตาม
องค�ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 คณะฯ ได"ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให"เกิดผล
ตามองค�ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 

- คณะฯ ได"จัดสรรงบประมาณ และผู"รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ส�งเสริมและพัฒนาด"าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป�นกิจกรรมที่ครอบคลุมพันธกิจของคณะฯ โดยบรรจุใน
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โครงการยุทธศาสตร�เงินรายได"ของคณะฯ เช�น กิจกรรมที่ 2 สัมมนา/บรรยายพิเศษให"
ความรู"ทางด"านประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA ภายใต"โครงการพัฒนาการวางแผน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห"องประชุม 2209 
(อ"างอิง สศ 5.2.3-1 กิจกรรม สัมมนา/บรรยายพิเศษให"ความรู"ทางด"านประกันคุณภาพ
การศึกษา AUN QA) 

- คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาให"นักศึกษาใหม� โดยให"ความรู"
และทักษะการประกันคุณภาพแก�นักศึกษา ประจําป>การศึกษา 2561 ในวันที่ วันที่ 13 
มิถุนายน 2561 เพื่อให"นักศึกษาใหม�ได"ทราบถึงนโยบายการบริหารงานของคณะฯ, ทํา
ความรู"จักกับคณาจารย� เจ"าหน"าที่, สถานที่ภายในอาคารศูนย�สัตวศาสตร�ฯ, แนะนําการใช"
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการให"ความรู"เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
เกี่ยวข"องกับนักศึกษา (อ"างอิง สศ 5.2.3-2 รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาให"
นักศึกษาใหม�) 

- โครงการยุทธศาสตร�ของคณะฯ เช�น โครงการสหกิจศึกษา และการฝHกงาน  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โครงการเพิ่มพูนความรู"ทางวิชาการ เพื่อให"
นักศึกษาได"ประสบการณ�การเรียนรู"ภายนอกห"องเรียน ได"รับองค�ความรู"ใหม�พร"อมทั้ง
ส�งเสริมให"นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค� (อ"างอิง สศ 5.2.3-3 โครงการยุทธศาสตร�
เงินรายได" ประจําป>งบประมาณ 2561) 

- คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการเพิ่มพูนความรู" และทักษะให"แก�คณาจารย� จํานวน 
15,000 บาท/ป>งบประมาณ (อ"างอิง สศ 5.2.3-4 การจัดสรรงบประมาณสําหรับบุคลากร) 
เพื่อให"บุคลากรได"พัฒนาตนเองให"มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง และยังมี
ส�งเสริมให"อาจารย�พัฒนาตนเองในด"านการสร"างผลงานทางวิชาการอย�างต�อเนื่อง เช�น 
การสนับสนุนการตีพิมพ�ผลงาน การทําหนังสือ ตํารา เพื่อขอตําแหน�งทางวิชาการ  

- การจัดสรรทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู"ด"านกายภาพ เช�น ห"องปฏิบัติของคณะฯ  
อุปกรณ� เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต�อการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑ�
และสิ่งก�อสร"าง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ฟาร�มปศุสัตว� 
และสัตว�ทดลองที่สามารถใช"ในการเรียนการสอน และการวิจัยอย�างเพียงพอ (อ"างอิง สศ 
5.2.3-5 สิ่งสนับสนุนด"านกายภาพ) พร"อมทั้งสํารวจความต"องการครุภัณฑ� ที่ดิน และ
สิ่งก�อสร"าง ในระดับหลักสูตร เพื่อบรรจุไว"ในแผนความต"องการงบลงทุน ระยะ 5 ป> (พ.ศ. 
2560-2564) (อ"างอิง 5.2.3-6แบบสํารวจความต"องการครุภัณฑ� ที่ดิน และสิ่งก�อสร"าง) 

 

ข�อ 4  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให�กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา  
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ทุกหลักสูตรได"รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด"วยเกณฑ� AUN QA ตาม
กําหนดเวลาทุกหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร วันท่ีประเมิน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 25 มิถุนายน 2562 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 26 มิถุนายน 2562 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 27 มิถุนายน 2562 
 

ทุกหลักสูตรได"รายงานผลการประเมินให"คณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยวิชาสามัญ ใน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  เพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ป>การศึกษา 
2561 และพิจารณาข"อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ (อ"างอิง สศ 5.2.4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ) 
 

 

ข�อ 5  นําผลการประเมินและข�อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให�มี
คุณภาพดีขึ้นอย�างต�อเน่ือง 

จากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และข"อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป>การศึกษา 2560 คณะกรรมการประจําคณะ ได"ให"
ข"อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา / ปรับปรุงการดําเนินงานด"านการประกันคุณภาพการศึกษาของแต�ละ
หลักสูตร ในป>การศึกษา 2561 โดยได"เห็นชอบให"แต�ละหลักสูตรจัดกิจกรรมส�งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนานักศึกษา อาจารย�ประจําหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งการดําเนินการด"านอื่น 
ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให"มีคุณภาพดีขึ้นอย�างต�อเนื่อง (อ"างอิง สศ 5.2.5-1 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะฯ) 

โดยในป>การศึกษา 2561 หลักสูตรของคณะฯ ทั้ง 3 หลักสูตร ได"ดําเนินการพัฒนา / ปรับปรุง
ตามข"อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ พร"อมทั้งจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร ด"วยเกณฑ� AUN QA ซึ่งประกอบด"วย องค�ประกอบ 1 การกํากับมาตรฐาน ภายใต"ประกาศ
ข"อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการในการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําป>การศึกษา 
2560 และผลการดําเนินงานตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพตามเกณฑ� ASEAN University Network - 
Quality Assurance (AUN-QA) จํานวน 11 องค�ประกอบ เพื่อประเมินตนเองอันเกิดจากการดําเนินงาน
ของหลักสูตร ประกอบด"วยข"อมูลดิบ ตลอดจนวิเคราะห� จุดอ�อน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ปรับปรุง และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิที่
แต�งตั้งโดยมหาวิทยาลัยแม�โจ" ซึ่งจะเป�นตัวบ�งช้ีระดับคุณภาพของการบริหารหลักสูตร อันจะเป�น
หลักประกัน ความเช่ือม่ันให"กับผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย  

 

 

ผลการประเมินตนเอง  
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คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

เปYาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปYาหมาย 
6 ข"อ ปฏิบัตไิด"ข"อ 1,2,3,4,5,6 5.0 บรรลุเปoาหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการประเมินตนเองรายตัวบ�งชี้ตามองค�ประกอบคุณภาพ 
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คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

 องค�ประกอบ/ตัวบ�งชี ้
ค�าเปYาหมาย 

2560 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
การ

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลลพัธ� 

องค�ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1      ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.0       

1.2     อาจารย�ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร�อยละ 70 16 X 100 /21 ร�อยละ 76.16 5 

1.3    อาจารย�ประจําคณะที่ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ร�อยละ 50 9 x 100 /21 ร�อยละ 42.86 3.57 

1.4     จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวน
อาจารย�ประจํา 

1:20 1 : 19.92 5 5 

1.5    การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข�อ - 6 ข�อ 5 

1.6    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข�อ - 6 ข�อ 5 

องค�ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

2.1    ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร"างสรรค� 

6 ข�อ - 5 ข�อ 4 

2.2    เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร"างสรรค� 100,000 บาท 5,213,319/20 260,665.95 5 

2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย ร�อยละ 60 8.20 x 100 /21 ร�อยละ 39.05 5 

องค�ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

3.1    การบริการวิชาการแก�สังคม 6 ข�อ - 5 ข�อ 4 

องค�ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1     ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข�อ - 6 ข�อ 5 

องค�ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

5.1    การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ�
ตามพันธกิจ กลุ�มสถาบัน และเอกลักษณ�ของคณะ 

7 ข�อ - 7 ข�อ  5 

5.2   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ข�อ - 6 ข�อ 5 

คะแนนรวมของตัวบ�งช้ี 12 ตัวบ�งช้ี 56.57 

คะแนนรวมเฉลี่ย 4.71 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 


