
1 
 

                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป�การศึกษา 2562   

P.1 ลักษณะองค�กร 
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี เป$นหน&วยงานภายในระดับคณะ  ซึ่งได.รับอนุมัติให.จัดตั้งตาม

ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม&โจ. ที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยเดิมเป$นภาควิชา
เทคโนโลยีทางสัตว�  สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งเป$นคณะแรกที่ได.จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม&โจ. พ.ศ. 2518 ได.ประกาศใช.ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ� 
2518 ตั้งอยู&เลขที่ 252 หมู& 8 ต. หนองหาร อ. สันทราย จ.เชียงใหม& โดยเริ่มเป@ดสอนครั้งแรกในระดับ
ปริญญาตรีเมื่อป� พ.ศ. 2518 ปAจจุบันมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาสัตวศาสตร� ทั้งในระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา โดยในระดับปริญญาตรี แบ&งออกเป$น 4 สาขาวิชาเอก ได.แก& เอกสัตว�ป�ก เอกการ
ผลิตสุกร เอกโคนมและโคเนื้อ และเอกอาหารสัตว� ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามสาขาวิชาเอกที่ตนเอง
สนใจได.ในขณะที่เรียนช้ันป�ที่ 2 เทอม 2 สําหรับระดับบัณฑิตศึกษามีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญา
โทที่มุ&งเน.นพัฒนามหาบัณฑิตที่มีองค�ความรู. ควบคู&คุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการงานวิจัยด.านสัตว
ศาสตร� เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเป$นมิตรต&อสิ่งแวดล.อมอย&างยั่งยืน และปริญญาเอกที่มุ&งเน.นผลิต
บุคลากรและสร.างองค�ความรู.ใหม&ที่เหมาะสมทางสัตวศาสตร�เพื่อการพัฒนาปศุสัตว�อย&างยั่งยืน   
 

ก. สภาพแวดล�อมองค�กร 
(1) คณะฯ มีภารกิจหลัก 3 ด.าน คือ ด.านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยใน

ป�การศึกษา 2562 มีการจัดการศึกษา จํานวน 3 หลักสูตร รายละเอียดตามตาราง OP-1ก (1-1) และการ
บริการอื่นๆ ตาม ตาราง OP-1ก (1-2) 
 

ตาราง OP-1ก (1-1)  การจัดการศึกษาในป�การศึกษา 2562   

ผลผลิต/บริการหลัก 
ลูกค�า/ผู�รับบริการ/ผู�มีส%วนได�ส%วน

เสีย 

ความสําคัญของผลผลิต/
บริการต%อความสําเร็จ

ขององค�กร 

รูปแบบและวิธีส%งมอบ
ผลผลิต/บริการ 

หลักสูตร    

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
2.หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร� 

3.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� 

ลูกค�า 
-นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

- บัณฑิตประกอบอาชีพ
รับใช.สังคมสร.างชื่อเสียง
และสร.างความย่ังยืนให.

ส&วนงาน 
-  องค� ค วาม รู. จ ากการ
เรียนการสอนแบบบูรณา
การทําให.ส&วนงานบรรลุ
วิสัยทัศน�และพันธกิจ 

- ผู. ใช.บัณฑิตมีความพึง
พ อ ใ จ บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เ ร็ จ
การศึกษาจากส&วนงานทํา

- การบรรยายในห.องเรียน 
- การค.นคว.าด.วยตัวเอง 
- การอภิปรายรายบุคคลและ

รายกลุ&ม 
- เรียนรู.จากการศึกษาดูงาน 
- ฝKกปฏิบัตใินห.องปฏบิัติและ
ในภาคสนาม 
- เรียนรู.จากการทําวิจัย 
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ผลผลิต/บริการหลัก 
ลูกค�า/ผู�รับบริการ/ผู�มีส%วนได�ส%วน

เสีย 

ความสําคัญของผลผลิต/
บริการต%อความสําเร็จ

ขององค�กร 

รูปแบบและวิธีส%งมอบ
ผลผลิต/บริการ 

ให.ส&วนงานเป$นที่รู.จักและ
ได. รั บ ก า รยอ ม รับ จ าก
สังคม 

วิจัย     

1.ผลงานวิจัยทางด.านสัตวศาสตร� 
 

ลูกค�า 
-ผู.ว&าจ.าง (แหล&งทุนวิจัยจาก
หน&วยงานภาครัฐและเอกชน) 
สัตว� 

ผู�มีส%วนได�ส%วนเสีย 
-คณาจารย� 

-นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
-เกษตรกร 
-หน&วยงานภาครัฐ 
-เอกชน 

-งานวิจัยได.รับการตีพิมพ� 
-งานวิจัยถูกนําไปใช.
ประโยชน�ในเชิงนโยบาย 

บทความการตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการ การสัมมนา 
การประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ

-ข.อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

บริการวิชาการ    

1.งานบริการวิชาการทางด.านสัตว
ศาสตร� 

 

ลูกค�า 
-ผู.ว&าจ.าง (แหล&งทุนวิจัยจาก
หน&วยงานภาครัฐและเอกชน) 
สัตว� 

-ผู.เข.าฝKกอบรม 
-ผู.ใช.บริการวิเคราะห�อาหารสัตว� 

ผู�มีส%วนได�ส%วนเสีย 
-คณาจารย� 
-นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

-เกษตรกร 
-หน&วยงานภาครัฐ 
-เอกชน 

-เป$นวิทยากรถ&ายทอด
ความรู.ผ&านกิจกรรม/
โครงการหรือสื่อต&างๆ 

-จัดโครงการอบรมเชงิ
ปฏิบัติการ 
-ให.บริการวิเคราะห�
อาหารสัตว� 
-จัดกิจกรรม/โครงการให.

นักศึกษา องค�กรต&างๆ 
และสังคม 
 

คู&มือการเลี้ยงสัตว�/ชุดองค�
ความรู.ที่ส&งมอบต&อผู.มีส&วนได.
ส&วนเสีย 

 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

กิจกรรม/โครงการด.านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดล.อม 

ลูกค�า 
-นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ผู�มีส%วนได�ส%วนเสีย 
-องค�กรภาครัฐและภาคเอกชน 
-ชุมชนและสังคม 

-นักศึกษาได.รับการ
ปลูกฝAงความมีจริยธรรม 
รับผิดชอบต&อสังคมและ
สิ่งแวดล.อม 

- ส&งเสริมให.ชุมชนและ
สังคมเกิดความเข.มแข็ง 

กิจกรรม/โครงการต&างๆด.าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล.อม 
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(2) คณะฯ มี วิสัยทัศน� พันธกิจ ค&านิยม และสมรรถนะหลักขององค�กร ดังนี้ 

วิสัยทัศน� :  เป$นคณะที่มีความเป$นเลิศทางด.านสัตวศาสตร�ในระดับชาติ 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให.มีประสิทธิภาพ โดยมุ&งเน.นให.มีการปฏิบัติ ใน

ห.องปฏิบัติการ ในฟาร�มของคณะฯ ควบคู&กับการสอนภาคทฤษฎี เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ 

ความรู. ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางด.านสัตวศาสตร�ให.สอดคล.องกับการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาทางด.านการผลิตสัตว� 

2. บูรณาการวิจัยด.านสัตวศาสตร� เพื่อประโยชน�ต&อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนาให.

เป$นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

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

ระดับชาติ และนานาชาติ 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล.อมอย&างยั่งยืน โดยผ&าน

กิจกรรมนักศึกษาในโครงการต&างๆ เช&น ด.านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะมุ&งเน.นให.นักศึกษา

ที่มาจากภูมิลําเนาต&างๆทั่วประเทศทํากิจกรรมร&วมกันและร&วมกับบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู.

ศิลปวัฒนธรรมท.องถิ่นลานนาร&วมกัน ด.านการอนุรักษ�พันธุ�สัตว�พื้นเมือง โดยผ&านกิจกรรมการ

อนุรักษ�และการประกวดสัตว� ด.านสิ่งแวดล.อมผ&านกิจกรรมโครงการ Smart farm 

5. สร.างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให.มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร&งใส และตรวจสอบได. โดย

ให.บุคลากรมีส&วนร&วมในการกําหนดเปXาหมายของงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย

คณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 

6. พัฒนางานฟาร�มปศุสัตว�ให.ได.มาตรฐานเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานจากกรมปศุสัตว� มาตรฐาน

ปศุสัตว�อินทรีย� และพัฒนาการแปรรูปผลผลิตเป$นผลิตภัณฑ�เพื่อเพิ่มมูลค&าให.กับผลผลิต เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  บริการวิชาการ  และก&อเกิดรายได.  
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ค%านิยม :  

- ทัศนคติที่ดีต&องานและเพื่อนร&วมงาน : ทํางานด.วยความมุ&งม่ัน และมีส&วนร&วมในการกิจกรรม

ต&างๆ ขององค�กรอย&างสมํ่าเสมอ อุทิศตนต&อส&วนรวม และเป$นประโยชน�ต&อองค�กร 

- การทํางานเป$นทีม :  บุคลากรทํางานร&วมกันอย&างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่สุด เพื่อให.

เพื่อบรรลุเปXาหมายร&วมกันขององค�กร  

- จิตบริการ : บุคลากรให.ความช&วยเหลือหรือการดําเนินการเพื่อประโยชน�ขององค�กร ทําให.ผู.

ที่มาติดต&อได.รับความประทับใจและเกิดความช่ืนชมองค�กร อันเป$นการสร.างภาพลักษณ�ที่ดีแก&

องค�กรซึ่งเป$นเบื้องหลังความสําเร็จของทุกงาน 

สมรรถนะหลัก :    

- ทักษะทางวิชาชีพ (มีสถานที่ให.นักศึกษาฝKกปฏิบัติงาน ความร&วมมือกับหน&วยงานภายนอก) 

- มีความเช่ียวชาญเฉพาะด.าน  
 

 (3) คณะฯ มีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน 68 คน  เป$นชาย 48 คน หญิง 20 คน ตาราง OP-1 ก (3-1) 

บุคลากรมีความหลากหลายและแตกต&างกันทางด.านคุณวุฒิ  ประสบการณ� และความเช่ียวชาญดังปรากฏ
ในตาราง ตาราง OP-1 ก (3-2)  ถึง ตาราง OP-1 ก (3-6)  และมีปAจจัยสนับสนุนที่ทําให.ผู.ปฏิบัติงานมุ&งม่ัน
ต&อภารกิจของมหาวิทยาลัย ตาราง OP-1 ก (3-7) (ข.อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน  2563) 

ตาราง OP-1 ก (3-1) การจําแนกบุคลากรตามเพศ 

เพศ จํานวน ร�อยละ 
ชาย 48 70.58 

หญิง 20 29.41 

 รวม 68 100 
 

ตาราง OP-1 ก (3-2) ตําแหน&งทางวิชาการ/ความก.าวหน.าทางอาชีพ  

ประเภท จํานวน (คน) ร�อยละ ความก�าวหน�าทางอาชีพ  (คน) 
สายวิชาการ 20 29.41   รศ./ผศ./อ = รศ.1 /ผศ.12 /อ.7 
สายสนับสนุน 48 70.58  ชํานาญการพิเศษ 1, ชํานาญการ 2 

   อัตราส&วนสายวิชาการ : สายสนับสนุน 

รวม 68 100 = 1:2.4 คน   
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ตาราง OP-1 ก (3-3) การจําแนกบุคลากรตามประเภทการจ.าง 

ข�าราชการ
(คน) 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย

(คน) 

ลูกจ�าง 
ประจํา
(คน) 

พนักงานราชการ 
เงินงบประมาณ 

(คน) 

พนักงานส%วนงาน 
เงินนอก

งบประมาณ (คน) 

ลูกจ�าง 
จ�างเหมา(คน) 

3 35 3 3 7 17 

                                        รวม                    68             คน 

ตาราง OP-1 ก (3-4) การจําแนกประเภทบุคลากรตามวุฒิการศึกษา แยกความเช่ียวชาญ 

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) ร�อยละ ประเภทบุคลากร ความเชี่ยวชาญ 
ปริญญาตรี 1  1.47 สายวิชาการ เอกสารประกอบ

ภาคผนวก 1 ปริญญาโท 4  5.88 สายวิชาการ 

ปริญญาเอก 15  22.05 สายวิชาการ 

ต่ํากว&าระดับปริญญาตรี  28  41.17 สายสนับสนุนวิชาการ 

ปริญญาตรี 12 17.64 สายสนับสนุนวิชาการ 

ปริญญาโท 8 11.76 สายสนับสนุนวิชาการ 

รวม 68 100   
 

 
 
 

3

2

2

3

3

2

5

0 1 2 3 4 5 6

โรคและการสุขาภิบาลสตัว�

ปรับปรุงพันธุ�สัตว�

วิทยาศาสตร�เนือ้สัตว�

อาหารสัตว�

สุกร

สัตว�ปEก

โคนม-โคเนื้อ

ความเชี่ยวชาญ
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ตาราง OP-1 ก (3-5) การจําแนกบุคลากรตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ป�) 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

(ปE) 
สายวิชาการ (คน) สายสนับสนนุ (คน) จํานวน (คน) ร�อยละ 

0 – 5 ป�  5 9 14  20.58 

6-10 ป� 5 15 20 29.41 

11 – 15 ป� 3 17   20 29.41 

16 – 20 ป� -  1 1  1.47 

21 – 25 ป� 4  3  7 10.29 

26 ป�ขึ้นไป 3 3 6 8.82 

รวม 20   48 68  100 
 

ตาราง OP-1 ก (3-6) การจําแนกบุคลากรตามอายุ (ป�) 
อายุ (ปE) สายวิชาการ (คน) สายสนับสนนุ (คน) จํานวน (คน) ร�อยละ 
 26-30 -  1 1 1.47 

 31-35 4  5    9 13.23 

 36-40  5  6  11 16.17 

41 -45  1  7  8 11.76 

 46-50  3 15   18  26.47 

51-55   3  4  7 10.29 

56-60 4 10 14 20.58 

รวม 68 100 
 

ตาราง OP-1 ก (3-7)  สวัสดิการสิทธิประโยชน�ข.อกําหนดพิเศษด.านสุขภาพ และความปลอดภัยของกลุ&ม

บุคลากรตามประเภทการจ.าง 

กลุ%มบุคลากร ผลตอบแทน 
สวสัดิการและ 
สิทธปิระโยชน� 

เสริมสร�างความสามัคคีและขวัญ
กําลังใจ 

ข.าราชการ 
 
 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

1. เงินเดือน 
2. เงินตอบแทนตําแหน&งทาง
วิชาการ 
1. เงินเดือน 
2. เงินตอบแทนตําแหน&งทาง
วิชาการ 
3. เงินประจําตําแหน&งบริหาร  
(ถ.ามี) 

เอกสาร
ประกอบ

ภาคผนวก 2 

-ใบประกาศนียบัตร 
บุคลากรดีเด&นประจําป� 2562 
-จัดศึกษาดูงาน/สัมมนานอกสถานท่ีป�
ละคร้ัง 
-ให.เงินสนับสนุนการเข.ารับการ
ฝKกอบรมคนละ 15,000 บาท 
-ให.โอกาสในการร.องทุกข� 
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กลุ%มบุคลากร ผลตอบแทน 
สวสัดิการและ 
สิทธปิระโยชน� 

เสริมสร�างความสามัคคีและขวัญ
กําลังใจ 

ลูกจ.างประจํา 
พนักงานราชการ 
 

1.เงินเดือน 
2.ค&าตอบแทนพิเศษ 
(เงินเดือนเต็มขั้น) 

-มีสภาพแวดล.อมท่ีน&าอยู& (รางวัล
เหรียญทองแดงสํานักงานสีเขียว) 

พนักงานส&วนงาน   1. เงินเดือน 

ลูกจ.างจ.างเหมา 1. เงินเดือน 

 

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

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

คณะฯ มีพื้นที่ใช.สอยอาคารสถานที่สําหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานฟาร�มจํานวน 400 
ไร& ประกอบด.วย  

- ห.องเรียน จํานวน 9 ห.อง ห.องปฏิบัติการ จํานวน 15 ห.อง  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

พื้นที่สาํหรับการเรียนการสอน 
ความจุมาตรฐาน 

(คน) 
ห�องเรียน  
ห.องเรียน 1221 40 

ห.องเรียน 1203 120 

ห.องเรียน 1308 60 

ห.องเรียน 1322 40 

ห.องเรียน 1420 60 

ห.องเรียน 1421 10 

ห.องเรียน 1412 100 

ห.องเรียน 1413 120 

ห.องเรียน 1318 50 

ห�องปฏบิัติการ  

ห.อง 1203 ห.องปฏิบัติการผสมเทียม 80 

ห.อง 1312 ห.องปฏิบัติการกายวภิาคและสรีระวิทยาของสัตว� 60 

ห.อง 1401 1402 1403 ห.องปฏิบัติการนม 30 

ห.อง 1425 1426 1427 ห.องปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ� 40 

ห.อง 1504 1505 1508 1531 1535 1540 ห.องปฏิบัติการอาหารสัตว� 20 

ห.อง 1527 ห.องปฏิบัติงานวิจัย 10 
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- ฟาร�มเลี้ยงสัตว� จํานวน 3 ฟาร�ม ฟาร�มสัตว�ป�ก ฟาร�มสุกร ฟาร�มโคนม-โคเนื้อ ซึ่งสามารถ
รองรับนักศึกษาในการฝKกปฏิบัติงาน และเรียนรู.ภายนอกห.องเรียน  

- เครื่องมือวิทยาศาสตร�มีเพียงพอ เพื่อรองรับการเรียนการสอน และการวิจัย  
(เอกสารประกอบภาคผนวก 3)     

- คณะฯ มีงบประมาณในการดําเนินการ ประจําป�งบประมาณ 2562 ประกอบด.วยเงิน
แผ&นดิน 5,754,700.00 บาท และเงินรายได. 13,594,083.44 บาท 

- ฐานข.อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเช&น ระบบฐานข.อมูลทางการเงิน ฐานข.อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฐานการข.อมูลด.านการบริหารจัดการ ตารางการประชุม การลา
ออนไลน� การรับ-ส&งเอกสารระบบออนไลน�   

 
 
 

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

ตาราง OP-1 ก(5)  กฎระเบียบ ข.อบังคับ ที่สําคัญ (ภาคผนวก 3) 
การดาํเนนิงาน กฎระเบียบ ข�อบังคับที่เก่ียวข�อง 

การเรียนการสอน - พระราชบัญญัติการศึกษาแห&งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก.ไขเพิม่เติม 

 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห&งชาติ พ.ศ. 2560 
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 - พระราชบัญญัติการใช.สัตว�เพื่องานทางวิทยาศาสตร� 

การวิจัย -จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวจัิยแห&งชาต ิพ.ศ. 2557 

 -พระราชบัญญัติปXองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดภิาพสัตว�   พ.ศ. 2557 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ.างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560  
 - พระราชบัญญัติการใช.สัตว�เพื่องานทางวิทยาศาสตร� 
 -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ.างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 
 -กฎ ระเบียบ ข.อบังคับอื่นๆ  
การดาํเนนิงาน - ข.อบังคับมหาวิทยาลัยแม&โจ. ว&าด.วยการบริหารการเงิน และทรัพย�สิน พ.ศ. 2562  

  - พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
 - พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ&าสัตว�เพื่อการจําหน&ายเนื้อสัตว� พ.ศ.2559 
 - ระเบียบกรมปศุสัตว�เร่ืองมาตรฐานฟาร�มเลี้ยงสัตว�ประเทศไทย ประเทศไทย  พ.ศ 2542 
 - ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. และสกอ. 
 - กฎ ระเบียบ ข.อบังคับอื่นๆ 

ด�านอาชีวอนามัย -พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล.อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 

และความปลอดภัย -พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว� พ.ศ. 2558 

 -กฎกระทรวงว&าด.วยการกําจดัมูลฝอยและขยะติดเช้ือ  พ.ศ. 2545 
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การดาํเนนิงาน กฎระเบียบ ข�อบังคับที่เก่ียวข�อง 
 -กฎ ระเบียบ ข.อบังคับอื่นๆ  

การบริหารจัดการ - พระราชกฤษฎีกาว&าด.วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 - พ.ร.บ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 
 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ.างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว&าด.วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2548 และ

ฉบับปรับปรุงใหม& พ.ศ.2562 
 - กฎ ระเบียบ ข.อบังคับอื่นๆ (เอกสารประกอบ ภาคผนวก 4) 

 

 
ข. ความสัมพันธ�ระดับองค�กร 
 คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มีโครงสร.างการบริหารงานโดยมีผู.บังคับบัญชาสูงสุด คือ 
คณบดี มีวาระการดํารงตําแหน&ง 4 ป� และมีรองคณบดีฝbายวิชาการ รองคณบดีฝbายวิจัย รองคณบดีฝbาย
บริหาร บริหารด.วยระบบธรรมาภิบาล และคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการกําหนดนโยบาย วางแนวทาง
พัฒนาคณะฯ และเสนอแนะด.านการบริหารแก&ผู.บริหาร เนื่องจากคณะฯ ไม&มีการแบ&งเป$นภาควิชา การ
บริหารจัดการจึงมีการมอบหมายหน.าที่ตามลําดับสายงานแก&รองคณบดี  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

งานบริการวิชาการและวิจัย 

ผู�อํานวยการสํานักงานคณบดี 

 งานบริหารและธุรการ 

 งานคลังและพัสดุ 

งานนโยบายแผน และประกนัคุณภาพ 

งานห�องปฏิบตัิการและ
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร� 

งานฟาร�ม อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสตูร 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร� 

รองคณบดีฝNายบริหาร รองคณบดีฝNายวิชาการ รองคณบดีฝNายวิจัย 

คณะกรรมการประจําคณะ 

คณบดี 

อธิการบดี 
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ในการกํากับดูแลองค�กร   
คณบดี เป$นผู.บังคับบัญชาและเป$นผู.รับผิดชอบการบริหารงานของคณะฯ และมีรองคณบดีฝbาย

วิชาการ รองคณบดีฝbายวิจัย รองคณบดีฝbายบริหาร ดําเนินงานภายใต.คําสั่งที่คณบดีมอบหมาย และมี
ผู.อํานวยการสํานักงานคณบดี รับผิดชอบและบริหารงานในสํานักงานคณบดี อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตร
ทําหน.าที่บริหารงานด.านการจัดการการเรียนการสอน นอกจากนี้คณะฯ ได.แต&งตั้งคณะกรรมการชุดต&างๆ 
เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะฯ อย&างมีประสิทธิภาพเช&น  

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

 ทั้งนี้รองคณบดีและประธานอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งเป$นกรรมการประจําคณะฯ โดย
ตําแหน&ง รายงานความก.าวหน.าของการดําเนินงานให.คณะกรรมการประจําคณะ ทราบในการประชุม
ประจําเดือน 
 

 (2) คณะฯ ได.จําแนกผู.เรียน ลูกค.ากลุ&มอื่น กลุ&มผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย และส&วนตลาด รวมทั้งความ

ต.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/ความคาดหวัง 
 

 (2) คณะฯ ได.จําแนกผู.เรียน ลูกค.ากลุ&มอื่น กลุ&มผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย และส&วนตลาด รวมทั้งความ

ต.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/ความคาดหวัง 

ลูกค�า ความต�องการและความคาดหวัง 

ผู�เรียน  

ระดับปริญญาตรี 1. จบภายในเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
2. มีงานทํา และได.รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1. มีทุนวิจัย/ทุนการศึกษา 
2. จบภายในเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
3. มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา และได.รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา 
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ลูกค�า ความต�องการและความคาดหวัง 

ลูกค�ากลุ%มอ่ืน 

ผู.ใช.งานวิจัย องค�ความรู.ในเสริมสร.างอาชีพ/ ก&อให.เกิดรายได. 
องค�ความรู.ใหม&เผยแพร&ในวารสารงานวิจัย (แหล&งทุน/แหล&งตีพิมพ�ผลงาน) 

เกษตรกร/ชุมชน ต.องการความรู.ความชํานาญเพือ่ประกอบอาชีพ/เพิ่มรายได.ให.สูงขึ้น 

องค�ความรู.ท่ีใช.ประโยชน�ได.จริง 

ผู�มีส%วนได�ส%วนเสีย 

ผู.ปกครอง 1. บัณฑิตมีอาชีพท่ีม่ันคง/ มีทุนการศึกษา 
2. สวัสดิภาพ และสวัสดิการของนักศึกษา 

ผู.ใช.บัณฑิต  1. บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
3. คิดเป$นทําเป$น มีภาวะผู.นํา 
4. บัณฑิตท่ีพร.อมทํางาน 

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

 
ตาราง OP-1 ข(2-2)  ส&วนตลาดที่สําคัญจําแนกตามระดับหลักสูตร และความต.องการ/ความคาดหวัง 

หลักสูตร ส%วนตลาดที่สาํคัญ ความต�องการ/ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตร ี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้น
สูง (ปวส.) 
 

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

ระดับบณัฑิตศึกษา  
 
 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พนักงานเจ.าหน.าท่ีของภาครัฐ 
นักศึกษาต&างชาต ิ
 

- มีทุนวิจัย/ทุนการศึกษา 
- สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
- วุฒิการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
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 (3) คณะฯ มีคู&ความร&วมมือที่สําคัญ รวมทั้งบทบาทและข.อกําหนดในการปฏิบัติงานร&วมกัน ตาม

ตาราง OP-1 ข(3) 
ตาราง OP-1 ข(3)  คู&ความร&วมมือที่สําคัญ  

กลุ%ม/ประเภท 
บทบาทที่เก่ียวข�อง ข�อกําหนดในการปฏิบัติงาน

ร%วมกัน 
ช%องทางการสื่อสาร 

กระบวนการ 

ผู�ส%งมอบ 
บริษัททําความสะอาด ดูแลรักษาความ

สะอาดของอาคาร
สถานท่ีภายในคณะฯ 

การดูแลรักษาความสะอาดมีมาตรฐาน
ตรงตามข.อกําหนด 

โทรศัพท�, หนังสือ 
ราชการ, อีเมล�,  
ช&องทางการติดต&อ สื่อสาร
ออนไลน� 

แหล&งทุนสนับสนุนการวิจัย 
เ ช& น  ว ช . , ส ว ทช . , ส ก ว . , 
หน& ว ย ง าน ท้ั งภาค รัฐและ
เอกชน เป$นต.น 

สนับสนุน
งบประมาณการวิจัย 

เป$นไปตามหลักเกณฑ�การให.ทุนวิจัย
ของแต&ละแหล&งทุน 

- ประกาศจากแหล&งทุน
ต&างๆ 

- เว็บไซต�แหล&งทุน 
- ช&องทางการ

ติดต&อสื่อสารออนไลน� 

คู%ความร%วมมือ 

สถาบันการศึกษาใน
ต&างประเทศท่ีมี MOU ร&วมกัน 

เป$นแหล&งฝKก
ประสบการณ�ทาง
วิชาชีพแก&นักศึกษา 

-สนับสนุนค&าใช.จ&ายบางส&วน 
-ใช.ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

จดหมายเชิญ/อีเมล� 

โรงเรียนเครือข&ายท่ีมี MOU 
ท้ังโรงเรียนมัธยม และ
วิทยาลัยเกษตร 

ให.ความร&วมมือ
ทางด.านการเรียน
การสอน การบริการ
วิชาการ และรับ
นักเรียนในระบบ
โควต.า 

การมีกิจกรรมทางด.านการเ รียน 
การสอน และการบริการวิชาการตาม
ข.อตกลงท่ีทําร&วมกัน 

การประชุมร&วม, อีเมล�, 
หนังสือราชการ, โทรศัพท�, 
ช&องทางการติดต&อ สื่อสาร
ออนไลน� 

สถานประกอบการท้ังภายใน
และต&างประเทศท่ีมี MOU 
ร&วมกัน 

เป$นแหล&งฝKก
ประสบการณ�ทาง
วิชาชีพแก&นักศึกษา 

- แหล&งฝKกประสบการณ�มีการ
ทํา งานอย& า ง เป$ นระบบ และ 
ได.มาตรฐาน 

- ส า ม า ร รั บ นั ก ศึ ก ษ า เ ข. า ฝK ก
ประสบการณ�ได.ตามแผน 

- มีการให.คําแนะนําเกี่ยวกับ 
การทํางานแก&นักศึกษาระหว&าง
ฝKกประสบการณ�อย&างเหมาะสม 

การนิเทศนักศึกษา, อีเมล�, 
หนังสือราชการ, โทรศัพท�, 
ช&องทางการติดต&อ สื่อสาร
ออนไลน� 
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P2. สภาวการณ�ขององค�กร   
ก. สภาพการแข%งขัน  

สถาบันอุดมศึกษาที่มีการเป@ดสอนเกี่ยวกับสาขาวิชาสัตวศาสตร� มีจํานวนทั้งสิ้น 53 แห&ง โดยแบ&ง
ออกเป$น กลุ&มมหาวิทยาลัย จํานวน 31 แห&ง กลุ&มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 4 แห&ง และกลุ&ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 18 แห&ง ซึ่งกลุ&มสถาบันอุดมศึกษา ที่เป$นคู&เทียบที่สําคัญ คือ กลุ&มมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และในกํากับรัฐ ได.แก& มหาวิทยาลัยเชียงใหม& มหาวิทยาลัยขอนแก&น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล.านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม&  

คณะฯ ได.เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของป�การศึกษา 2560 – 2561 ในส&วนของภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ความพึงพอใจของผู.ประกอบการ (ป.ตรี) กับสถาบันอุดมศึกษาที่เป$นคู&เทียบ
ที่สําคัญ ดังนี้ 

 
 

ประเด็นการ
แข%งขัน 

คณะสัตวศาสตร�
และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยแม%โจ� 

คู%แข%งขัน 

ผลการ
ดําเนินการเม่ือ

เทียบกับคู%
แข%งขัน 

คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม% 

คณะ
วิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยี 
การเกษตร 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล�านนา 

คณะ
วิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎเชียงใหม% 

คณะเกษตรศาสตร�  
มหาวิทยาลัย 

ขอน 
แก%น 

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
ป�การศึกษา 2560 ร.อยละ 78.45 ร.อยละ 59.09 ร.อยละ 69.69 ยังไม&มีข.อมูล ร.อยละ 80.00 ลําดับที่ 2 

ป�การศึกษา 2561 ร.อยละ 82.18 ร.อยละ 63.20 ร.อยละ 38.75 ร.อยละ 87.09 ร.อยละ 69.57 ลําดับที่ 2 

ค%าเฉลี่ย ร.อยละ 80.31 ร.อยละ 61.14 ร.อยละ 54.22 ร.อยละ 87.09 ร.อยละ 74.78 ลําดับที่ 2 

ความพึงพอใจของผู�ประกอบการ ระดับปริญญาตรี 
ป�การศึกษา 2560 3.82 4.11 4.30 ยังไม&มีข.อมูล 3.84 ลําดับที่ 4 

ป�การศึกษา 2561 4.22 4.05 ยังไม&มีข.อมูล 4.20 4.17 ลําดับที่ 1 

ค%าเฉลี่ย 4.02 4.08 4.30 4.20 4.00 ลําดับที่ 4 

 
(2) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่มีผลกระทบต&อสถานการณ�แข&งขันของคณะฯ 

ปPจจัยสําคัญที่ทําให�ลําดับในการแข%งขันเพิ่มขึ้น 
1. อาชีพที่เกี่ยวข.องกับทางด.านสัตวศาสตร�มีความหลากหลาย ทําให.เพิ่มโอกาสการได.

งานทําของบัณฑิตมากขึ้น 
2. ภาวะมีงานทําของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล.วมีอัตราการได.งานทําค&อนข.างสูง 
3. การเป@ดโอกาสให.บริษัทและหน&วยงานต&างๆ เข.าคัดเลือกและรับสมัครนักศึกษาเข.า

ทํางาน 
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4. คณะฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของผู.ใช.บัณฑิต และสอบถามความต.องการในการ
พัฒนาบัณฑิตผ&านการนิเทศนักศึกษาฝKกงาน และผ&านระบบการประเมินของ
มหาวิทยาลัย เพื่อนํามาเป$นข.อมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ให.สามารถเสริมสร.างทักษะแก&นักศึกษาที่ตรงกับความต.องการของผู.ใช.บัณฑิตและ
ตลาดแรงงาน 

5. ผู.ประกอบการมีความเช่ือม่ันในหลักสูตรและคณะฯ ในการผลิตบัณฑิตให.ตรงตาม
ความต.องการของตลาดแรงงาน 

 ปPจจัยสําคัญที่ทําให�ลําดับในการแข%งขันลดลง 
1. จํานวนสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกันมีจํานวนมาก ทําให.

บัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข.องทางด.านสัตวศาสตร�มีอัตราการแข&งขันในการหางานทํา
ที่สูงขึ้น 

2. จํานวนประชากรเกิดลดลง เด็กบางส&วนไม&เข.าศึกษาต&อในสถาบันอุดมศึกษาเพราะ
ต.องการเข.าสู&ตลาดแรงงาน หรือต.องการทํางานหาประสบการณ�ก&อน 

3. การเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ ส&งผลกระทบต&อจํานวนตําแหน&งงานในปAจจุบัน 
4. การเปลี่ยนแปลงอย&างรวดเร็วขององค�ความรู.ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข.อง 

 

 (3) แหล&งข.อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ ได.แก&  

- CHE QA online  
- รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนายจ.าง ผู.ประกอบการผู.บังคับบัญชา

บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม&  
- รายงานผลการวิจัยภาวการณ�มีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม& 
- สรุปภาวการณ�มีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล.านนา 
- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค�โดยสถานประกอบการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล.านนา กองพัฒนานักศึกษา 
- ภาวการณ�มีงานทําของบัณฑิตและการเผยแพร&ผลงานของนักศึกษาและผู.สําเร็จ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม& 
- ระดับความพึงพอใจของผู.ใช.บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห&งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม& 
- ฐานข.อมูลการมีงานทํา คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก&น 
- รายงานความพึงพอใจผู.ใช.บัณฑิตป�การศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก&น 
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วิสัยทัศน� :  เป$นคณะที่มีความเป$นเลิศทางด.านสัตวศาสตร�ในระดับชาติ 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ� 

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มีความท.าทายเชิงกลยุทธ� และความได.เปรียบเชิงกลยุทธ� ตาม 

ตาราง OP-2 ข  ความท.าทาย และความได.เปรียบเชิงกลยุทธ�ที่สําคัญ 

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

ด�านพันธกิจ 
SC.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสอดคล.องกับความต.องการ
ของตลาดแรงงาน 
SC.2 การเพิ่มผลงานวิจัยท่ีใช.ประโยชน�ได. 
SC.3 การบริการวิชาการแก&ชุมชน 
SC.4 การบริหารงานฟาร�มก&อให.เกิดรายได. 

SA1. อาจารย�มีความรู. และเช่ียวชาญเฉพาะด.าน 
SA2. อาจารย�มีคุณวุฒิทางการศึกษา และตําแหน&งทาง
วิชาการค&อนข.างสูง 
SA3. การมีเครือข&ายท่ีเข.มแข็งท้ังภาครัฐและเอกชน   
(หรือท้ังในและต&างประเทศ) 
SA4. มีฟาร�มเลี้ยงสัตว�ท่ีมีมาตรฐานฟาร�ม 
SA5. มโีรงชําแหละแปรรูปสุกร และโรงแปรสภาพโค ซึ่งมี
ความมือทางวิชาการกับภาคเอกชน 
SA6. มฐีานการเรียนรู.ทางด.านสัตวศาสตร� 
SA7. มีการบริการวิชาการท่ีตรงตามความต.องการของชุมชน 

ด�านทรัพยากรบุคคล 
SC.5 การบริหารขีดความสามารถของบุคลากรให.มี
ประสิทธิภาพ 

SA1. อาจารย�มีความรู. และเช่ียวชาญเฉพาะด.าน 
SA2. อาจารย�มีคุณวุฒิทางการศึกษา และตําแหน&งทาง
วิชาการค&อนข.างสูง 
SA5. มโีรงชําแหละแปรรูปสุกร และโรงแปรสภาพโค ซึ่งมี
ความมือทางวิชาการกับภาคเอกชน 

ด�านความรับผิดชอบต%อสังคม   
SC.6 การผลิตปศุสัตว�ปลอดภัย 
 

SA2. อาจารย�มีคุณวุฒิทางการศึกษา และตําแหน&งทาง
วิชาการค&อนข.างสูง 
SA3. การมีเครือข&ายท่ีเข.มแข็งท้ังภาครัฐและเอกชน   
(หรือท้ังในและต&างประเทศ) 
SA4. มีฟาร�มเลี้ยงสัตว�ท่ีมีมาตรฐานฟาร�ม 
SA7. มีการบริการวิชาการท่ีตรงตามความต.องการของชุมชน 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
คณะฯ ได.นําระบบปรับปรุงผลการดําเนินการโดยใช.หลักการวงจรคุณภาพ PDCA มีการจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อติดตามควบคุมไม&ให.เกิดความเสี่ยงต&อคณะฯ และมีการจัดการ
ความรู. (KM) พร.อมทั้งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะทุกป� ซึ่ง
คณะฯ ได.นําผลการประเมินคุณภาพฯ และข.อเสนอแนะที่ได.รับจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เสนอต&อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อจัดลําดับความสําคัญ พร.อมทั้งหาวิธีการ และแนวทางการบริหาร
จัดการในการนํามาปรับปรุง/พัฒนาผลการดําเนินงานตามพันธกิจให.มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
เปXาหมายที่กําหนดไว.  
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C.1.1 มีการใช�ข�อมูลที่เกี่ยวข�องในการกําหนดคุณสมบัติและจํานวนรับที่เหมาะสม 
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEการศึกษา 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ ได.เป@ดสอนหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว

ศาสตร� 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�  และ 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� โดยออกแบบหลักสูตรให.สอดคล.องตามกลยุทธ�ในการเรียนและการสอน และเป$นไป
ตามปรัชญาของคณะฯ ที่ว&า “พัฒนาองค�ความรู. เพื่อผลิตบุคลากรด.านสัตวศาสตร� ให.มีทักษะ ใฝbรู. สู.งาน 
คิดเป$น ทําเป$น มีภาวะผู.นํา คุณธรรมและจริยธรรม” โดยได.วางรากฐานการเรียนให.อยู&ในกรอบของวิชาชีพ
ทางวิทยาศาสตร� ทางเทคโนโลยีด.านการเกษตร และทางด.านสัตวศาสตร�อย&างครบถ.วนเหมือนมหาวิทยาลัย
อื่น  แต&ในส&วนที่แตกต&างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ คือ  ความถนัดและความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพทาง
สัตวศาสตร� เช&น สัตว�ป�ก, โคนมและโคเนื้อ, การผลิตสุกร หรืออาหารสัตว� ซึ่งเป$นเอกลักษณ�พิเศษ จึงเป$น
การเพิ่มโอกาสให.บัณฑิตมีความรู.ความสามารถตรงตามความต.องการของตลาดแรงงานในปAจจุบัน  

คณะฯ มีการกําหนดเปXาหมายการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในป�การศึกษา 
2562 โดยได.กําหนดคุณสมบัติผู.เข.าศึกษาและนําเสนอในที่ประชุมคณะฯ (อ.างอิง 1.1-1 คุณสมบัติการรับ
นักศึกษา 2562) เพื่อพิจารณาแผน และการวิเคราะห�ถึงคุณสมบัติและจํานวนนักศึกษาที่เหมาะสม (อ.างอิง 
1.1-2  ยืนยันแผนการรับนักศึกษา) สอดคล.องกับจํานวนคณาจารย� บุคคลากรสนับสนุนและสิ่งสนับสนุน
ต&าง ๆ ที่คณะฯ มีอยู& โดยได.กําหนดคุณสมบัติของผู.เข.าศึกษาต&อผ&านหลักสูตรฯ ให.เป$นไปตามเกณฑ�ของ
มหาวิทยาลัย (อ.างอิง 1.1-3 รายงานการประชุมพิจารณาคุณสมบัติและแผนการรับนักศึกษา) และของ
หลักสูตร โดยมีรายละเอียดระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาดังนี้ (อ.างอิง สศ 1.1-4 ประกาศรับสมัคร
นักศึกษา)  

ระดับปริญญาตรี 
 หลักสูตร 4 ปE  
 1. ระบบรับตรงผ&านโควต.ามหาวิทยาลัยเชียงใหม& 
 หลักสูตรฯ ได.เข.าร&วมโครงการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อเพิ่มช&องทางในการรับสมัคร
นักศึกษา  ให.ได.จํานวนนักศึกษาเป$นไปตามแผนที่กําหนดไว. โดยมีวิธีการคัดเลือกโดยสอบข.อเขียนและ
สัมภาษณ�  
 2. ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยแม&โจ. 
 นักศึกษาต.องมีผลการเรียนเฉลี่ยเมื่อสมัครเข.าศึกษาต&อในคณะฯ ตั้งแต& 2.50 ขึ้นไป  
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 3. ระบบ T-CAS (ระบบกลางของสมาคมอธิการบดีแห&งประเทศไทย หรือ สอท.)  
 หลักสูตรฯได.เข.าร&วมโครงการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีวิธีการคัดเลือกนักศึกษาโดย
พิจารณาจาก Portfolio และลําดับเกรดที่สูงสุดของโรงเรียนในแต&ละจังหวัดและภูมิภาค 
      4. ระบบรับตรงโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยแม&โจ. 
 การเข.าศึกษาต&อในประเภทนี้ จะมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว.เช&น มี
ความสามารถพิเศษ, โครงการความร&วมมือพิเศษกับโรงเรียน วิทยาลัย หน&วยงานราชการหรือเอกชน, 
โครงการบุตรเกษตรกร บุคลากร หรือศิษย�เก&า เป$นต.น  

 หลักสูตร 4 ปEเทียบเข�าเรียน 
 1. ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยแม&โจ. 
 นักศึกษาต.องมีผลการเรียนเฉลี่ยเมื่อสมัครเข.าศึกษาต&อในคณะฯ ตั้งแต& 2.00 ขึ้นไป  
 2. ระบบรับตรงโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยแม&โจ. 
 นักศึกษาเข.าศึกษาต&อในประเภทนี้ จะมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เช&น มี
ความสามารถพิเศษ, โครงการบุตรเกษตรกร, โครงการความร&วมมือพิเศษกับโรงเรียน วิทยาลัย หน&วยงาน
ราชการหรือเอกชน, เป$นบุตรบุคลากร หรือศิษย�เก&า เป$นต.น 
 โดยมีการกําหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู.สมัครคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยแม&โจ. เรื่อง 
การรับสมัครนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 6 หรือเทียบเท&าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) (อ.างอิง 1.1-5 ประกาศมหาวิทยาลัยแม&โจ. การรับสมัครนักศึกษาใหม&)  
นอกจากนี้หลักสูตรได.มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะคือ ต.องเป$นผู.สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม&ตํ่ากว&า 2.50 หรือสําเร็จการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในสาขาที่เกี่ยวข.องทางด.านสัตวศาสตร� 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ ได.จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

โดยได.กําหนดคุณสมบัติผู.เข.าศึกษาเป$นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
(อ.างอิง 1.1-6 เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558) และข.อบังคับมหาวิทยาลัยแม&โจ. ว&า
ด.วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (อ.างอิง 1.1-7 ข.อบังคับมหาวิทยาลัยแม&โจ. ว&าด.วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560) โดยคุณสมบัติของผู.เข.าศึกษาในแต&ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังต&อไปนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 
1) ผู.สมัครต.องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาวิชาสัตวบาล  

สาขาวิชาสัตวศาสตร� หรือเทียบเท&าจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
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ข.าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม&น.อย
กว&า 3.25 หรือ 

2) ผู.สมัครต.องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร� หรือเกษตรศาสตร� หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข.อง หรือเทียบเท&าจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข.าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม&น.อย
กว&า 3.25 โดยจะต.องเรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมตามที่อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรกําหนด 

3) เป$นผู.สําเร็จการศึกษาตามข.อ 1 และข.อ 2 แต&มีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตร
ไม&น.อยกว&า 2.75 และต.องมีผลงานวิจัยตีพิมพ�เผยแพร& และ/หรือเคยปฏิบัติการทางด.านสัตว
ศาสตร�ไม&น.อยกว&า 1 ป� โดยให.แนบโครงร&างงานวิจัยที่คาดว&าจะทําวิทยานิพนธ� พร.อมกับใบ
สมัคร 

4) เป$นผู.มีคุณสมบัติตามข.อบังคับมหาวิทยาลัยแม&โจ. ว&าด.วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข.อง ที่บังคับใช.ในขณะนั้น 

5) กรณีอื่น ๆ ให.อยู&ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 
1) ผู.สมัครต.องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาวิชาสัตวบาล  

สาขาวิชาสัตวศาสตร� หรือเทียบเท&าจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข.าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม&น.อย
กว&า 2.50 หรือ 

2) ผู.สมัครต.องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร� หรือเกษตรศาสตร� หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข.อง หรือเทียบเท&าจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข.าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม&น.อย
กว&า 2.50 โดยจะต.องเรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมตามที่อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรกําหนด 

3) เป$นผู.สําเร็จการศึกษาตามข.อ 1 และข.อ 2 แต&มีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตร
ไม&น.อยกว&า 2.50 จะต.องมีคุณสมบัติตามที่อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย�ประจํา
หลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเข.าศึกษา หรือ 

4) เป$นผู.มีคุณสมบัติตามข.อบังคับมหาวิทยาลัยแม&โจ. ว&าด.วยการศึกษาระดับบัณฑิต- ศึกษา 
ตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข.อง ที่บังคับใช.ในขณะนั้น 

5) กรณีอื่น ๆ ให.อยู&ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
หลักสูตรการศึกษาแบบ 1.1  
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1)  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเท&า สาขาวิชาสัตวศาสตร�หรือสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข.อง จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข.าราชการพลเรือน (สํานักงาน 

ก.พ.) รับรอง 

2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติครบถ.วน

ตามข.อบังคับมหาวิทยาลัยแม&โจ.ว&าด.วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

3)  มีประสบการณ�ในการวิจัยหรือเคยปฏิบัติการที่เกี่ยวข.องทางสัตวศาสตร�มาแล.วไม&น.อยกว&า 

2 ป� โดยให.แนบโครงร&างงานวิจัยที่คาดว&าจะทําดุษฎีนิพนธ�พร.อมกับใบสมัคร 

หลักสูตรการศึกษาแบบ 1.2  
1)  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท&า สาขาวิชาสัตวศาสตร�หรือสาขาอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข.อง ด.วยคะแนนเกียรตินิยม จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข.าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) รับรอง หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ�ในวารสารที่มี
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานก&อนรับการตีพิมพ� ไม&น.อยกว&า 1 เรื่อง  

2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติครบถ.วน
ตามข.อบังคับมหาวิทยาลัยแม&โจ. ว&าด.วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

3)  มีประสบการณ�ในการวิจัยหรือเคยปฏิบัติการที่เกี่ยวข.องทางสัตวศาสตร�มาแล.วไม&น.อยกว&า 
2 ป� โดยให.แนบโครงร&างงานวิจัยที่คาดว&าจะทําดุษฎีนิพนธ�พร.อมกับใบสมัคร 

หลักสูตรการศึกษาแบบ 2.1  
1)  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเท&า สาขาวิชาสัตวศาสตร�หรือสาขาอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข.อง จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข.าราชการพลเรือน (สํานักงาน 
ก.พ.) รับรอง  

2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติครบถ.วน
ตามข.อบังคับมหาวิทยาลัยแม&โจ. ว&าด.วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 
หลักสูตรการศึกษาแบบ 2.2  

1)  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท&า สาขาวิชาสัตวศาสตร�หรือสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข.อง ด.วยคะแนนเกียรตินิยม จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข.าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) รับรอง  

2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติครบถ.วน
ตามข.อบังคับมหาวิทยาลัยแม&โจ. ว&าด.วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ทั้งนี้ในแต&ละหลักสูตรฯ ได.มีการกําหนดจํานวนการรับนักศึกษา (อ.างอิง 1.1-8 จํานวนการรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) โดยพิจารณาจากข.อมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท&าต&อป�ต&อจํานวน
อาจารย�ประจํา (FTES) ซึ่งจากข.อมูล 5 ป�ย.อนหลังจะเห็นได.ว&าค&า FTES มีค&าใกล.เคียงกับค&าที่เหมาะสมใน
สาขาทางวิทยาศาสตร�คือ 20:1 รวมทั้งยังพิจารณาถึงสิ่งสนับสนุนต&าง ๆ เช&น ห.องเรียน และห.องปฏิบัติการ
ต&างที่มีอย&างพอเพียง (อ.างอิง 1.1-9 ค&า FTES) 

ตารางแสดงจํานวนแผนรับผู�เข�าศึกษาในทุกหลักสูตร 5 ปEย�อนหลัง 

หลักสูตร 
ปEการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตร 4 ป� 

125 129 125 131 125 150 125 166 125 147 

- หลักสูตรเทียบเรียน (สัตว�ป�ก) 20 24 20 18 20 15 20 21 20 20 
- หลักสูตรเทียบเรียน (สุกร) 20 21 20 24 20 10 20 26 20 28 
- หลักสูตรเทียบเรียน (โคนมและ
โคเนื้อ) 

25 25 25 26 25 32 25 36 25 45 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 10 2 10 6 10 7 10 9 10 11 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  5 - 5 - 5 2 5 2 5 1 
รวมทุกหลักสูตร 205 201 205 205 205 216 205 260 205 252 

 

 

ตารางข�อมูลแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท%าต%อปEต%อจํานวนอาจารย�ประจํา 
  ปEการศึกษา 2558 2559 2560 2561 2562 
ค%า FTES 15.55 15.87 19.14 19.46 23.83 

 

ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.1.2 มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการรับสมัครและคัดเลือกผู�เรียน และใช�ผลการ
ประเมินในการปรับปรุงเพื่อให�ได�ผู�เรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตามต�องการ 
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEการศึกษา 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินการ 
คณะฯ ได.มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการรับสมัครและคัดเลือกผู.เรียนในแต&ละหลักสูตร

อย&างเป$นระบบดังนี้  
ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการรับนักศึกษาตามกระบวนการการรับและคัดเลือก

นักศึกษา โดยป�การศึกษา 2562 อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯ ดําเนินการทบทวนแผนจํานวนรับนักศึกษา 
(อ.างอิง 1.2-1 ยืนยันแผนการรับนักศึกษา) พร.อมทั้งกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา วิธีการคัดเลือก/สอบ
คัดเลือก และพิจารณาคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกและสอบสัมภาษณ�นักเรียน/นักศึกษาเข.าศึกษาต&อใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป� และหลักสูตร 4 ป�เทียบเข.าเรียน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร� ร&วมกับทางมหาวิทยาลัยในการเป@ดรับสมัครนักศึกษาใหม&เพื่อเข.าศึกษาต&อในระดับปริญญาตรี 
ตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม& 

หลักสูตรมีวิธีการและเกณฑ�ในการคัดเลือกนักศึกษา โดยอาศัยการดําเนินการพิจารณาผ&านการ
ประชุมหลักสูตร โดยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการได.ส&งข.อมูลของผู.สมัคร หากเป$นข.อมูลนักศึกษาที่
สมัครในหลักสูตร 4 ป� เทียบเรียน ทางหลักสูตรจะส&งต&อข.อมูลให.กับอาจารย�ในแต&ละสาขาได.ดําเนินการคัด
กรองผู.สมัครในเบื้องต.นและร&วมพิจารณาในการคัดเลือกผู.สมัครคัดเลือกตามวาระของการประชุมหลักสูตร 
โดยมีการพิจารณาในเบื้องต.นจาก คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู.สมัคร และพิจารณาจากผล
การศึกษาของผู.สมัคร โดยขั้นตอนในการพิจารณาใช.ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห�โดยประมาณ (อ.างอิง 
1.2-2 ประกาศรับสมัครนักศึกษา) 

จากวิธีการในการคัดเลือกผู.สมัครโดยการพิจารณาโดยใช.ผลการศึกษาของผู.สมัครโดยรวมเป$น
เกณฑ�ในการคัดเลือกผู.สมัครพบว&ามาตรฐานของการประเมินผลการศึกษาของแต&ละสถานศึกษามีความ
ยาก-ง&าย ที่แตกต&างกัน จึงได.มีการประชุมเพื่อพิจารณาถึงประเด็นดังกล&าวในการพิจารณารับนักศึกษา ที่
ประชุมจึงมีมติให.คัดเลือกผู.ที่ได.รับผลการเรียนสูงสุดในแต&ละสถานศึกษาเป$นวิธีการในการคัดเลือกผู.สมัคร
ในป� 2562 (อ.างอิง 1.2-3 รายงานประชุมหลักสูตรพิจารณาการรับสมัคร) 

โดยการรับสมัครในป�การศึกษา 2562 ทางหลักสูตรฯ ได.รับนักศึกษา หลักสูตร 4 ป� เป$นไปตามแผน 
โดยเกินจากจํานวนรับ โดยหลักสูตรมีการคัดเลือกนักศึกษาจากโควต.ารับตรงโดยพิจารณาแผนการเรียนซึ่ง
ต.องเป$นกลุ&มสาระการเรียนรู.วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป� หรือจบปวส.ด.าน
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สัตวศาสตร�สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป�เทียบเข.าเรียน ซึ่งจะพิจารณาจาก Portfolio และลําดับเกรดที่
สูงสุดของโรงเรียนในแต&ละจังหวัดและภูมิภาค และพิจารณาจากผลคะแนนอื่นๆ ในกลุ&มวิชาวิทยาศาสตร� 
และภาษาต&างประเทศ   

จํานวนนักศึกษาใหม% ปEการศึกษา 2561 และ 2562 
หลักสูตร 4 ปE 

ประเภทการรับเข�า 
แผนรับ 
ปE 2561 

(คน) (%) 

จํานวน
นักศึกษา
ปE 2561 
(คน) 

แผนรับ 
ปE 2562 
(คน) (%) 

จํานวน
นักศึกษาปE 
2562 (คน) 

รวมทั้งสิ้น 125 
(100%) 

168 125 
(100%) 

147 

รับตรง: 95%  100%  

รับตรง  88  
 

80% 

55 

โควตาความสามารถพิเศษ    
 

77 
โควตาจัดสรรให.สถานศึกษา(MOU)  38 

โควตาบุตรหลานเกษตรกร  15 

TCAS  20 20% 15 

โครงการพิเศษ: 5%    

ชาวไทยภูเขา     

ผู.มีอุปการคุณ  4   

บุตรศิษย�เก&า  2   

โครงการเรียนดี  7   

จากการวิเคราะห�กระบวนการในการรับนักศึกษาพบว&าหลักสูตรมีแนวทางในการรับนักศึกษาในป� 
2562 โดยดําเนินการรับนักศึกษาตามคุณสมบัติของผู.เข.าศึกษา และมีแผนการรับนักศึกษาในป� 2562 
หลักสูตร 4 ป�จากแต&ละช&องทางดังตารางด.านบน ซึ่งพบว&าจํานวนนักศึกษาที่มาตามช&องทางต&าง ๆ ในป�
การศึกษา 2562 ได.ตามเปXาหมายที่กําหนดไว. แต&อย&างไรก็ตามทางหลักสูตรได.เพิ่มวิธีการประชาสัมพันธ�
หลักสูตรและแจ.งวันเวลารับสมัครไปยังโรงเรียน และจัดประชาสัมพันธ�หลักสูตรในงานที่มหาวิทยาลัย
จัดการประชาสัมพันธ�ในสื่อออนไลน� ได.แก& เว็บไซด� และเฟซบุxคของคณะฯ เพิ่มเติมจากของมหาวิทยาลัย 
และจัดกิจกรรมเป@ดบ.านคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ�หลักสูตรและรับนักศึกษาเชิงรุก โดยร&วมจัดนิทรรศการ
ด.านสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู.แบบบูรณาการทางด.านวิทยาศาสตร� ร&วมกับศูนย�สะเต็มศึกษา
ภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในงาน Thailand STEM Festival 2018 ณ โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม& และได.จัดนิทรรศการมีชีวิต โดยได.จัดแสดงพันธุ�สัตว�พื้นเมือง พันธุ�พืช อาหาร
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สําหรับสัตว�พื้นเมือง โซนสัตว�น&ารัก (มินิฟาร�ม) บริการขี่ม.า และถ&ายรูปกับสัตว�ต&าง ๆ พร.อมทั้งจัดบูธประชา
สัมพันธ�หลักสูตรของคณะฯ ในงานเกษตรแม&โจ. 85 ป� : ภูมิปAญญาแห&งการเกษตร เพื่อประชาสัมพันธ�การรับ
สมัครรอบป�การศึกษา 2562 และประชาสัมพันธ�คณะฯ นอกจากนี้ มีการเพิ่มโควตาต&างๆ เช&นโควตาเรียนดี
ของสถาบัน โควตาบุตรเกษตรกร โควตาศาสตร�พระราชา และในป�การศึกษา 2562 ได.เริ่มนําระบบ 
clearing- house มาใช. เพื่อลดปAญหานักศึกษารับตรงจ&ายเงินค&าลงทะเบียนล&วงหน.า แต&ไม&มาเรียนเมื่อถึง
เวลาเป@ดภาคการศึกษา ทําให.ได.ยอดนักศึกษาใกล.เคียงกับที่ประมาณการไว. ทําให.ได.นักศึกษาหลักสูตร 4 ป�
เกินเปXาหมายที่ตั้งไว. (อ.างอิง 1.2-4 การประชาสัมพันธ�หลักสูตรฯ) และมีการเพิ่มโควตาต&าง ๆ เช&น โควตา
เรียนดีของสถาบัน โควตาบุตรเกษตรกร การประกาศรายช่ือนักศึกษารับตรงรอบสองเพิ่มเติมหากนักศึกษา
ยังไม&เต็มแผนที่วางไว. โดยเพิ่มจํานวนโควตารับตรง และ ได.เริ่มนําระบบ clearing house มาใช. ทําให.ได.ยอด
นักศึกษาใกล.เคียงกับที่ประมาณการไว. ทําให.ได.นักศึกษาหลักสูตร 4 ป�เกินเปXาที่ตั้งไว. 

ส&วนหลักสูตร 4 ป�เทียบเข.าเรียน หลักสูตรได.เพิ่มการประชาสัมพันธ�หลักสูตรไปวิทยาลัยเกษตรทั่ว
ประเทศ และแจ.งกําหนดการวันรับสมัครนักศึกษาใหม& (อ.างอิง 1.2-5 การประชาสัมพันธ�รับสมัคร) และ
ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมในรอบต&อไปในสาขาที่ไม&ได.จํานวนนักศึกษาตามแผนการรับ แต&จํานวนนักศึกษา
ใหม&ของสาขาการผลิตสุกรและสัตว�ป�กไม&ได.ตามแผนการรับเนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมี
โครงการความร&วมมือทวิภาคีกับบริษัทเอกชนในสาขาสุกรและสัตว�ป�ก ซึ่งทําสัญญาตั้งแต&ระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. (อ.างอิง 1.2-6 ข.อมูลการรับสมัครและยืนยันสิทธิ์ทุกรอบการสมัคร ป� 
2562) 

ส&วนระดับบัณฑิตศึกษา มีการประเมินผู.เข.าศึกษาตั้งแต&การรับเข.า โดยกําหนดให.มีการนําเสนอ
หัวข.องานวิจัยที่สนใจ ในวันสอบสัมภาษณ� โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ�ที่แต&งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
และหลังการเป$นนักศึกษาประมาณ 1 เดือน หลักสูตรฯ ได.กําหนดให.นักศึกษาใหม&สอบวัดผลการเรียนรู. 
พื้นฐาน และมีการติดตามความก.าวหน.าของผลการเรียนรู.ระหว&าง การศึกษาโดยการสอบประมวลผลการ
เรียนรู. (ข.อเขียน) และมีแบบประเมินการสอบประมวลความรู. (สัมภาษณ�) ซึ่งดําเนินการโดยหลักสูตรฯ เพื่อ
ประเมินผลผู.เรียน และนําไปพิจารณาในที่ประชุมอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯ เพื่อวิเคราะห�คุณสมบัติ
ของนักศึกษา ที่เหมาะสมกับหลักสูตร (อ.างอิง 1.2-7 รายงานการประชุมพิจารณาคุณสมบัติบัณฑิตศึกษา) 
 จากปAญหาจํานวนนักศึกษาที่สมัครเข.าศึกษาต&อในหลักสูตรฯ ไม&เป$นไปตามแผนที่กําหนด ที่ประชุม
อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได.ร&วมกันพิจารณาเพื่อประเมินการรับเข.าและหาแนวทางในการปรับแก.ไข
โดยมีแผนการดําเนินงานดังนี้ 

- อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได.ร&วมกันพิจารณาระบุความเสี่ยง/ปAจจัยเสี่ยงในแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําป�งบประมาณ 2562 คือ จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม&ตามแผนที่รับ โดยมีวิธีการ
จัดการความเสี่ยง คือ : ประชาสัมพันธ�หลักสูตรไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร, ส&งโปสเตอร�ไปยัง
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กลุ&มเปXาหมาย, เสนอให.อาจารย�ประจําหลักสูตรขอทุนวิจัยสําหรับนักศึกษา (อ.างอิง 1.2-8 การ
ประชาสัมพันธ�รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา) 

- สําหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู.ด.านสัตวศาสตร�ไม&เพียงพอ กรรมการสอบคัดเลือกฯ จะ
กําหนดให.เรียนรายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติม โดยให.เรียนร&วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยเป$นรายวิชาที่
ให.ผลคะแนนเป$น (S/U) 
กรณีนักศึกษาใหม& หลักสูตรฯ จะแจ.งให.นักศึกษารับทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ซึ่งมีการแนะนําคณะฯ 
หลักสูตรฯ อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯ อาจารย�ประจําหลักสูตร แผนการเรียน รายวิชาที่เรียน การ
แต&งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษา การทําวิทยานิพนธ� การใช.ชีวิตการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ช้ีแจงข.อบังคับ 
ระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แนะนําอาคารเรียน ห.องปฏิบัติการ ฟาร�มเลี้ยงสัตว�ของคณะฯ และ
ห.องพักนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ให.ข.อแนะนําในการลงทะเบียนและการเข.าศึกษาเมื่อเป@ดภาคการศึกษา และ
แจ.งให.นักศึกษาทราบว&าประธานอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯ เป$นอาจารย�ที่ปรึกษา เพื่อให.คําแนะนําเรื่อง
ต&าง ๆ ที่เกี่ยวข.องกับการศึกษาต&อ ก&อนที่นักศึกษาจะแต&งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�นักศึกษาใน
หลักสูตรฯ สามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อปรับความรู.พื้นฐาน ที่จําเป$นต&อการทําวิทยานิพนธ� 
โดยจะลงทะเบียนเรียนเป$น (S/U) หรือ (V) ทั้งนี้ ต.องผ&านความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� 
และอาจารย�ผู.สอนก&อน (อ.างอิง 1.2-9 รายงานการประชุมการพิจารณาแต&งตั้งที่ปรึกษา) 
 

ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.2.1  มีการกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต%ละหลักสูตรให�บรรลุ
คุณลักษณะพึงประสงค�ของบัณฑิต และผลการเรียนรู�  
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEการศึกษา 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ มีระบบและกลไกขั้นตอนการประเมินผู.เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยอาจารย�

ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯ  ทําหน.าที่กํากับ ดูแล และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
ฯ ให.เป$นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร  

โดยในระดับปริญญาตรี หลักสูตรได.มีการปรับปรุง/พัฒนาขึ้นมาใหม&ให.ทันสมัยเพื่อให.สามารถผลิต
บัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดและปฏิบัติได.อย&างมีระบบและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และยังได.
ปลูกฝAงคุณธรรม จริยธรรม ให.นักศึกษาสามารถปรับตัวเองให.เข.ากับองค�กร เพื่อนร&วมงาน ตามข.อคิดเห็น
ของผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย/สถานประกอบการที่หลักสูตรได.ทําแบบสอบถามสํารวจ ในป� 2561 และนําเรื่องการ
อนุรักษ�สิ่งแวดล.อม ปลูกฝAงการเกษตรแบบปลอดภัย การผลิตสัตว�ในระบบอินทรีย� และมีการพัฒนาด.าน
การปศุสัตว�ที่ทันสมัยและยั่งยืน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคลากรด.านเกษตร (Smart farmer) 
และความรู.เชิงธุรกิจ และการตลาดสมัยใหม& ตามข.อเสนอแนะของการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561  

 PLO ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1. มีความรับผิดชอบต&อหน.าที่ มีระเบียบวินัย อดทนสู.งาน และมีจรรยาบรรณในการประกอบ

อาชีพทางด.านสัตวศาสตร� 
2. อธิบายหลักการทางด.านสัตวศาสตร� ระบบมาตรฐาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข.องกับปศุสัตว�ได. 
3. ประยุกต�ใช.ความรู.ทางวิทยาศาสตร�และศาสตร�อื่นๆ ที่เกี่ยวข.องในสาขาวิชาเอก (สัตว�ป�ก การ

ผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว�) เพื่อการผลิตปศุสัตว�เชิงธุรกิจ และจัดการผลผลิต
ได.อย&างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

4. ประเมิน และแก.ไขปAญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตปศุสัตว�ได. 
5. สามารถใช.ทักษะภาษาต&างประเทศได.  และสามารถถ&ายทอดเทคโนโลยีและองค�ความรู.ทาง

สัตวศาสตร�สู&เปXาหมาย โดยอาศัยช&องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 
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 PLO ของหลักสูตรระดับปริญญาโท 
1. มีความซื่อสัตย� ความรับผิดชอบต&อตัวเองและผู.อื่น เห็นแก&ประโยชน�ส&วนรวมมีจรรยาบรรณใน 

วิชาชีพสัตวบาล กระตือรือร.นในการทํางาน และมุ&งม่ันในการพัฒนาตนเองให.ทันต&อการเปลี่ยน
อยู&เสมอ 

2. เข.าใจความรู.พื้นฐานทางวิชาชีพสัตวบาล ได.แก& พันธุศาสตร�สัตว� โภชนศาสตร�สัตว� และกาย 
วิภาคและสรีรวิทยาของสัตว�เลี้ยงได.อย&างลึกซึ้ง 

3. ประยุกต�ใช.ความรู.พื้นฐานทางสัตวศาสตร�เพื่อบูรณาการกับเนื้อหาในสาขาวิชา สัตวศาสตร�  
รวมถึงศาสตร�อื่นที่เกี่ยวข.อง 

4. ประยุกต�ใช.องค�ความรู.ทางสัตวศาสตร�ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว�ที่เป$นมิตรต&อ 
สิ่งแวดล.อม 

5. มีความสามารถในการจัดการข.อมูล และการคิดวิเคราะห�สังเคราะห� ตลอดจนแก.ไขปAญหางาน 
ทางสัตวศาสตร�อย&างมีระบบ 

 6. สามารถจัดการงานวิจัย และใช.สถิติเพื่อการทํางานและพัฒนางานวิจัยได.อย&างถูกต.อง 
 7. สามารถใช.สารสนเทศในการรวบรวมข.อมูลและติดต&อสื่อสาร จัดการและนําเสนอข.อมูล 
 8. มีทักษะทางภาษาและใช.รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 
 9. สามารถนําองค�ความรู.ทางสัตวศาสตร�ไปใช.ในการประกอบอาชีพได.อย&างเหมาะสม 

PLO ของหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข.องกับการผลิตปศุสัตว�ที่ปลอดภัย และเป$นมิตรกับ

สิ่งแวดล.อมอย&างยั่งยืน 
2. สามารถประยุกต�ใช.ความรู.เพื่อแก.ไขปAญหาการผลิตปศุสัตว�ให.ปลอดภัยและเป$นมิตรต&อ

สิ่งแวดล.อม 
3. สามารถสร.างองค�ความรู.และนวัตกรรมใหม&สําหรับปศุสัตว�ยั่งยืน 
4. สามารถสื่อสารอย&างเหมาะสมในการถ&ายทอดองค�ความรู.สู&ชุมชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
5. มีจรรยาบรรณของนักวิจัยและตระหนักถึงสวัสดิภาพของสัตว� 
6. สามารถปรับตัวได.เป$นอย&างดีและมีความรับผิดชอบต&อตนเองและสังคม 

 

โดยหลักสูตรกําหนดให.มีรายวิชาที่ครอบคลุมความรู.และทักษะทั่วไป และในแต&ละรายวิชาที่อยู&
ในแผนการเรียนได.กําหนดทักษะความรู.เฉพาะด.านสัตวศาสตร�ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู.จากหลักสูตรสู&รายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งผลการเรียนรู.ที่คาดหวังของหลักสูตรมีความสมดุลกันระหว&าง
ความรู.และทักษะทั่วไป (generic) เช&น ทัศนคติและบุคลิกภาพ ทักษะความสามารถทั่วไป และความสามารถ
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ของการต&อยอดความรู. และความรู.และทักษะเฉพาะทาง (specific) เช&น ทักษะในสาขาโภชนศาสตร�สัตว� 
สรีรวิทยาการสืบพันธุ� การผลิตสัตว�และการปรับปรุงพันธุ�สัตว� เป$นต.น และกําหนดแผนการสอนและการ
ประเมินผล ฯลฯ ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอร�มของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
แห&งชาติ ซึ่งจัดทํา online ก&อนเป@ดภาคการศึกษา 1 สัปดาห� และเผยแพร&ให.แก&ผู.เรียนได.รับทราบ (อ.างอิง 
2.1-1 สรุป มคอ 3-4 รายวิชาตรี โท เอก) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู.ที่เน.นผู.เรียนเป$นสําคัญ และเป$นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู.ของ TQF โดยจัดการเรียนการสอนให.ผู.เรียนเรียนรู.และแลกเปลี่ยนประสบการณ�จากกรณีศึกษา
ร&วมกัน การมอบหมายงานให.ผู.เรียนศึกษาค.นคว.าทํารายงาน และนําเสนอ การอภิปราย รวมทั้งการจัดทํา
นวัตกรรมหรือโครงงาน ซึ่งใช.ผลการเรียนรู.ที่คาดหวังเป$นตัวกําหนดกิจกรรมและการเรียนรู.  

มีการกําหนดกลยุทธ�ส&งเสริมการเรียนรู.ตลอดชีวิตแก&นิสิตโดยพิจารณาจากรายวิชาของหลักสูตรที่
ประกอบไปด.วยรายวิชาที่มีช่ัวโมงปฏิบัติการ รายวิชาที่ส&งเสริมด.านทักษะทั่วไปที่จําเป$นในชีวิตประจําวัน 
และรายวิชามีประโยชน�ต&อการประกอบอาชีพ เช&น สัมมนา ปAญหาพิเศษ การฝKกงานวิชาชีพ สหกิจศึกษา 
และการศึกษาอิสระ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนอาจารย�ผู.สอนในบางรายวิชาได.กําหนดให.มีการเรียนรู.ใน
ส&วนของภาคปฏิบัติการ และการเรียนรู.ด.วยตัวเอง 
     มีการจัดทําแบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร� ให.แก&ผู.มีส&วนได.ส&วนเสียและสถานประกอบการประเมิน และให.ข.อเสนอแนะในป�การศึกษา 2561-
2562 และนํามาวิเคราะห�พิจารณาในที่ประชุมอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให.สนองความต.องการของ
ผู.มีส&วนได.ส&วนเสียตรงเปXาหมาย (อ.างอิง 2.1-2 แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิต) 
  ส&วนในระดับบัณฑิตศึกษามีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู.ของนักศึกษา ซึ่งพิจารณา
จากผลคะแนนของนักศึกษาที่ได.รับจากอาจารย�ผู.รับผิดชอบรายวิชาที่ได.ประเมินผลการเรียนรู.โดยใช.การ
ประเมินตามสภาพจริงจากการสังเกตพฤติกรรม การส&งรายงานที่มอบหมาย การนําเสนอ และผลการสอบ 
เป$นต.น มีการจัดทําประวัติการศึกษา และรายงานความก.าวหน.าในการทําวิทยานิพนธ�ของนักศึกษาทุกคนที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ� ในทุกภาคการศึกษาโดยผ&านความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรึกษา 
และประธานหลักสูตรฯ และนําเสนอเข.าที่ประชุมอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯ เพื่อติดตามความก.าวหน.า
ในการทําวิทยานิพนธ�ของนักศึกษา ทุกคน นอกจากนี้อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯ  ได.ทําหนังสือสรุป
รายงานความก.าวหน.าของนักศึกษาในหลักสูตรฯ แจ.งอาจารย�ที่ปรึกษารับทราบความก.าวหน.าของนักศึกษา 
และติดตามนักศึกษาให.ดําเนินการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ�การศึกษาที่กําหนด (อ.างอิง 2.1-3 รายงาน
การประชุมความก.าวหน.าของนักศึกษา) 
  ทั้งนี้ หลักสูตรทุกหลักสูตรมีการกําหนดและติดตามให.อาจารย�ผู.รับผิดชอบรายวิชาที่เป@ดสอนใน
ภาคการศึกษานั้น ดําเนินการจัดทํา มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา และหลังสิ้นสุดการศึกษาอาจารย�
ผู.สอนต.องดําเนินการส&ง มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในระบบ (อ.างอิง 2.1-4 การกําหนด
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และติดตามการทํา มคอ.) โดยอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯ จะนําเข.าพิจารณาในที่ประชุมฯ ว&าเป$นไป
ตามที่อาจารย�ผู.สอนได.สอนตามเกณฑ� และแผนการสอนที่กําหนดไว.ใน มคอ.3-4  เพื่อให.บรรลุตาม
คุณลักษณะพึงประสงค�ของบัณฑิต และผลการเรียนรู.ของหลักสูตร (อ.างอิง 2.1-5 รายงานการประชุมการ
พิจารณา มคอ.) (อ.างอิง 2.1-6 ความสัมพันธ�ระหว&างรายวิชากับผลการเรียนรู.ระดับหลักสูตรตรี โท เอก) 

 

ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.2.2  มีการกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต%ละหลักสูตร ให�ตอบสนองความ
ต�องการและจําเปoนของผู�มีส%วนได�ส%วนเสีย 
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEการศึกษา 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ ได.มีแผนการกํากับติดตาม หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให.มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรเป$นไปตามรอบที่กําหนด เพื่อให.หลักสูตรมีความทันสมัยตามความก.าวหน.าของในทาง
สัตวศาสตร�เพิ่มเติมจากหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรของคณะฯ มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรตอบสนองต&อความต.องการ
ของผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย โดยได.จัดทําแบบสอบถามให.แก&ผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย (อาจารย�, นักศึกษาปAจจุบัน, ผู.ใช.
บัณฑิต, ศิษย�เก&า) เพื่อนํามาใช.ในการวิเคราะห�ผลการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตรคณะฯ ต&อผู.มี
ส&วนได.ส&วนเสีย (อ.างอิง 2.2-1 ความพึงพอใจของผู.ใช.บัณฑิต) ดังตารางต&อไปนี้ 
ตารางแสดงความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีต&อหลักสูตร (ย.อนหลัง 5 ป�)-ใช.ผลของมหาวิทยาลัย 

ประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู� ระดับความพึงพอใจ 
 2558 2559 2560 2561 2562 
ด�านคุณธรรม จริยธรรม      
 -ค&าคะแนนเฉลี่ย 3.94 3.97 3.88 4.11 4.48 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค&าร.อยละของคะแนน 78.8 79.4 77.6 82.2 89.6 
ด�านความรู�      
 -ค&าคะแนนเฉลี่ย 3.64 3.75 3.67 3.74 4.11 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค&าร.อยละของคะแนน 72.8 75 73.4 74.8 82.2 
ด�านทักษะทางปPญญา      
 -ค&าคะแนนเฉลี่ย 3.62 3.66 3.71 3.61 3.99 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค&าร.อยละของคะแนน 72.4 73.2 74.2 72.2 79.8 
ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว%างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

     

 -ค&าคะแนนเฉลี่ย 3.91 3.80 3.85 3.86 4.43 
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ประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู� ระดับความพึงพอใจ 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค&าร.อยละของคะแนน 78.2 76 77.0 77.2 88.6 
ด�านการวเิคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 -ค&าคะแนนเฉลี่ย 3.86 3.69 3.87 3.78 4.08 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค&าร.อยละของคะแนน 77.2 73.8 77.4 75.6 81.6 
จํานวนบัณฑิตทีไ่ด�รับการประเมิน 32 48 30 85 63 
คะแนนทีไ่ด� (ผลรวมค%าคะแนนทุกด�าน หารด�วย จํานวน
บัณฑิตที่ได�รับการประเมิน) 

3.75 3.84 3.80 3.82 4.22 

ระดับความพึงพอใจ  มาก มาก มาก มาก มาก 
 

จะเห็นได.ว&า ระดับความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีต&อหลักสูตร (ย.อนหลัง 5 ป�) โดยเฉพาะผลใน
ป�การศึกษา 2562 มีค&าที่สูงขึ้นจาก 3.82 เป$น 4.22 อยู&ที่ระดับความพึงพอใจเท&ากับ มาก โดยมากขึ้นทั้ง 5 
ด.าน โดยเฉพาะด.านคุณธรรม จริยธรรม, ด.านความรู. และด.านทักษะความสัมพันธ�ระหว&างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีค&าเฉลี่ยที่สูงขึ้นสองอันดับแรก ตามลําดับ ส&วนด.านที่หลักสูตรควรให.ความสําคัญมากขึ้น คือ 
ด.านทักษะทางปAญญา ถึงแม.ว&าจะมากกว&าป�ก&อน แต&ต.องเน.นให.มากขึ้นกว&าเดิม โดยจัดเตรียมโครงการหรือ
กิจกรรมเสริมทักษะทางปAญญาให.แก&นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น (อ.างอิง 2.2-2 กิจกรรมเสริมทักษะทางปAญญา) 

นอกจากนี้หลักสูตร ระดับปริญญาตรี มีการประชุมหารือร&วมกันระหว&างอาจารย�ประจําหลักสูตร
และบุคลากรสายสนับสนุนเป$นประจําทุกเดือน เพื่อให.การจัดการเรียนการสอนเป$นไปอย&างมีคุณภาพ และมี
การรวบรวมข.อมูลปXอนกลับจากตลาดแรงงาน โดยใช.ข.อมูลปXอนกลับจากบัณฑิตที่จบการศึกษาผ&านทางการ
สัมภาษณ�ส&วนบุคคล แบบประเมินการฝKกงาน/สหกิจศึกษาจากผู.ประกอบการ  และการสัมภาษณ�
ผู.ประกอบการจากการไปนิเทศนิสิตฝKกงาน/สหกิจศึกษา เป$นประจําทุกรอบป� (อ.างอิง 2.2-3 ข.อเสนอแนะ
ของสถานประกอบการสหกิจ 2562) เพื่อนําข.อมูลที่ได.มาใช.ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 

โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการปรับปรุงทุก 5 ป� ตามข.อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาแห&งชาติ และการปรับปรุงหลักสูตรแล.วเสร็จและผ&านการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. แล.วโดยเริ่ม
ใช.หลักสูตรปรับปรุงในป�การศึกษา 2561 หลักสูตรถูกกําหนดจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่
ประกอบด.วยอาจารย�ประจําหลักสูตร ผู.ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งภาคราชการและเอกชน มีการสอบถาม
ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู.ใช.บัณฑิต และความเห็นของศิษย�เก&าและศิษย�ปAจจุบันที่มีต&อหลักสูตร 
เพื่อนาข.อมูลมาใช.เป$นส&วนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให.ม่ันใจว&าหลักสูตรสามารถตอบสนองต&อ
ความต.องการของผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย ให.ครอบคลุมมากที่สุด สอดคล.องกับมาตรฐานการเรียนรู. ผลการ
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เรียนรู.ที่คาดหวังและผู.เรียนก็มีส&วนร&วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยได.สรุปข.อคิดเห็นและ
ข.อเสนอแนะบางส&วนที่สําคัญ และแนวทางแก.ไขปรับปรุงของหลักสูตร ดังต&อไปนี้ 

ลําดับ ข�อเสนอแนะและข�อคิดเหน็ แนวทางแก�ไขปรับปรุงของหลักสูตร 
1 นักศึกษาขาดวินัย  การตรงต&อเวลา ในการเข.า

ฝKกงาน 
 

-ปลูกฝAงความรับผิดชอบ วินัยและการตรงต&อเวลา โดย
การให.นักศึกษาจัดทํารายงานเพิ่มเติมเพื่อสร.างความ
รับผิดชอบแก&ตนเองขึ้น 

2 นักศึกษายังไม&สามารถอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาวิชาท่ีศึกษา นักศึกษา
ยังมีทักษะและความรู.ทางด.านสัตวศาสตร�ไม&
เพียงพอ ขาดการประยุกต�เนื้อหาในสาขา
วิชาชีพและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข.อง  

-เพิ่มเติมกิจกรรมและการเรียนการสอนให.นักศึกษา เช&น 
กิจกรรมส&งเสริมวิชาการ 
-เน.นกิจกรรมและการเรียนการสอนให.นักศึกษาฝKกปฏิบัติ
เพื่อให.เกิดทักษะมากขึ้นและเพิ่มทักษะการเรียนรู. เช&น 
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร� 

3 นักศึกษายังไม&สามารถทําการวิ เคราะห�  
สังเคราะห� เพื่อแก.ไขปAญหา ได.มากพอ และ
ขาดทักษะการปฏิสัมพันธ�ระหว&างบุคคล 

-เน.นกิจกรรมและการเรียนการสอนท่ีมีการใช.ความคิด 
วิ เคราะห�ของนักศึกษาเพื่อนําไปประยุกต�ใช. ในการ
ปฏิบัติงาน เช&น จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู.ทางวิชาการ 
และพัฒนาวิชาชีพทางสัตวศาสตร� 

4 นักศึกษายังขาดความรับผิดชอบในงานท่ีได.รับ
มอบหมายและขาดความสามารถในการ
ปรับตัวในการทํางานร&วมกับผู.อื่น และขาด
ภาวะการเป$นผู.นํา  

-เน.นให.นักศึกษาได.ฝKกการทํางานร&วมกัน ความรับผิดชอบ
และการมีส&วนร&วมในกิจกรรมและการเรียนการสอน 

5 นักศึกษายังขาดทักษะในสื่อสารท่ีเหมาะสม 
และขาดทักษะใช.เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รวบรวมข.อมูล ติดต&อสื่อสาร จัดการและ
นําเสนอข.อมูลสารสนเทศ 
 

-เน.นกิจกรรมท่ีแนะนําการใช.สื่อและสารสนเทศท่ี
เหมาะสมในการเรียนการสอน และการค.นคว.าและ
นําเสนอ เช&นกิจกรรมเตรียมความพร.อมสําหรับนักศึกษา 
ซึ่งมีการเพิ่มทักษะในด.านการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย&างเหมาะสม การค.นคว.างานวิจัยและกรณีศึกษา 

 

และหลักสูตรฯ การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยให.
นักศึกษาเข.าประเมินในช&วงปลายภาคการศึกษา โดยผ&านระบบ online (www.reg.mju.ac.th) ฝbายบริการ
การศึกษาจะเป$นผู.สรุปผลการประเมิน อาจารย�ผู.รับผิดชอบในแต&ละรายวิชาสามารถรับทราบผลการ
ประเมินได.ทันทีในระบบ และนําไปใช.ในรายงาน มคอ.5 และ 6 หลังป@ดภาคการศึกษารวมทั้ง นําไปใช.
ปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต&อไป โดยนําผลประเมินไปปรับปรุง มคอ.3 และ 4 และจัดทํา 
มคอ.3 และ 4 ก&อนเป@ดภาคการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรได.ปรับปรุงโดยอาศัยข.อมูลจากการประเมินโดย
ผู.ใช.บัณฑิตเพื่อนาข.อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรสนองความต.องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มากขึ้นอีกด.วยและเมื่อหลักสูตรมีผลบังคับใช.ทุกรอบป� การศึกษาหลักสูตรจะต.องจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับงานของหลักสูตรเพื่อประเมินและปรับปรุงแก.ไขในรอบป�การศึกษาโดยในป�การศึกษา 2562 
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ได.นําข.อเสนอแนะของผู.มีส&วนได.ส&วนเสียมากําหนดรายวิชาเอกเลือก/เลือกเสรี ที่เป@ดสอนในแผนการศึกษา 
เช&น วิชา สศ 451 การจัดการฟาร�มปศุสัตว�ด.วยเทคโนโลยีที่ก.าวหน.า (Smart Farm), วิชา สศ 494 
ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร� เป$นต.น (อ.างอิง 2.2-4 ข.อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตร 
61) 

ส&วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนา/ปรับปรุงล&าสุด เพื่อให.มีความทันสมัย ทันต&อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ�ปAจจุบัน โดยมีการนําผลสํารวจความคิดเห็นจากผู.มีส&วนได.ส&วนเสียมาใช.ในการ
สร.างผลการเรียนรู.ที่มุ&งหวัง และถ&ายทอดสู&แต&ละรายวิชาโดยมีแผนการสร.างผลการเรียนรู.ในแต&ละป�
การศึกษาดังต&อไปนี้ 

1. นักศึกษาสามารถนําองค�ความรู.ทางวิชาการ ตลอดจนการวิเคราะห� สังเคราะห�ข.อมูลจากแหล&ง 
วิชาการต&าง ๆ มาต&อยอดพัฒนาโจทย�วิจัยได.  

2. นักศึกษาสามารถดําเนินงานวิจัยได.ถูกต.องตามหลักวิชาการ และอยู&บนพื้นฐานจรรยาบรรณใน 
วิชาชีพ ตลอดจนสามารถนําเสนอผลงานวิจัยผ&านช&องทางต&าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

  จากผลการเรียนรู.ที่คาดหวังในแต&ละป� หลักสูตรฯ ได.นํามาวิเคราะห�เพื่อประเมินผลการเรียนรู.ของ
รายวิชาในแต&ละภาคการศึกษา เพื่อให.สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนให.มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ผู.เรียนเกิดความรู.และทักษะที่จะนําไปใช.ในการทําการวิจัยให.ประสบผลสําเร็จต&อไป (อ.างอิง 2.2-5 
ข.อเสนอแนะจากการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) 

โดยในป�การศึกษาที่ 1/2562 หลักสูตร ฯ ได.กําหนดให.ศึกษาในรายวิชา สศ 501 ระเบียบวิธีการวิจัย
ทางสัตวศาสตร� ร&วมกับรายวิชาเอกบังคับ เอกเลือก สัมมนา และวิทยานิพนธ� โดยมีวัตถุประสงค�ให.ผู.เรียน
ได.ศึกษา ในรายวิชาพื้นฐานทางสัตวศาสตร� และรายวิชาที่เกี่ยวข.องกับการวิจัย เพื่อเตรียมความพร.อมและ
พัฒนาทักษะ ด.านการวิจัย โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่มีความจําเพาะต&อหัวข.อวิจัยที่สนใจ
ศึกษาสําหรับ ในป�การศึกษาที่ 2/2562 ผู.เรียนสามารถศึกษารายวิชาเพิ่มเติม รวมถึงดําเนินงานวิจัย 
ตลอดจนเผยแพร&ผลงานวิจัยที่ ได.ทําการศึกษาให.สําเร็จตามเปXาหมาย (อ.างอิง 2.2-6 รายงานการประชุม
กําหนดวิชา) 

มหาวิทยาลัยได.ดําเนินการจัดทําระบบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
แต&ละรายวิชาทุกภาคการศึกษาด.วย นอกจากการประเมินผลจากการเรียนการสอนของอาจารย�ผู.สอนด.วย
ตนเองในช้ันเรียน หลักสูตรพิจารณาผลความพึงพอใจของนักศึกษาต&อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย�
ผู.สอนของคณะฯ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (อ.างอิง 2.2-7 แบบประเมินการเรียนการ
สอน) และมีข.อคิดเห็นและข.อเสนอแนะต&างๆ โดยได.เวียนแจ.งในแต&ละหลักสูตรให.รับทราบ (อ.างอิง 2.2-8 
ข.อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน) 

โดยอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการติดตามและตรวจสอบผลการประเมินเพื่อรายงานในที่
ประชุมอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ และนําผลที่ได.จากแบบสอบถามมา
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วิเคราะห�เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการปรับปรุงรายวิชาเป@ดสอน และมีการระบุ CLO ที่
ชัดเจนในภาคการศึกษาถัดไป (อ.างอิง 2.2-9 รายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข.องกับCLO
และรายวิชาเป@ดสอน)  
 

ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.2.3  มีการกํากับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู�เรียนให�สอดคล�องกับผลการเรียนรู�
คาดหวังหรือคุณสมบัติที่พึงประสงค�ของผู�เรียน เพื่อทําให�มั่นใจว%ากระบวนการวัดและผล
จากการประเมินผู�เรียนน้ันมีความถูกต�อง เชื่อถือได�และเปoนธรรม (ensure validity, 
reliability and fairness) 

ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEการศึกษา 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  

คณะฯ มีการกํากับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู.เรียนให.สอดคล.องกับผลการเรียนรู.
คาดหวังหรือคุณสมบัติที่พึงประสงค�ของผู.เรียน เพื่อทําให.ม่ันใจว&ากระบวนการวัดและผลจากการประเมิน
ผู.เรียนนั้นมีความถูกต.อง เช่ือถือได.และเป$นธรรม โดยกําหนดเกณฑ�และวิธีการประเมินผู.เรียนมีความ
หลากหลายตามลักษณะวิชา ตามการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรู.ที่คาดหวัง ระบุเกณฑ� วิธี
ประเมิน ของแต&ละรายวิชา ซึ่งหลักสูตรฯ มีการพิจารณาความเหมาะสมของ เกณฑ�และวิธีการประเมินของ
แต&ละรายวิชาและมีการกําหนดล&วงหน.าก&อนการจัดการเรียนการสอนตามแบบฟอร�ม มคอ. 3 รายละเอียด
ของรายวิชา (อ.างอิง 2.3-1 รายงานการประชุมการพิจารณา มคอ. 3) 

คณะฯ ได.มีการกํากับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู.เรียนให.สอดคล.องกับผลการเรียนรู.
คาดหวังหรือคุณสมบัติที่พึงประสงค�ของผู.เรียน โดยการทวนสอบของคณะฯ มีขึ้น ตั้งแต&ป�การศึกษา 2558 
โดยมีการแต&งตั้งชุดคณะกรรมการทวนสอบฯ เพื่อมีหน.าที่ในการประสานงานกับหลักสูตรฯ โดยคัดเลือก
รายวิชาที่จะทวนสอบและแจ.งอาจารย�ผู.สอนในรายวิชาที่จะดําเนินการทวนสอบ เพื่อขอเอกสาร
ประกอบการทวนสอบได.แก& มคอ.3 มคอ.5 เกณฑ�คะแนน งานที่มอบหมายของรายวิชา รวมถึงข.อสอบที่ใช.
ในการวัดและประเมินผล (อ.างอิง 2.3-2 รายงานการประชุมพิจารณารายวิชาทวนสอบ) 

ในปAจจุบันได.มีการปรับปรุงกระบวนการทวนสอบ โดยคณะกรรมการทวนสอบได.แจ.งให.หลักสูตร
เป$นผู.พิจารณาทวนสอบรายวิชาเฉพาะในส&วนของ มคอ.3-4 และ มคอ.5-6 ของรายวิชา จากที่ประชุม
หลักสูตร ฯ ซึ่งอาจารย�ผู.สอนในแต&ละรายวิชาได.ทําการลงข.อมูลในระบบ มคอ. ของสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ แต&กระบวนการทวนสอบยังคงขาดข.อมูลในบางประเด็นซึ่งจะขอจากอาจารย�ผู.สอนเพิ่มเติมใน
ภายหลัง โดยหลักสูตรได.รายงานกลับข.อมูลให.เฉพาะอาจารย�ผู.สอนในรายวิชา ได.ทราบผลของการทวนสอบ
เพื่อเสนอแนะให.ผู.สอนนํามาใช.ปรับปรุงกระบวนการ วิธีการสอน ให.มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับเกณฑ�
หรือวิธีการประเมินผล ให.คะแนนและสรุปผลคะแนน (ตัดเกรด) ของนักศึกษา เพื่อให.มีความถูกต.อง เช่ือถือ
ได.และเป$นธรรม (อ.างอิง 2.3-3 รายงานการประชุมการพิจารณารายวิชาทวนสอบ) 
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หลักสูตรฯ ได.กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู. มคอ.3 และ มคอ.4 และ
ติดตามความก.าวหน.าในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ. 4 ของอาจารย�ผู.รับผิดชอบรายวิชา ผ&านอาจารย�
ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯ เป$นเรื่องสืบเนื่องทุกรอบการประชุม โดยก&อนเป@ดภาคการศึกษาจะมีการกําหนด
รายวิชาที่จะเป@ดสอนในภาคการศึกษาต&อไป  อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรจะแจ.งในที่ประชุมให.รองคณบดี
ฝbายวิชาการหรือประธานหลักสูตร ทําบันทึกข.อความติดตาม เพื่อให.อาจารย�ผู.รับผิดชอบรายวิชาที่จะเป@ด
สอนในภาคการศึกษาต&อไปจัดทํารายละเอียดของรายวิชาพร.อมแจ.งกําหนดเวลาจัดส&งให.อาจารย�
ผู.รับผิดชอบรายวิชาจัดส&ง มคอ. 3 ดําเนินการโหลดลงระบบของสําหรับบริหารและพัฒนาวิชาการและส&ง
ไฟล�ที่งานบริการการศึกษา (อ.างอิง 2.3-4 ตัวอย&างการเป@ดรายวิชาและรายวิชา มคอ.3-4) (อ.างอิง 2.3-5 
แจ.งเป@ดรายวิชา) ทั้งนี้ หลักสูตรฯ จะทําหนังสือแจ.งให.อาจารย�ผู.รับผิดชอบรายวิชาจัดส&งเอกสารก&อนเป@ด
ภาคการศึกษา 30 วัน และจัดทํารายการตรวจสอบการจัดส&งการรวบรวมและแจ.งความก.าวหน.าในการ
ดําเนินการในที่ประชุมอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรและประธานอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯ ซึ่งเป$น
กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ จะแจ.งในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะต&อไป  เพื่อควบคุมให.
การบริหารหลักสูตรเป$นไปตามเกณฑ�มาตรฐานที่กําหนด 

หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบความน&าเช่ือถือและความเที่ยงธรรมของเกณฑ�และวิธีการประเมิน โดยมี
การประชุมเพื่อตรวจสอบผลการศึกษาจากเกณฑ�ประเมินในรายวิชาที่เป@ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 
ภาคการศึกษาที่ 2 และพิจารณาจาก มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 
  ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย�ผู.สอนได.ช้ีแจงวัตถุประสงค�ของรายวิชา เกณฑ�การให.คะแนน
ตั้งแต&ช่ัวโมงแรกที่เข.าสอนให.แก&นักศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย�ผู.สอนมีการประเมินผลการ
เรียนรู.ของนักศึกษาโดยประเมินตามสภาพจริง เช&น ข.อสอบแบบปรนัย อัตนัย การบ.าน รายงานที่ได.รับ
มอบหมาย เป$นต.น โดยหลังจากสิ้นภาคการศึกษาอาจารย�ผู.สอนจะประเมินออกมาเป$นผลคะแนนหรือเกรด
ให.นักศึกษา  โดยอาจารย�ผู.สอนจะประเมินออกมาเป$นผลคะแนนในแต&ละรายวิชาและมีการตรวจสอบผล
การเรียนรู.ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด.าน ในรายวิชาของตนเองว&าเป$นไปตามที่กําหนดไว.ในหลักสูตรหรือไม& เพื่อ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป@ดสอน 
และนําส&งผลคะแนนเพื่อพิจารณาเห็นชอบในที่ประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ   โดยหลักสูตรฯ มีการ
ตรวจสอบความน&าเช่ือถือและความเที่ยงธรรมของเกณฑ�และวิธีการประเมิน โดยมีการประชุมเพื่อ
ตรวจสอบผลการศึกษาจากเกณฑ�ประเมินในรายวิชาที่เป@ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 
และพิจารณาจาก มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 

นอกจากนี้ อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรได.พิจารณาเรื่องการจัดการข.อร.องเรียนหลักสูตรเพิ่มเติม 
จากการรับข.อร.องเรียนของคณะฯ (อ.างอิง 2.3-6 ช&องทางร.องเรียนหลักสูตร) โดยเพิ่มช&องทางรับข.อ
ร.องเรียนของหลักสูตรจากอาจารย�และนักศึกษา จากตู.รับข.อร.องเรียนที่ช้ัน 3 และ 4 อาคารเรียนศูนย�สัตว
ศาสตร�และเทคโนโลยี  
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โดยหากพบข.อร.องเรียนอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการตามขั้นตอน) รับฟAงคําช้ีแจงจาก
อาจารย�ผู.สอนและนักศึกษา และนํากลับมาพิจารณาในที่ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางแก.ไขปAญหาต&อไป ก&อน
นําแจ.งในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (อ.างอิง 2.3-7 การพิจารณาข.อร.องเรียนคณะฯ) 
 

ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.2.4  มีการกํากับติดตามและประเมินผลของกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู�ของนักศึกษา งาน
ให�คําแนะนําและบริการนักศึกษา (student supports / services / advices) เพื่อให�
นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค�ตามผลการเรียนรู�และศักยภาพทางอาชีพ 

ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEการศึกษา 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  

 คณะฯ  มีแนวทางการกํากับดูแล/ติดตาม และสนับสนุนการเรียนรู.ของนักศึกษา โดยใช.ระบบ
อาจารย�ที่ปรึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีการแต&งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่
เข.าใหม& เพื่อดูแลและกํากับผลการเรียนรู.ของนักศึกษา ให.คําแนะนําและปรึกษาแก&นักศึกษา (student 
supports / services / advices) (อ.างอิง 2.4-1 คําสั่งแต&งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษา) เพื่อให.นักศึกษามีคุณสมบัติที่
พึงประสงค�ตามผลการเรียนรู.และศักยภาพทางอาชีพตามที่กําหนดไว. (อ.างอิง 2.4-2 คุณสมบัติที่พึง
ประสงค�ของนักศึกษา) 

คณะฯ ได.มอบหมายให.หลักสูตรรับผิดชอบดําเนินการกํากับและดูแลระบบอาจารย�ที่ปรึกษา โดย
อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรได.จัดระบบอาจารย�ที่ปรึกษา ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาปAจจุบันและ
นักศึกษาตกค.าง และติดตามความก.าวหน.าของอาจารย�ที่ปรึกษาในการพบนักศึกษาที่ตกค.างและมีปAญหา
ทางด.านการเรียน  โดยได.รายงานผลการดําเนินการที่ในที่ประชุมหลักสูตรฯ ทุกภาคการศึกษา และรายงาน
ติดตามนักศึกษาตกค.างพร.อมกับรอบการพิจารณาผลการสําเร็จ เพื่อได.ทราบความเคลื่อนไหวและเหตุผลที่
ทําให.นักศึกษาสําเร็จการศึกษาล&าช.า (อ.างอิง 2.4-3 กระบวนการติดตามอาจารย�ที่ปรึกษา) 

ทั้งนี้ หลักสูตรได.รายงานผลการดําเนินงานใน มคอ. 7 และให.คณะฯ ได.รับทราบถึงระบบอาจารย�ที่
ปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่นํามากํากับดูแลและควบคุมการ
สําเร็จการศึกษาและจํานวนนักศึกษาตกค.างให.มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (อ.างอิง 2.4-4 การควบคุมการสําเร็จ
การศึกษาและนักศึกษาตกค.าง) ทั้งนี้ หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได.มีแนวทางในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับระบบอาจารย�ที่ปรึกษาและการติดตามนักศึกษา ดังนี้ 

  ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรมีระบบการติดตามความก.าวหน.าในการเรียนหรือผลการเรียนของนักศึกษาโดยมีการ

แต&งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่เข.าใหม&และมีการแต&งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษาทดแทนอาจารย�ที่
ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ เพื่อทําหน.าที่ในการให.คําปรึกษาทั้งทางด.านวิชาการ แนวทางวางแผนการ
เรียน การใช.ชีวิตในมหาวิทยาลัย และติดตามการเรียนของนักศึกษาผ&านระบบทะเบียนกลาง นอกจากนี้
หลักสูตรยังจัดกิจกรรมพบอาจารย�ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกช้ันป� (อ.างอิง 2.4-5 ปฏิทินกิจกรรมพบ
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อาจารย�ที่ปรึกษา) โดยมีการทําสมุดประจําตัวนักศึกษาทุกคนซึ่งมีข.อมูลส&วนตัว การเรียน การขอทุน ปAญหา
และการให.คําปรึกษา และประวัติงานวินัย และกําหนดวันเวลาที่แน&นอนในการเข.าพบอาจารย�ที่ปรึกษา (ทุก
วันพุธบ&ายสองสัปดาห�ที่ 2 ของทุกเดือน) มีการแจ.งการนัดหมายไว.ในปฏิทินติดไว.บริเวณทางขึ้นอาคาร  
จดหมายเวียน เฟสบุxค และไลน� มีการทําจดหมายตอบรับการเข.าร&วมกิจกรรมจากอาจารย�ที่ปรึกษาแต&ละ
ท&าน แจ.งสถานที่เข.าพบ และจัดอาจารย�ที่เข.าพบแทนเมื่ออาจารย�ที่ปรึกษาติดภารกิจอื่น ซึ่งอาจารย�ที่
ปรึกษามีการนําข.อมูลนักศึกษาแต&ละคนมาวิเคราะห�เพื่อเก็บไว.เป$นฐานข.อมูล  

นอกจากกิจกรรมพบอาจารย�ที่ปรึกษาแล.ว บางครั้งยังพบปAญหานักศึกษาไม&ได.เข.าร&วมกิจกรรมตาม
กําหนด ทางหลักสูตรจึงได.มีการสํารวจและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่า เรียนตก
แผน (ติด F หรือเกรดตํ่าทําให.ลงวิชาหลักไม&ได.) และตกค.าง (ติด F รายวิชาที่เป$นต&อเนื่อง, เกรดรหัส สศ ไม&
ถึง 2.00, ติดค.างรายวิชาสัมมนา และปAญหาพิเศษ)  และมีการนัดนักศึกษากลุ&มนี้เข.าพบเพื่อวางแผนการ
เรียน (อ.างอิง 2.4-6 รายงานการประชุมการติดตามนักศึกษา) 

นอกจากการดูแลนักศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแล.ว หลักสูตรฯ ได.มีการส&งเสริมพัฒนา
นักศึกษาในด.านอื่นๆ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย สําหรับในภาคเรียนสุดท.ายก&อนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
จัดให.มีกิจกรรมต&างๆ เช&น การอบรมมาตรฐานฟาร�ม และเชิญผู.ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเพื่อแนะแนวการ
ประกอบอาชีพ และการสมัครงาน เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา มีการติดตามความก.าวหน.าของบัณฑิต
โดยให.บัณฑิตกรอกแบบสํารวจภาวะการได.งานทํา (อ.างอิง 2.4-7 ติดตามภาวะการได.งานทําของบัณฑิต)  

หลักสูตรได.มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต&อหลักสูตร (อ.างอิง 2.4-8 แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต&อหลักสูตร) โดยหลักสูตรได.นําผลการประเมินมาพิจารณาและเปรียบเทียบเพื่อ
ดูแนวโน.มระหว&างป� 2561-2562 เพื่อที่จะได.พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให.มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต&อไป และแก.ไขปAญหาต&างๆ เช&น ระบบลงทะเบียน, ระบบอาจารย�ที่ปรึกษา และการจัดการข.อ
ร.องเรียนสําหรับนักศึกษา เป$นต.น 

ส%วนระดับบัณฑิตศึกษา 
ระบบอาจารย�ที่ปรึกษาเป$นระบบให.ความดูแลนักศึกษาตั้งแต&แรกเข.าในกรณีที่นักศึกษายังไม&

ตัดสินใจเลือกอาจารย�ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตรฯ จะทําหน.าที่ดูแลนักศึกษาจนกว&า จะมีการแต&งตั้ง
อาจารย�ที่ปรึกษา (อ.างอิง สศ 2.4-9 การแต&งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษา) 

มีการแจ.งนักศึกษาให.เตรียมตัวก&อนเข.าเริ่มเรียน เช&น การศึกษาเพิ่มเติมในส&วนที่ เกี่ยวข.องกับ
งานวิจัย และวิชาพื้นฐานที่มีความจําเป$น การประสานงานกับอาจารย�ที่ต.องการให.เป$นที่ปรึกษาเพื่อให. ได.
รับคําแนะด.านอื่น ๆ จากอาจารย�ที่ปรึกษาโดยตรง  

มีระบบการติดตามความก.าวหน.าในการเรียนหรือผลการเรียนของนักศึกษาโดยมีการ ทดสอบ
ความรู.พื้นฐานหลังการเข.าศึกษา 1 เดือน เพื่อประเมินความก.าวหน.าการเรียน และให.นักศึกษารายงาน
ความก.าวหน.าของการเรียน ในทุกภาคการศึกษา และหลักสูตรฯ ได.นํารายงานความก.าวหน.าของนักศึกษา
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มาประเมินและแจ.งไปยังอาจารย�ที่ปรึกษาหลักของนักศึกษาแต&ละคน เพื่อให.อาจารย�ที่ปรึกษาสามารถ
ติดตาม ควบคุมให. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด (อ.างอิง สศ 2.4-10 รายงานการ
ประชุมความก.าวหน.าของนักศึกษา) 

หลักสูตรฯ มีการประเมินระบบอาจารย�ที่ปรึกษา และระบบการติดตามความก.าวหน.าในการเรียน
หรือผลการเรียนของนักศึกษา ในที่ประชุมอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทําการประเมินระบบดังกล&าว 
(อ.างอิง สศ 2.4-11 แบบประเมินระบบอาจารย�ที่ปรึกษา) 

หลักสูตรฯ มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ โดยอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได.จัดทํา Timeline 
ตลอดระยะเวลา 2 ป�การศึกษาให.แก&นักศึกษา และมีการให.คําแนะนําทางด.านบริการการศึกษาตลอด
ระยะเวลาการเป$นนักศึกษา (อ.างอิง สศ 2.4-12 กิจกรรมการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา) เช&น 

1. มีระบบที่ปรึกษากํากับดูแลให.บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค�ตามที่กําหนด 
2. มีนักวิชาการสัตวบาลประจําฟาร�ม ให.คําแนะนําในการเลี้ยงสัตว�ในระหว&างนักศึกษา ทําการ

ทดลองตามหัวข.อวิทยานิพนธ� หรือตามที่นักศึกษามีความสนใจ และมีนักวิทยาศาสตร� ให.
คําแนะนําในการใช.เครื่องมือในห.องปฏิบัติการต&าง ๆ 

3. มีนักวิชาการศึกษา ให.คําแนะนําในการศึกษา สนับสนุนการบริการส&งเสริมการศึกษาให.กับ
นักศึกษา และประสานงานกับหน&วยงานที่เกี่ยวข.องในการบริการการศึกษาตลอดระยะเวลา
การศึกษา 

 

ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.3.1  มีการใช�ข�อมูลที่เกี่ยวข�องท้ังจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกําหนดหรือ
ทบทวนทิศทางการวิจัยของคณะ/สถาบัน  

ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEงบประมาณ 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางดาริน  ชมภูพันธ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ กําหนดวิสัยทัศน�ขององค�กรคือ “เป$นคณะที่มีความเป$นเลิศทางด.านสัตวศาสตร�ใน

ระดับชาติ” โดยในด.านของทิศทางการวิจัยมีการกําหนดทิศทางการวิจัยให.มีความสอดคล.องกับยุทธศาสตร�
แม&โจ. 100 ป� ในการมุ&งสู&มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Go. Eco. University) (อ.างอิง 3.1-1 ยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัย
แม&โจ. 100 ป�) โดยเน.นในการกําหนดทิศทางการวิจัยของคณะฯ ในด.านการผลิตปศุสัตว�ในระบบอินทรีย� 
ระบบการผลิตปศุสัตว�ปลอดภัย รวมถึงการส&งเสริมงานวิจัยที่มีความร&วมมือกับชุมชนในการพัฒนาโจทย�
วิจัยและถ&ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช.ประโยชน� (อ.างอิง 3.1-2 ยุทธศาสตร�วิจัยของชาติ) 

การกําหนดทิศทางการวิจัยของคณะฯ ใช.ข.อมูลพื้นฐานจากการสังเคราะห�จากแหล&งข.อมูลที่
หลากหลายได.แก& นโยบายของมหาวิทยาลัยที่กําหนดในแผนมหาวิทยาลัย (อ.างอิง 3.1-3 นโยบายของ
มหาวิทยาลัยแม&โจ.) ความเช่ียวชาญของบุคลากรในคณะ (อ.างอิง 3.1-4 ความเช่ียวชาญของบุคลากร ) และ
ผลงานตีพิมพ�ของบุคลากรตามความถนัดและเช่ียวชาญ (อ.างอิง 3.1-5 ฐานข.อมูลการตีพิมพ�ย.อนหลัง 5 ป� 
แยกตามความเช่ียวชาญ) ข.อมูลจากผู.ใช.บัณฑิต ผู.ประกอบการ การลงพื้นที่ในเขตชุมชนที่มีการเลี้ยง (อ.างอิง 
3.1- 6 การวิเคราะห� SWOT Analysis ของพื้นที่การทําวิจัย) รวมถึงข.อมูลที่ศิษย�เก&า ข.อมูลต&าง ๆ เหล&านี้จะ
ถูกนํามาสังเคราะห�เพื่อเป$นทิศทางในการดําเนินการวิจัยของคณะฯ ซึ่งการสังเคราะห�ทิศทางของการ
ดําเนินการวิจัยเกิดจากการมีส&วนร&วมของบุคลากรของคณะฯ ผ&านกิจกรรมทบบทวนแผนงานประจําป� 
นอกจากนี้คณะฯ มีการแต&งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ทําหน.าที่เป$นหน&วยสนับสนุนงานวิจัย 
และดําเนินการสนับสนุนทุนวิจัยและการเผยแพร&ผลงานวิจัยของบุคลากร วางแผนการดําเนินโครงการและ
กิจกรรมด.านการวิจัยแก&บุคลากรของคณะฯ เพื่อผลักดันการดําเนินงานด.านการวิจัยให.เป$นไปตามเปXาหมาย
ที่กําหนดไว. (อ.างอิง 3.1-7 คําสั่งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ) 

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ได.กําหนดทิศทางงานวิจัยเพื่อให.เป$นไปตามยุทธศาสตร�ของ
มหาวิทยาลัยที่จะมุ&งเน.นเพื่อสร.างและพัฒนานวัตกรรมและองค�ความรู.ในสาขาวิชาต&าง ๆ โดยเฉพาะอย&าง
ยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร�ประยุกต�เพื่อการเรียนรู.และถ&ายทอดเทคโนโลยีแก&สังคม  และเพื่อ
ตอบสนองต&อความสอดคล.องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี สอดคล.องกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป�ใน
การสร.างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ ตามนโยบายเร&งด&วนของรัฐบาลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 ข.อที่ 4. การให.ความช&วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม และข.อที่ 6. การวางรากฐาน
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ระบบเศรษฐกิจของประเทศสู&อนาคต ในนโยบายหลักข.อที่ 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข&งขันของไทย ในข.อย&อย 5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต.แนวคิดเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy]  และข.อย&อย5.3 
พัฒนาภาคเกษตร ในการส&งเสริมการสร.างมูลค&าเพิ่มให.กับสินค.าเกษตร และส&งเสริมการทําปศุสัตว�ให.
เกษตรกรมีรายได.เพิ่มขึ้น ซึ่งความสอดคล.องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร�
ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ตามเปXาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับที่ 
12 เปXาหมายที่ 1 ลดช&องว&างรายได.ระหว&างภาคและมีการกระจายรายได.ที่เป$นธรรมมากขึ้น ที่มีตัวช้ีวัด
เปXาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับที่ 12 (อ.างอิง 3.1-8 แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคม 
ฉบับที่ 12) ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลิตภัณฑ�ภาคต&อหัวระหว&างภาคลดลงและสอดคล.องกับเปXาหมายแผนบูรณาการ
กลุ&มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในเปXาหมายแผนบูรณาการที่ 1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ 
ประชาชนมีความเป$นอยู&และคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยมีตัวช้ีวัดเปXาหมายแผนบูรณาการตัวช้ีวัดเปXาหมายแผน
บูรณาการที่ 1.1 อัตราการขยายตัวมูลค&าผลิตภัณฑ�มวลรมจังหวัด (GPP)  เพิ่มขึ้น ร.อยละ 2 ตามแนวทาง
แผนบูรณาการที่ 1.1.2 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร ตัวช้ีวัดแนวทางแผนบูรณาการที่ 1 มูลค&าสินค.าเกษตร
เพิ่มขึ้น ร.อยละ 2  

ทั้งนี้จึงมีการกําหนดทิศทางการวิจัยของคณะฯ ที่ตอบสนองเปXาหมายการพัฒนาประเทศ ทําให.เห็น
ผลที่เป$นรูปธรรมในการรับทุนวิจัยทั้งจากแหล&งทุนภายนอกต&ออาจารย�ประจําที่เพิ่มขึ้น และการนํา
ผลงานวิจัยไปใช.ประโยชน�แก&หน&วยงาน โดยได.รับการอ.างอิงจากหน&วยงานภายนอก ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในป� 
2562 จึงกําหนดตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ (อ.างอิง 3.1-9 แผนปฏิบัติราชการของคณะฯ) ในการพัฒนา
ด.านการทํางานวิจัยของบุคลากรทั้งสายวิชาการ/สายสนับสนุน (อ.างอิง 3.1-10 ทุนวิจัยป� 2562) 

 

คณะฯ สนับสนุนให.บุคลากรทํางานวิจัย โดยสนับสนุนให.นักวิจัยพัฒนาโครงการวิจัยที่ตอบสนองต&อ
แหล&งทุนภายนอก โดยในระยะ 5 ป�ที่ผ&านมา มีจํานวนโครงการวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล&งทุนภายนอก จํานวน 
28 โครงการ โครงการวิจัยจากแหล&งทุนภายใน จํานวน 24 โครงการ (อ.างอิง 3.1-11 ผลงานวิจัย 5 ป�
ย.อนหลัง) 
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.3.2   มีการกํากับติดตามและประเมินผลการวิจัยและกระบวนการวิจัยให�ตอบสนองทิศทางการ
วิจัยของคณะ/สถาบันและใช�ผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางการวิจัย 
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEงบประมาณ 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางดาริน  ชมภูพันธ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
จากการกําหนดทิศทางในด.านการวิจัยของคณะฯ ดังแสดงในตัวบ&งช้ีที่ C.3.1 แล.วนั้น คณะฯ ได.

ดําเนินการกํากับติดตามและประเมินผลการวิจัยโดยอาศัยการดําเนินงานของคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ รวมถึงในการระดมความคิด (brainstorm) โดยผ&านการประชุมร&วมระหว&างรองคณบดีฝbายวิจัย
ร&วมกับคณาจารย�ประจําคณะฯ ในการพัฒนาโจทย�วิจัย เพื่อจัดทําข.อเสนอโครงการยื่นต&อแหล&งสนับสนุน
ทุนวิจัย (อ.างอิง 3.2- 1 รายงานกิจกรรมการประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัย) ทั้งนี้ผลที่เกิดจากการดําเนินการได.
ส&งเสริมให.บุคลากรได.รับทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งจากแหล&งทุนภายในและภายนอก การตีพิมพ�เผยแพร&
ผลงาน และการนําผลงานวิจัยไปใช. โดยได.ดําเนินการดังนี้   

1)  รวบรวมข.อมูลด.านการรับทุนวิจัยและการตีพิมพ�หรือเผยแพร&งานวิจัยของคณะฯ ย.อนหลัง 3-5 
ป� เพื่อเป$นข.อมูลในการส&งเสริมและผลักดันตัวช้ีวัดด.านงานวิจัยของคณะฯ ให.เป$นไปตาม
เปXาหมายที่กําหนด 

2)  ติดตามการดําเนินงานวิจัยของบุคลากร เพื่อผลักดันให.ผู.ที่ไม&มีผลงานวิจัยดําเนินการขอรับทุน
สนับสนุนการวิ จัยโดยการประชาสัมพันธ� ขั้นตอนการขอรับทุนวิ จัยจากคณะฯ และ
ประชาสัมพันธ�แหล&งทุนวิจัยภายนอกให.แก&บุคลากรดังกล&าว  

3)  ติดตามการได.ทุนวิจัยจากแหล&งทุนภายนอกของบุคลากรเพื่อติดตามให.บุคลากรที่ได.รับทุนนํา
สัญญาวิจัยที่ได.ลงนามแล.วมาบันทึกเข.าสู&ระบบสารสนเทศซึ่งจะเป$นผลงานวิจัยที่บุคลากร
สามารถนําไปขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการได.ในอนาคต  

4) ให.คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงานวิจัย การเขียนงานวิจัย และการรายงานผลการวิจัย ให.มี
คุณภาพ  

5) ติดตามการเผยแพร&ผลงานวิจัยของบุคลากรที่ได.รับทุนทั้งภายนอก โดยหากมีผลงานวิจัยที่
ดําเนินงานแล.วเสร็จแต&ยังไม&ได.เผยแพร&ผลงาน คณะกรรมการวิจัย จะดําเนินการผลักดันให.เกิด
การตีพิมพ�หรือนําเสนอผลโดยเร็ว อาทิ เช&น การสร.างความเข.าใจ การแนะนําให.เขียนบทความ
ไปนําเสนอในวารสาร และแนะนําวารสารที่เกี่ยวข.องในฐาน TCI ต&างๆ  
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6) ติดตามการนําผลงานวิจัยไปใช.ประโยชน�โดยติดตามจากผู.รับทุน และประสานงานกับหน&วยงาน
ภายนอกที่นํางานวิจัยไปใช.ประโยชน�ประโยชน�  (อ.างอิง 3.2- 2 การนํางานวิจัยไปใช.ประโยชน�) 
(อ.างอิง 3.2-3 หน&วยงานที่นําไปใช.ประโยชน�) 

ตารางจํานวนผู�ขอรับทุนวิจัย 5 ปEย�อนหลัง 
ผู�ขอรับทุนวิจัย 2558 2559 2560 2561 2562 

อาจารย� 2 2 5 5 7 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ - 1 3 - - 
 

 คณะฯ มีนโยบายในการส&งเสริมให.อาจารย�ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล&งทุนภายนอก
เพื่อสร.างเครือข&ายความร&วมมือด.านการวิจัยและตอบสนองยุทธศาสตร�ในการพัฒนาสังคมชุมชนท.องถิ่น 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� และการวิจัยเพื่อการพัฒนาด.านการบริหารของหน&วยงานตามพันธกิจของแต&ละ
แหล&งทุน โดยคณะกรรมการวิจัย ได.จัดส&งข.อมูลที่เป$นประโยชน� ทั้งข.อมูลแหล&งทุน ประกาศการรับทุน 
ระเบียบคู&มือการรับทุน ระยะเวลาการเป@ดรับทุน แบบฟอร�มต&างๆ ของแหล&งทุน ให.แก&คณาจารย�ทาง
ช&องทางสื่อสารออนไลน� และประสานงาน อํานวยความสะดวกระหว&างอาจารย�กับสํานักวิจัยและส&งเสริม
วิชาการฯ มหาวิทยาลัยแม&โจ. ในการส&งข.อเสนอโครงการและการรับทุนจากภายนอกในนามมหาวิทยาลัย 
และ มีการส&งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ�และเผยแพร&ผลงานวิจัยแก&บุคลากร โดยสนับสนุนค&าเดินทางใน
การไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และสนับสนุนการตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการทั้งในและต&างประเทศ (อ.างอิง 3.2-4 ประกาศหลักเกณฑ�การขอรับการสนับสนุน) 
 

ตารางหน%วยงานที่ให�ทุนวิจัย 5 ปEย�อนหลัง 
ประมาณ แหล%งทุน 

58 59 60 61 62 

                  ภายใน      
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลย ี 2 4 4 - - 

มหาวิทยาลยัแม&โจ. 1 1 3 8 2 

                 ภายนอก      

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห&งชาต ิ 1 -  2 5 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค�การมหาชน) (สพภ.) - 1 - - - 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) - - 1 - - 

อุทยานวิทยาศาสตร�มหาวิทยาลัยแม&โจ. และห.างหุ.นส&วนจํากัด เคพีเอ็นเน
เจอร�ฟาร�ม (อวน.) 

- 1 1 - - 

บริษัท ซิลเวอร�ฟาร�ม จํากัด - - 1 - - 
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ประมาณ แหล%งทุน 

58 59 60 61 62 

ศูนย�เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร - - 1 - - 

กระทรวงมหาดไทย - - 1 - - 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) - - 1 3 4 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม& - - - 5 2 

บริษัท น้ําเช้ือว&องไว จํากัด - - - 1 - 

ศูนย�ความเป$นเลิศด.านเทคโนโลยีชีวภาพ - - - 1 - 

บริษัท โซเอทิส จํากัด - - - 1 - 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกสว.) - - - - 2 

รวม 4 7 13 21 15 

  
จากการผลักดัน ส&งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานด.านการวิจัยและการตีพิมพ�

เผยแพร&ผลงานวิจัย ตั้งแต& พ.ศ. 2558-2562 ในระยะ 5 ป�ที่ผ&านมา มีผลงานวิจัยที่รับเงินสนับสนุนจาก
แหล&งทุนภายใน จํานวน 2 เรื่อง โครงการจากแหล&งทุนภายนอก จํานวน  13 เรื่อง ส&งผลให.ป� 2562 มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ� จํานวน 30 เรื่อง นอกจากที่ได.รับงบประมาณการวิจัยที่เพิ่มขึ้นแล.ว ยังเป$นการสร.าง
เครือข&ายความร&วมมือเพื่อพัฒนาองค�ความรู.ในการแก.ไขปAญหา และการพัฒนาแก&สาธารณชน ทั้งในส&วน
ของหน&วยงาน องค�กร หรือชุมชน ในมิติต&างๆ ตามพันธกิจของแต&ละแหล&งทุน โดยแหล&งทุนภายนอกที่มีการ
สนับสนุนอย&างต&อเนื่อง ได.แก& สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค�การมหาชน) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห&งชาติ (วช.) และ สํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค�การมหาชน) (อ.างอิง 3.2-5 งานวิจัยตีพิมพ� ป� 2562) (อ.างอิง 3.2-6 แหล&งทุนวิจัย
ภายนอก ป� 2562) (อ.างอิง 3.2-7 แหล&งทุนวิจัยภายใน ป� 2562) 

 

ตารางตัวชี้วัดทางด�านการวิจัย 
ตัวชี้วัดด�านการวิจัย ผล

2558 
ผล 

2559 
ผล 

2560 
ผล 
2561 

ผล 
2562 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร.างสรรค�ต&อ
อาจารย�ประจํา 

57,622  
 

116,490.91 235,804 192,784 785,371 

ร.อยละของอาจารย�ใหม&ที่ได.รับทุนวิจัย ต&อ
อาจารย�ใหม&ทั้งหมด 

100 0  

-ไม&มีตัวช้ีวัดดังกล&าวในแผน- 
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ตัวชี้วัดด�านการวิจัย ผล
2558 

ผล 
2559 

ผล 
2560 

ผล 
2561 

ผล 
2562 

ร.อยละของอาจารย�และนักวิจัยประจําที่มี
งานวิจัยต&อจํานวนอาจารย�และนักวิจัยประจํา 

- 22.73 27.27 71.58 20 

ระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร.างสรรค�  

5 5 6 6 5 

ร.อยละของงานวิจัยหรืองานสร.างสรรค�ที่
ได.รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร&ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

66.6 95.45 
(21/22*100) 

54.55 26.32 65 

ร.อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร.างสรรค�ที่
นําไปใช.ประโยชน�แก&หน&วยงานภายนอกอย&าง
เป$นรูปธรรมและมีการรับรองการใช.ประโยชน� 

9.52 13.63 9.09 20.00 30 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร.างสรรค�ที่เสนอ
ขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ           
อนุสิทธิบัตร  

1 0 0 
 

1 0 

จํานวนโครงการวิจัยที่บูรณการกับหน&วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3 2 3 6 7 

 

ตารางตัวชี้วัดทางด�านการวิจัย  ประจําปEงบประมาณ ปE พ.ศ. 2562  
ตัวชี้วัดด�านการวิจัย แผน 2562 ผล  2562 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรรสรรค�ต&ออาจารย�ประจํา 150,000 785,371 

ร.อยละของอาจารย�และนักวิจัยประจําที่มีงานวิจัยต&อจํานวนอาจารย�และ
นักวิจัยประจํา 

35 20 

ระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร.างสรรค�  6 5 

ร.อยละของงานวิจัยหรืองานสร.างสรรค�ที่ได.รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร&ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

55 65 

ร.อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร.างสรรค�ที่นําไปใช.ประโยชน�แก&หน&วยงาน
ภายนอกอย&างเป$นรูปธรรมและมีการรับรองการใช.ประโยชน� 

30 30 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร.างสรรค�ที่เสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

2 0 

จํานวนโครงการวิจัยที่บูรณการกับหน&วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 7 
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จากผลการวิเคราะห�ตัวช้ีวัดด.านการวิจัย ของป� 2562 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ได.ทํา
การวิเคราะห�ผลได.ดังนี้  

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร.างสรรค�ต&ออาจารย�ประจํา แผนได.กําหนดไว. 150,000 
บรรลุผลไปที่ 785,371 แสดงว&ามีการส&งเสริมให.นักวิจัยมีการขวานขวานหาแหล&งทุนวิจัยมากขึ้น  

 ร.อยละของงานวิจัยหรืองานสร.างสรรค�ที่ได.รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร&ในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติ แผนได.กําหนดไว. 55 บรรลุผลไปที่ 65 แสดงว&านักวิจัยให.ความสนใจเพื่อ

ตีพิมพ�หรือเผยแพร&มากขึ้น 

 จํานวนโครงการวิจัยที่บูรณการกับหน&วยงายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แผนได.

กําหนดไว.  4 บรรลุผลไปที่ 7 แสดงว&ามีโครงการวิจัยที่บูรณการกับหน&วยงานภายในและ

ภายนอกเพิ่มมากขึ้น  

 ระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร.างสรรค� แผนได.กําหนดไว. 6 

ผลที่ได.  5 ไม&บรรลุผล ในป�ต&อไปควรนํามาประเมินตามตัวบ&งช้ีของแผนและโครงการบริการ

วิชาการแก&สังคมเพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแผน

หรือพัฒนาการให.บริการวิชาการสังคมในครั้งต&อไป 

 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร.างสรรค�ที่เสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร แผนได.กําหนดไว. 2 ผลที่ได. 0 ไม&บรรลุผล ควรวางแผนและระบุอาจารย�ที่มี

ศักยภาพในการขอสิทธิบัตร   

      ตารางผลงานวิจัยที่ได�รับการตีพิมพ�เผยแพร%และได�รับการอ�างอิง 

ปEงบประมาณ 

ผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ�เผยแพร% 
รวม 

(เรื่อง) 
ระดับชาติ 

(เรื่อง) 
ระดับนานาชาติ 

(เรื่อง) 
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  
(เรื่อง) 

ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

(เรื่อง) 

2558 - - 14 3 17 

2559 - - 12 13 25 

2560 - - 15 16 25 

2561 - - 12 13 25 

2562 - - 19 11 30 
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ตารางผลงานวิจัยบูรณาการการเรียนการสอน  
ที ่ ชื่อเรื่อง รายวิชา 
1 Effects of Supplementation of Piper sarmentosum 

Leaf Powder on Feed Efficiency, Rumen Ecology and 
Rumen Protozoal Concentration in Thai Native Beef 
Cattle 

สศ 402 โภชนศาสตร�และการให.อาหารโค  
ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง  
(อ.างอิง 3.2-8  มคอ.รายวิชา สศ 402)   

2 Dietary dragon fruit (Hylocereus undatus) peel 
powder improved in vitro rumen fermentation and 
gas production kinetics 

สศ 402 โภชนศาสตร�และการให.อาหารโค  
ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง  
(อ.างอิง 3.2-9 มคอ.รายวิชา สศ 402)   

3 การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพ
ซากของไก&กระดูกดําท่ีเลี้ยงแบบขังคอกและเลี้ยงแบบ
ปล&อยอิสระท่ีมีพืชอาหารสัตว�ต&างชนิดกัน  

สศ 351 การจัดการฟาร�มสัตว�ป�ก  
ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย 
(อ.างอิง 3.2-10 มคอ.รายวิชา สศ 351)   

4 การใช.สาหร&ายสไปรูลิน&าร&วมกบัสารสกัดหยาบจาก
บอระเพ็ดในอาหาร ไก&ไข&อินทรีย�ท่ีมีข.าวโพดระดับตํ่า 

สศ 301 โภชนศาสตร�สัตว�ป�ก 
ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ� 
 (อ.างอิง 3.2-11 มคอ.รายวิชา สศ 301)   

5 Core genome sequence analysis to characterize 
Salmonella enterica serovar Rissen ST469 from a 
swine production chain 

สศ 373 โรคและการสุขาภิบลสุกร   
ดร.พชรพร  ตาดี 
(อ.างอิง 3.2-12 มคอ.รายวิชา สศ 373)   

6 องค�ประกอบทางเคมี และโซมาติกเซลล�ของน้ํานมดิบ
แพะ 

สศ 452 การจัดการฟาร�มโคนม  
ผศ.ดร.ไพโรจน� ศิลม่ัน 
(อ.างอิง 3.2-13 มคอ.รายวิชา สศ 452)   

7 Core genome sequence analysis to characterize 
Salmonella enterica serovar Rissen ST469 from a 
swine production chain 

สศ 373 โรคและการสุขาภิบาลสุกร ของ 
ดร.พชรพร ตาดี 
(อ.างอิง 3.2-14 มคอ.รายวิชา สศ 373)   

8 ผลของการใช.ผักโขม (Amaranthus spinosus L.) ท่ีมี
การปรับปรุงคุณภาพ โดยการเสริมด.วยเอนไซม�ย&อย
เยื่อใยหรือการหมักต&อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต 
ของสุกรพันธ�ราดในระยะหย&านมถึงรุ&น 

สศ 311 การเจริญเติบโตของสัตว�  
ผศ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก 
(อ.างอิง 3.2-15 มคอ.รายวิชา สศ 311)   
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ที ่ ชื่อเรื่อง รายวิชา 
9 การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ 

คุณภาพซาก และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไก&
ประดู&หางดําเชียงใหม& 1 ท่ีเลี้ยงด.วยอาหารไก&พื้นเมือง
สําเร็จรูปและอาหารผสมเอง 

สศ 550 วิทยาศาสตร�เนื้อสัตว�ขั้นสูง 
 ผศ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก 
(อ.างอิง 3.2-16 มคอ.รายวิชา สศ 550)   

  

ผลการประเมินตนเอง 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.4.1  มีการใช�ข�อมูลที่เกี่ยวข�องท้ังจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกําหนดหรือ
ทบทวนทิศทางการบริการวิชาการแก%ชุมชนและพัฒนาผู�เรียนของคณะ/สถาบัน ตามวิสัยทัศน� 
ปณิธาน และ/หรือยุทธศาสตร�ของคณะ/สถาบันที่สอดคล�องกับยุทธศาสตร�ชาติ 
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEงบประมาณ 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางดาริน  ชมภูพันธ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ ได.มีการกําหนดทิศทางของการบริการวิชาการแก&ชุมชนโดยเน.นในการศึกษาถึงความ

ต.องการที่แท.จริงของชุมชมในลักษณะ (problem base) ซึ่งเกิดขึ้นจากการสะท.อนปAญหาที่แท.จริงหรือความ
ต.องการของชุมชนหรือกลุ&มเกษตรกรที่มีความต.องการการช&วยเหลือในด.านวิชาการร&วมกับคณะฯ โดย
แหล&งข.อมูลดังกล&าวได.มากจากการลงพื้นที่ในการสํารวจความต.องการจากเกษตรกร หรือตัวแทนของ
เกษตรกร (อ.างอิง 4.1-1 แบบสํารวจความต.องการจากเกษตรกร ) (อ.างอิง 4.1-2 หนังสือขอความ
อนุเคราะห�ในการจัดฝKกอบรม) (อ.างอิง 4.1-3 การวิเคราะห� SWOT Analysis ของพื้นที่การทําวิจัย) รวมถึง
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด.านของการผลิตปศุสัตว� จากนั้นข.อมูลดังกล&าวจะถูกนํามาสังเคราะห�และมี
การวางแผนในการเขียนข.อเสนอโครงการในด.านของการบริการวิชาการจากแหล&งทุนภายในมหาวิทยาลัย 
และแหล&งทุนภายนอก (อ.างอิง 4.1-4 คําสั่งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
 นอกจากนี้คณะฯ ได.มีกิจกรรมในการทบทวนแผนของการกําหนดทิศทางการบริการวิชาการแก&ชุม
ชม ผ&านกิจกรรมทบทวนแผนการปฏิบัติราชการประจําป� (อ.างอิง 4.1-5 รายงานกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ) เพื่อรับฟAงปAญหา แนวทางการพัฒนาต&อยอด หรือการเปลี่ยนแปลงทิศทางในการบริการวิชาการ
แก&ชุมชนของคณะฯ กิจกรรมดังกล&าวถือเป$นกิจกรรมที่สําคัญที่ทําให.ทิศทางในการบริการวิชาการของ
คณะฯ มีความชัดเจนมากขึ้น และทําให.บุคลากรมีส&วนร&วมในการดําเนินการในด.านการบริการวิชาที่เพิ่ม
สูงขึ้น โดยพิจารณาจากจํานวนโครงการที่ได.รับการสนับสนุนด.านการบริการวิชาการที่เพิ่มมากขึ้นในป� พ.ศ. 
2562  
 ทั้งนี้คณะฯ มีพันธกิจในการดําเนินงานครอบคลุม 6 ด.าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการแก&สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ  และการบริหารงานฟาร�มปศุสัตว� ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให.มีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู.  
ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางด.านสัตวศาสตร�ให.สอดคล.องกับการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาทางด.านการผลิตสัตว� 

2. บูรณาการวิจัยอย&างมีทิศทาง เพื่อประโยชน�ต&อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนา
ให.เป$นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 
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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

บริการวิชาการและก&อเกิดรายได. 
โดยกําหนดทิศทางการบริการวิชาการในแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติราชการประจําป�ในทุก

ป�งบประมาณ  มีการออกแบบและกําหนดโครงการให.ตอบสนองวิสัยทัศน�ของคณะฯ ที่มีนโยบายในการ
ส&งเสริมให.คณาจารย�มีส&วนร&วมในการบริการวิชาการแก&ชุมชน ในการถ&ายทอดองค�ความรู.ทั้งจากความ
เช่ียวชาญและจากการวิจัยเพื่อให.เกิดประโยชน�แก&ชุมชนท.องถิ่นและการเรียนการสอนในหลักสูตร  

เพื่อขยายบริการวิชาการและความร&วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และพัฒนามหาวิทยาลัย
ให.มีความเป$นเลิศทางวิชาการด.านการเกษตร เพื่อเป$นที่พึ่งของตนเองและสังคม  สนองยุทธศาสตร�ด.านการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม&โจ.  เพื่อตอบตัวช้ีวัดด.านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม&โจ. 
ตอบสนองต&อความสอดคล.องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี สอดคล.องกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป�ใน
การสร.างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ ตามนโยบายเร&งด&วนของรัฐบาลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 ข.อที่ 4. การให.ความช&วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม และข.อที่ 6. การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศสู&อนาคต ในนโยบายหลักข.อที่ 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข&งขันของไทย ในข.อย&อย 5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต.แนวคิดเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy]  และข.อย&อย 5.3 
พัฒนาภาคเกษตร ในการส&งเสริมการสร.างมูลค&าเพิ่มให.กับสินค.าเกษตร และส&งเสริมการทําปศุสัตว�ให.
เกษตรกรมีรายได.เพิ่มขึ้น  ซึ่งความสอดคล.องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร�
ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ตามเปXาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับที่ 
12 เปXาหมายที่ 1 ลดช&องว&างรายได.ระหว&างภาคและมีการกระจายรายได.ที่เป$นธรรมมากขึ้น ที่มีตัวช้ีวัด
เปXาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับที่ 12 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลิตภัณฑ�ภาคต&อหัวระหว&างภาค
ลดลงและสอดคล.องกับเปXาหมายแผนบูรณาการกลุ&มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในเปXาหมายแผนบูรณา
การที่ 1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป$นอยู&และคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยมี
ตัวช้ีวัดเปXาหมายแผนบูรณาการตัวช้ีวัดเปXาหมายแผนบูรณาการที่ 1.1 อัตราการขยายตัวมูลค&าผลิตภัณฑ�
มวลรมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น ร.อยละ 2 ตามแนวทางแผนบูรณาการที่ 1.1.2 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
ตัวช้ีวัดแนวทางแผนบูรณาการที่ 1 มูลค&าสินค.าเกษตรเพิ่มขึ้น ร.อยละ 2 
 นอกจากนี้ยังเน.นการบริการวิชาการให.แก&ชุมชน/องค�กรอย&างต&อเนื่องให.เกิดความเข.มแข็งและยั่งยืน 
โดยชุมชน/องค�กร มีความต.องการรับบริการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการดําเนินการวิเคราะห�
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ชุมชน/องค�กร และประเมินแนวทาง/ประเด็นความรู./วิธีการ ในการถ&ายทอดความรู.ให.แก&ชุมชน และ
ดําเนินการอย&างต&อเนื่องอย&างน.อย พื้นที่ละ 3-4 ป� เพื่อให.เกิดความเปลี่ยนแปลงและเกิดความเข.มแข็งและ
ยั่งยืน (อ.างอิง 4.1-6 โครงการบริการวิชาการ ป� 2562 )  

ตารางโครงการบริการวิชาการ  
 

ปEงบประมาณ 
จํานวนโครงการ จํานวนเงิน รวม 

เงิน
รายได� 

เงิน
งบประมาณ 

หน%วยงาน
ภายนอก 

เงินรายได� 
เงิน

งบประมาณ 
หน%วยงาน
ภายนอก 

 

2558 2 - - 110,000 - - 110,000 

2559 3 5 3 130,000 9,730,000 1,027,000 10,887,000 

2560 1 8 3 50,000 8,424,080 667,000 9,141,080 

2561 1 5 3 50,000 8,036,490 667,000 8,953,490 

2562 3 7 2 1,060,000 7,422,890 833,000 9,315,890 

 
ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.4.2   มีการกํากับติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการและกระบวนการบริการวิชาการ
ให�ตอบสนองทิศทางการบริการวิชาการของคณะ/สถาบันและใช�ผลการประเมินในการปรับปรุง
กระบวนการหรือปรับทิศทาง 
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEงบประมาณ 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางดาริน  ชมภูพันธ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
ตามที่คณะฯ ได.มีการกําหนดทิศทางการบริการวิชาการตามตัวบ&งช้ีที่ C.4.1 แล.วนั้น กลไกในการ

ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของคณะฯ ได.มีการกํากับติดตามโดยผ&านการดําเนินงานของ คณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ และรายงานผลของการดําเนินงานให.แก&คณะกรรมการประจําคณะ ซึ่ง
ประเด็นดังกล&าวได.ถูกบรรจุเป$นวาระในการประชุม เพื่อเป$นการกํากับติดตามและให.ข.อเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการให.ตอบสนองต&อวิสัยทัศน� พันธกิจและอัตลักษณ�ของวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด.วย 
(อ.างอิง 4.2-1 แผนการปฏิบัติราชการ ป� 2562) 
 

ตารางโครงการบริการวิชาการเงินรายได�  จํานวน   3   โครงการ 
ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบหลัก จํานวนเงนิ 
1 โครงการบริการวิชาการด.านสัตวศาสตร� ผศ.ดร.วิวัฒน�  พัฒนาวงศ� 50,000 

2 โครงการพัฒนางานฟาร�ม ผศ.ดร.วิวัฒน�  พัฒนาวงศ� 1,000,000 

3 โครงการกาดแม&โจ. 2477 ผศ.ดร.วิวัฒน�  พัฒนาวงศ� 10,000 
 

ตารางโครงการบริการวิชาการเงินงบประมาณ   
ที ่ ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบหลัก จํานวนเงิน ระยะเวลา 
1 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพเกษตรกรผู.

เลี้ยงสัตว� ด.านการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารสัตว� (อ.างอิง 4.2-2 รายงาน
โครงการฯ)  

อ.ดร.วนิัย        
โยธนิศิริกุล 

70,000 24-26 มิถุนายน 2562  
ณ คณะสัตวศาสตร�ฯ 

2 โครงการฐานการเรียนรู.การผลิตเนื้อ
โคเนื้อคุณภาพ แบบครบวงจร (อ.างอิง 
4.2-3 รายงานโครงการฯ) 

ผศ.ดร.จุฬากร   
ปานะถึก 

70,000 21 มิถุนายน 2562 ณ 
สหกรณ�โคนมแม&โจ.
เชียงใหม&  

3 โครงการการเลี้ยงสุกรอย&างไรให.มี
ประสิทธิภาพและการเลี้ยงสกุรอย&าง

อ.ดร.วันทมาส             
จันทะสนิธุ� 

50,000 13-14 มิถุนายน 2552 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบหลัก จํานวนเงิน ระยะเวลา 
ยั่งยนื (อ.างอิง 4.2-4 รายงาน
โครงการฯ) 

4 โครงการฐานการเรียนรู.การเลี้ยงสุกร
แบบครบวงจร (อ.างองิ 4.2-5 
รายงานโครงการฯ) 

นายกิตติพงษ�  ทิพยะ  50,000 23 พฤษภาคม 2562 
ณ คณะสัตวศาสตร�ฯ 

5 โครงการผลิตอาหารสัตว�และ      ปศุ
สัตว�อนิทรีย� (อ.างอิง 4.2-6 รายงาน
โครงการฯ) 

อ.ดร.มงคล  ยะไชย 882, 890 กุมภาพันธ�-กันยายน 
2562  

6 โครงการยกระดับระบบการผลิต    
ปศุสัตว�ปลอดภัยตามแนวทางศาสตร�
พระราชา (อ.างองิ 4.2-7 รายงาน
โครงการฯ) 

ผศ.ดร.วิวัฒน�      
พัฒนาวงศ� 

1,000,000 28 กุมภาพันธ� -30 
สิงหาคม 2562  

7 โครงการส&งเสริมการเรียนรู.เกษตร
แม&นยํา  (Smart Farming) แบบครบ
วงจร (อ.างอิง 4.2-8 รายงาน
โครงการฯ) 

ผศ.ดร.ประภากร     
ธาราฉาย 

5,300,000 16 กันยายน 2562  
ณ คณะสัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยี   

‘ 

ตารางโครงการบริการวิชาการจากภายนอก   จํานวน   2   โครงการ 
ที่ ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบหลัก จํานวนเงิน 
1 โครงการส&งเสริมการใช.หอยเชอร่ีเป$นอาหารสัตว� 

(มูลนธิิชัยพัฒนา) (อ.างองิ 4.2-9 โครงการฯ) 
ผศ.ดร.ทองเลยีน  บัวจูม 218,000 

2 โครงการส&งเสริมการเลี้ยงไก&กระดูกดําและไก&ประดู&
หางดํา (มูลนิธิชัยพัฒนา)  
(อ.างองิ 4.2-10 โครงการฯ) 

ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย 615,000  

 

จากการประเมินผลการดําเนินงานมาปรับปรุง วางแผนและพัฒนาพันธกิจด.านบริการวิชาการให.
สอดคล.องกับวิสัยทัศน�และพันธกิจของคณะฯ และครอบคลุมต&อผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย ไม&ว&าจะเป$นการพัฒนา
ต&อสังคมชุมชนผู.รับบริการวิชาการ นักศึกษาที่จะได.เรียนรู.ผ&านการปฏิบัติและเกิดประสบการณ�ในการ
ทํางานร&วมกับชุมชน คณาจารย�มีการพัฒนาศักยภาพนําผลการวิจัยไปบริการวิชาการเกิดเป$นองค�ความรู.
ใหม&ในการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน ก&อให.เกิดผลการพัฒนาด.านการบริการวิชาการของคณะฯ 
ดังนี้ (อ.างอิง 4.2-11 การนําไปใช.ประโยชน�)  
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 ในป�งบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได.กําหนดพื้นที่เปXาหมายในการให.บริการวิชาการ ณ ต.ปbาไผ&     
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม& แต&เนื่องจากพื้นที่ดังกล&าวอยู&ในเขตเทศบาลเมือง จึงมีพื้นที่ในการทํา       
ปศุสัตว�ค&อนข.างน.อย แต&พื้นที่ดังกล&าวยังมีการเลี้ยงสุนัขและแมว คณะฯ จึงได.จัดกิจกรรมทําวัคซีนปXองกัน
โรคพิษสุนัขบ.าให.กับสุนัขและแมว ฉีดยาถ&ายพยาธิสุกรและสัตว�เลี้ยงให.กับชาวบ.านในชุมชนพื้นที่ดังกล&าว 
(อ.างอิง 4.2-12 รายงานกิจกรรม)  

ตารางโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน  
ท่ี ชื่อโครงการ รายวิชา 
1 โครงการฐานการเรียนรู.การผลิตเนื้อโคเนื้อคุณภาพ แบบครบ

วงจร (อ.างอิง 4.2-13 มคอ.รายวิชา สศ 242) 
สศ 242 การผลิตโคและกระบือ  
ผศ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก 

2 โครงการฐานการเรียนรู.การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร  
(อ.างองิ 4.2-14 มคอ.รายวิชา สศ 243) 

สศ 243 การผลิตสุกร  
ผศ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ 

3 โครงการผลิตอาหารสัตว�และปศุสัตว�อนิทรีย�  
(อ.างองิ 4.2-15 มคอ.รายวิชา สศ 458) 

สศ 458 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว�  
ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ� 

4 โครงการส&งเสริมการเรียนรู.เกษตรแม&นยํา  (Smart Farming)   
แบบครบวงจร (อ.างองิ 4.2-16 มคอ.รายวิชา สศ 351) 

สศ 351 การจัดการฟาร�มสัตว�ป�ก  
ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย 

5 โครงการส&งเสริมการใช.หอยเชอร่ีเป$นอาหารสัตว� 
(อ.างองิ 4.2-17 มคอ.รายวิชา สศ 240) 

สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว�  
ผศ.ดร.ทองเลยีน  บัวจูม 

6 โครงการส&งเสริมการเลี้ยงไก&กระดูกดําและไก&ประดู&หางดํา 
(อ.างองิ 4.2-18 มคอ.รายวิชา สศ 241) 

สศ 241 การผลิตสัตว�ป�ก 
ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย 

 

ตารางโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา 
ที่ ชื่อโครงการ วันที่ 
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาวิชาชีพด.านสัตวศาสตร�

โครงการหลวงแม&แฮและโครงการหลวง   
แม&สะป�อก  

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ� 2562  ณ ณ โครงการหลวงแม&
แฮและโครงการหลวงแม&สะป�อก อําเภอแม&วาง จังหวัด
เชียงใหม& (อ.างองิ 4.2-19 รายงานกิจกรรม) 

2 กิจกรรมที่ 2 ให.ความรู.และฝKกอบรมด.านการ
เลี้ยงไก& และสุกร  
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 
ณ โรงเรียนบ.านขุนแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม& 
(อ.างองิ 4.2-20 รายงานกิจกรรม)   

3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาวิชาชีพการเกษตร  
ประจําป� 2562 
 

คร้ังที่ 1 วันที ่27 พฤษภาคม 2562 
คร้ังที่ 2 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 
ณ โรงเรียนบ.านขุนแปะ ตําบลบ.านแปะ อาํเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม& 
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ที่ ชื่อโครงการ วันที่ 
(อ.างองิ 4.2-21 รายงานกิจกรรม คร้ังที่ 1 )  
(อ.างองิ 4.2-22 รายงานกิจกรรม คร้ังที่ 2 ) 

 

ตารางตัวชี้วัดแผนการบริการวิชาการ ปE 2562  

 

จากการประเมินตัวช้ีวัดด.านการบริการวิชาการและกระบวนการบริการวิชาการ ของป� 2562 ที่ผ&าน
มาปรากฏว&า บรรลุไปตามแผนที่ได.กําหนดไว. แสดงว&าด.านบริการวิชาการของคณะฯ มีการดําเนินงานให.
เป$นไปตามที่ได.ตั้งเปXาหมายไว.    
 

ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดด�านบริการวิชาการ แผน  ผล  
จํานวนผู.เข.าเยี่ยมชมฟาร�มและห.องปฏิบัติการ (คณะ) 700 824 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมด.านบริการวิชาการแก&สังคม (คณะ) 10 10 

จํานวนแหล&งเรียนรู.ด.านเกษตรอินทรีย� (ม.) 1 1 

จํานวนงานบริการวิชาการที่ได.รับการเผยแพร&ทางสื่อสารธารณะ (คณะ) 10 13 

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู&พันธกิจอื่นของคณะ 5 5 
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C.5.1 มีการใช�ข�อมูลที่เกี่ยวข�องท้ังจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกําหนดหรือ
ทบทวนทิศทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให�สอดคล�องกับพันธกิจอื่นของคณะ/สถาบัน 
หรือเพื่อการพัฒนาความรู�ความสามารถและทักษะทางด�านศิลปะและวัฒนธรรมความเข�าใจ
หรือการสืบสานต%อยอดศิลปวัฒนธรรม 
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEงบประมาณ 2562 
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ มีการใช.ข.อมูลที่เกี่ยวข.องมากําหนดทิศทางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให.สอดคล.อง

กับยุทธศาสตร�ของแม&โจ. 100 ป� ในการมุ&งสู& มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Go Eco University) ประเด็นยุทธศาสตร�
ที่ 5 เป$นแหล&งเรียนรู.และถ&ายทอดภูมิปAญญาท.องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม&โจ. ระยะที่ 12 
พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยแม&โจ. ประจําป�งบประมาณ 2562 (อ.างอิง 5.1-
1 แผนยุทธศาสตร�มหาวิทยาแม&โจ.) และให.สอดคล.องกับประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 การดํารงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ�สิ่งแวดล.อม (อ.างอิง 5.1-2 แผนปฏิบัติราชการคณะฯ) นอกจากนี้ยังมีการนําข.อมูลจากภายนอก 
ได.แก& ชมรมผู.เลี้ยงนกเขาชวาเสียง (อ.างอิง 5.1-3 ประกาศแต&งตั้งคณะกรรมการโครงการมหกรรมนกเขา
ชวาเสียง) และสมาคมอนุรักษ�และพัฒนาควายไทย โดยมีคณะกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได.นําข.อมูล
ดังกล&าวมาวางแผนการดําเนินงาน และกําหนดโครงการ/กิจกรรม และตัวช้ีวัด ป�งบประมาณ 2562 ดังนี้  

   1.1 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมตามประเด็นยุทธศาสตร� และพันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมทําบุญให.สัตว�ทดลอง 
- โครงการมหกรรมการแข&งขันนกเขาชวาเสียง 

  - โครงการสู&ขวัญควาย 
- โครงการประกวดไก&ต&อไก&ตั้ง, ไก&พื้นเมือง 

          - กิจกรรมจัดอบรมเรื่อง แนวทางการปXองกันอัคคีภัยและการอพยพหนไีฟ 
      - กิจกรรมจัดประกวดการทํา 5 ส 
          - กิจกรรมติดตั้งระบบเซ็นเซอร�ไฟห.องสุขา ช้ัน 2 
   1.2 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมตามประเพณี 
          - กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมยี่เป$ง 
          - กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมสงกรานต� 
          - กิจกรรมทําบุญถวายเทียนพรรษา 
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ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4   การดํารงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ�สิง่แวดล�อม  

ตัวชี้วัด หน%วยนับ เปtาหมาย 

4.1 ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ./ม.) ระดับ 6 

4.2 จํานวนเครือข&ายความร&วมมือทางด.านศิลปวัฒนธรรมล.านนาและอนุรักษ�
สิ่งแวดล.อม 

เครือข&าย 5 

4.3 จํานวนนักศึกษาต&างชาติและชาวต&างชาติท่ีได.รับการเรียนรู.ศิลปวัฒนธรรม
ล.านนา 

คน 10 

4.4 ร.อยละของโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการเข.ากับพันธกิจอื่น ร.อยละ 50 

4.5 ร.อยละของการมีส&วนร&วมของบุคลากรและนักศึกษาของคณะต&อโครงการด.าน
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ�สิ่งแวดล.อม (คณะ) 

ร.อยละ 100 

4.6 ร.อยละของการลดค&าไฟฟXาจาการใช.ไบโอแกxสทดแทนในฟาร�มสุกร  ร.อยละ 5 

 

คณะฯ ได.ร&วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย 
เป$นประจําทุกป� เพื่อร&วมหารือและกําหนดทิศทางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ทําให.เกิด
โครงการทํานุบํารุงฯ ที่เป$นการสืบสานประเพณีพื้นบ.าน อ.างอิง 5.1-4 แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยแม&โจ.)  

 
 

ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.5.2 มีการกํากับดูแลและประเมินผลการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกระบวนการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให�ตอบสนองทิศทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน%วยงาน
และใช�ผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง 
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEงบประมาณ 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการกํากับดูแลและประเมินผลการจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยแต&งตั้ง

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (อ.างอิง 5.2-1 คําสั่งแต&งตั้งคณะกรรมการทํานุบํา รุง
ศิลปวัฒนธรรม) เพื่อทําหน.าที่ดําเนินงานกิจกรรมด.านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของคณะฯ และ
ติดตาม กํากับดูแลและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ด.านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ซึ่งใน
ป�งบประมาณ 2562 มีจํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้   

ลําดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 
วันทีด่ําเนนิ

โครงการ/กิจกรรม 
1 กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม 

ย่ีเป$ง (อ.างอิง 5.2-2 รายงานกิจกรรม) 
30,000 รองคณบดี

ฝbายบริหาร 
5 พฤศจกิายน 2562 

2 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต� 
(อ.างอิง 5.2-3 รายงานกิจกรรม) 

23,000 รองคณบดี
ฝbายบริหาร 

25 เมษายน 2562 

3 กิจกรรมการทําบุญให.สัตว�ทดลอง   
(อ.างอิง 5.2-4 รายงานกิจกรรม) 

15,000 รองคณบดี
ฝbายบริหาร 

25 เมษายน 2562 

4 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  
(อ.างอิง 5.2-5 รายงานกิจกรรม) 

17,000 รองคณบดี
ฝbายบริหาร 

15 กรกฎาคม 2562 

5 โครงการสู&ขวัญควาย   
(อ.างอิง 5.2-6 รายงานกิจกรรม) 

30,000 ผศ.ไพโรจน�  
ศิลม่ัน 

2 กันยายน 2562 

6 โครงการมหกรรมแข&งขันนกเขาชวาเสียง  
(อ.างอิง 5.2-7 รายงานกิจกรรม) 

150,000 ผศ.ไพโรจน�  
ศิลม่ัน 

9 กุมภาพันธ� 2562 

7 โครงการไก&ต&อไก&ตั้งขันเก&ง   
(อ.างอิง 5.2-8 รายงานกิจกรรม) 

39,300 นายครรชิต  
ชมภูพันธ� 

9 ธันวาคม 2561 

8 กิจกรรมจัดอบรมเร่ือง แนวทางการปXองกันอัคคีภีย
และการอพยพหนไีฟ  
(อ.างอิง 5.2-9 รายงานกิจกรรม) 

23,000  นางแสงจันทร�   
ศรีวังพล 

18 – 19 มกราคม 
2562 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 
วันทีด่ําเนนิ

โครงการ/กิจกรรม 
9 กิจกรรมจัดประกวดการทํา 5 ส  

 (อ.างอิง 5.2-10 รายงานกิจกรรม) 
1,000 นางแสงจันทร�   

ศรีวังพล 
1 กุมภาพันธ� – 30 
กันยายน 2562 

10 กิจกรรมติดตั้งระบบเซ็นเซอร�ไฟห.องสุขา ช้ัน 2 
(อ.างอิง 5.2-11 กิจกรรมติดตั้งระบบเซ็นเซอร�) 

20,000 นางแสงจันทร�   
ศรีวังพล 

1 กุมภาพันธ� – 30 
กันยายน 2562 

 
 คณะฯ ได.เข.าร&วมโครงการประเมินสํานักงานสีเขียว  ซึ่งคณะฯ ได.รับโล&รางวัลตราสัญลักษณ� G-

Green ระดับประเทศ  พร.อมใบประกาศเกียรติคุณรับรองการผ&านเกณฑ�การประเมินสํานักงานสีเขียว ป� 
2562 (Green Office) ด.วยคะแนน 76.71 ระดับดี (G ทองแดง) จากกรมส&งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล.อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 (อ.างอิง 5.2-12 รูปภาพการรับ
รางวัล) 

คณะฯ ได.มีการนําความรู.จากการจัดโครงการ/กิจกรรมทางด.านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมา
บูรณาการร&วมกับการเรียน การสอน ดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายวิชา 
1 กิจกรรมการทําบุญให.สัตว�ทดลอง   วิชา สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว�เลี้ยงวิชา  

(อ.างอิง 5.2-13 รายวิชา สศ 210) 
  สศ 457 การจัดการโรงฆ&าสัตว�และผลิตภัณฑ�  

(อ.างอิง 5.2-14 รายวิชา สศ 457) 
  สศ 694 วิทยานิพนธ� (อ.างอิง 5.2-15 รายวิชา สศ 694) 

2 โครงการสู&ขวัญควาย   วิชา สศ 242 การผลิตโคและกระบือ   
(อ.างอิง 5.2-16 รายวิชา สศ 242) 

  สศ 521 โภชนศาสตร�สัตว�เคี้ยวเอื้อง 
(อ.างอิง 5.2-17 รายวิชา สศ 521) 

3 โครงการมหกรรมแข&งขันนกเขาชวาเสียง  สศ 330 การเลี้ยงสัตว�ป�กเฉพาะอย&าง 
(อ.างอิง 5.2-18 รายวิชา สศ 340) 

4 โครงการไก&ต&อไก&ตั้งขันเก&ง   สศ 241 ผลิตสัตว�ป�ก (อ.างอิง 5.2-19 รายวิชา สศ 241) 
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จากผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป�งบประมาณ 2562 (รอบ 12 
เดือน) ทําให.บรรลุผลตามแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ มีผลการดําเนินงานดังนี้  

ตัวชี้วัด หน%วยนับ เปtาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ร�อยละ

ความสําเร็จ 

4.1 ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(สกอ./ม.) 

ระดับ 6 6 100 

4.2 จํานวนเครือข&ายความร&วมมือทางด.าน
ศิลปวัฒนธรรมล.านนาและอนุรักษ�สิ่งแวดล.อม 

เครือข&าย 5 13 100 

4.3 จํานวนนักศึกษาต&างชาติและชาวต&างชาติท่ีได.รับการ
เรียนรู.ศิลปวัฒนธรรมล.านนา 

คน 10 17 100 

4.4 ร.อยละของโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการ
เข.ากับพันธกิจอื่น 

ร.อยละ 50 100 100 

4.5 ร.อยละของการมีส&วนร&วมของบุคลากรและนักศึกษา
ของคณะต&อโครงการด.านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ�
สิ่งแวดล.อม (คณะ) 

ร.อยละ 100 100 100 

4.6 ร.อยละของการลดค&าไฟฟXาจาการใช.ไบโอแกxสทดแทน
ในฟาร�มสุกร  

ร.อยละ 5 8.24 100 

 
และได.มีข.อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมนําเข.าพิจารณาในคณะกรรมการฯ เพื่อนําไปจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุงในการจัดโครงการ/กิจกรรมในป�ต&อไป เช&น กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต� 
มีข.อเสนอแนะ ดังนี้ (อ.างอิง 5.2-20 รายงานกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต�)  

ข�อเสนอแนะ การปรับปรุง 
ให.จัดรถ รับ-ส&ง ผู.อาวุโส เนื่องผู.อาวุโสบางท&าน
มีอายุมาก ร&างกายไม&แข็งแรง ไม&สามารถขับรถ
มาเองได. 

คณะฯ จัดรถรับ-ส&ง ผู.อาวุโสเพื่อเข.าร&วมกิจกรรม 

 

 

ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.6.1 มีการใช�ข�อมูลที่เกี่ยวข�องในการวางแผนอัตรากําลังของบุคลากร 
ปEที่ใช�ในการประเมิน :   ปEงบประมาณ 2562   
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ :   นางแสงจันทร�    ศรีวังพล 
หน%วยงาน :   คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
 คณะฯ ได.วางแผนอัตรากําลังสายวิชาการ  โดยแบ&งอัตรากําลังตามหลักสูตร  สาขาวิชา คุณวุฒิ  
(ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ 2558  และคุณวุฒิตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558) และได.นําข.อมูลความเช่ียวชาญของคณาจารย� มาเป$นองค�ประกอบในการ
บริหารอัตรากําลัง (อ.างอิง 6.1-1 ความเช่ียวชาญสายวิชาการ)  นอกจากนี้มีการวิเคราะห�อัตราส&วนภาระ
งานของสายวิชาการต&อจํานวนนักศึกษา ซึ่งข.อมูลดังกล&าวจะนํามาใช.ในการขออัตรากําลังทดแทนตําแหน&ง
เกษียณอายุราชการ ,  การพัฒนาคณาจารย� และการจัดการเรียนการสอน  จากการวิเคราะห�ข.อมูลใน
ป�งบประมาณ 2562-2566 พบว&าในรอบระยะเวลา 5 ป�นี้มีบุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุ จํานวน 6 คน 
ดังนี้  

- ป�งบประมาณ 2562 มีอาจารย�สังกัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  เกษียณอายุ จํานวน  1 คน คือ 
อาจารย� ดร.วินัย   โยธินศิริกุล    

- ป�งบประมาณ  2563 มีอาจารย�สังกัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เกษียณอายุจํานวน 1 คน คือ รองศาสตราจารย� ดร. ญาณิน   โอภาสพัฒนกิจ    

- ป�งบประมาณ  2564 มีอาจารย�สังกัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เกษียณอายุ 1 คน คือผู.ช&วยศาสตราจารย� ดร. บัญชา  พงศ�พิศาลธรรม   

- ป�งบประมาณ  2565 มีอาจารย�สังกัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเกษียณอายุ 1 คน คือ  ผู.ช&วย
ศาสตราจารย� น.สพ.ไพโรจน�  พงศ�กิดาการ  

- ป�งบประมาณ 2566 มีอาจารย�สังกัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเกษียณอายุ 1 คน คือ ผู.ช&วย
ศาสตราจารย� ดร.จํารูญ  มณีวรรณ (อ.างอิง 6.1-2  ข.อมูลบุคลากรคณะฯ)   

  จากการวิเคราะห�อัตรากําลังที่มีอยู&พบว&าในป�งบประมาณ 2562 อาจารย�ประจําในคณะฯมีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติสามารถสอนแทนอาจารย� ดร.วินัย   โยธินศิริกุล  ส&วนการวางแผนอัตรากําลังเพื่อทดแทน
การเกษียณอายุของรองศาสตราจารย� ดร. ญาณิน   โอภาสพัฒนกิจ,  ผู.ช&วยศาสตราจารย� ดร. บัญชา  พงศ�
พิศาลธรรม , น.สพ.ไพโรจน�  พงศ�กิดาการ และผู.ช&วยศาสตราจารย� ดร.จํารูญ  มณีวรรณ  อยู&ในระหว&าง
ดําเนินการ  อย&างไรก็ตามในป�งบประมาณ  2562  คณะฯ ได.วิเคราะห�ภาระงานสอนของอาจารย�ประจําต&อ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด พบว&า ภาระงานสอนของอาจารย�ประจําต&อจํานวนนักศึกษาเท&ากับ 1:23.83 
(อ.างอิง 6.1-3  การคํานวณค&า FTES)  ซึ่งเกินมาตรฐานที่กําหนดคือ 1 : 20  



63 
 

                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป�การศึกษา 2562   

                การวางแผนพัฒนาอาจารย�  คณะฯ ได.ใช.ข.อตกลงความร&วมมือทางวิชาการที่ทําร&วมกับภาครัฐ
และเอกชนเป$นเครื่องมือในการพัฒนา (อ.างอิง 6.1-4 ฐานข.อมูลการทําบันข.อตกลงความร&วมมือทาง
วิชาการทั้งในประเทศและต&างประเทศ)  ซึ่งขอบเขตความร&วมมือจะเน.น 4 ด.าน คือ ด.านการเรียนการสอน 
ด.านการวิจัยและพัฒนา ด.านการบริการทางวิชาการ และด.านอื่นๆ ตามความต.องการของทั้งสองฝbาย  
(อ.างอิง 6.1-5  ตัวอย&างการทําบันทึกข.อตกลงกับบริษัทเบทาโกร จํากัด มหาชน)  
               การวางแผนอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการ  ได.มีการจัดทําภาระงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทุกตําแหน&ง (อ.างอิง 6.1-6  แบบแสดงปริมาณงานของสายสนับสนุนวิชาการ) และจาก
การวิเคราะห�ปริมาณงานที่มีของแต&ละคนพบว&ามีภาระงานมากกว&าจํานวนคนที่มีอยู& ดังนั้นในป�งบประมาณ  
2562 จึงได.จ.างพนักงานส&วนงานเพิ่มจํานวน  3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  1 
อัตรา  ปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา 1 อัตรา และปฏิบัติงานพัสดุ 1 อัตรา   (อ.างอิง 6.1-7 แบบแสดงปริมาณ
งานและคําสั่งมอบหมายภาระงาน)  ทั้งนี้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ แบ&งได. ดังนี้ 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย (บรรจุด.วยเงินงบประมาณแผ&นดิน สัญญาจ.างจนเกษียณอายุ 
ประเมินผลและเลื่อนขั้นเงินเดือน ป�ละ 1 ครั้ง)  

2. พนักงานราชการ (บรรจุด.วยเงินงบประมาณแผ&นดิน สัญญาจ.างตามระยะเวลาที่รัฐบาล กําหนด
เลื่อนขั้นเงินเดือน ป�ละ 1 ครั้ง)  

3. ลูกจ.างประจํา (บรรจุด.วยเงินงบประมาณแผ&นดิน สัญญาจ.างจนเกษียณอายุประเมินผลและ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ป�ละ 2 ครั้ง)  

4. พนักงานส&วนงาน (จ.างด.วยเงินรายได. สัญญาจ.างป�ต&อป�ประเมินผลป�ละครั้ง) 

 
ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.6.2  มีการกํากับ ติดตาม ดําเนินการ และประเมินแผนอัตรากําลังของบุคลากรและใช�ผล 
การประเมินในการทบทวนและปรับปรุงอัตรากําลังให�มีความเหมาะสมกับความต�องการ 
ความจําเปoนของคณะ/สถาบัน 
ปEที่ใช�ในการประเมิน :   ปEงบประมาณ 2562   
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ :   นางแสงจันทร�    ศรีวังพล 
หน%วยงาน :   คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
 คณะฯ มีการทบทวนเพื่อวางแผนด.านอัตรากําลังเป$นประจําทุกป� เพื่อปรับปรุงอัตรากําลังให.มีความ
เหมาะสม ทั้งในด.านของกรอบอัตรากําลังทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ บุคลากรลาออก รวมถึง
บริหารจัดการกรณีบุคลากรลาศึกษาต&อทั้งในประเทศและต&างประเทศ โดยการพิจารณา ดังนี้ 

1. บุคลากรสายวิชาการที่เกษียณอายุราชการ  คณะฯ จะดําเนินการขอกรอบอัตรากําลัง โดยมี
หลักสูตรเป$นผู.พิจารณาความต.องการและเหตุผลความจําเป$น เสนอให.กรรมการประจําคณะและ
มหาวิทยาลัยพิจารณาตามลําดับ 

2. บุคลากรสายวิชาการที่ได.รับอนุมัติให.ลาศึกษาต&อแบบเต็มเวลา คณะฯ มอบหมายให.หลักสูตร
เป$นผู.จัดหาอาจารย�ผู.มีคุณวุฒิในสาขาวิชาร&วมสอนจนกว&าผู.ลาศึกษาต&อจะสําเร็จการศึกษาและกลับเข.ามา
ปฏิบัติงาน  

3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีการจัดทําปริมาณงานของแต&ละบุคคลตามเกณฑ�ค&ามาตรฐาน
ภาระงานประจําตําแหน&งที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และมีการทบทวนภาระงานในภาพรวมเพื่อเป$นข.อมูล
ประกอบการวางแผนอัตรากําลังให.เป$นไปตามเกณฑ�ที่กําหนด 

 การดําเนินงาน ในป�งบประมาณ 2562 คณะฯ ได.ประกาศรับสมัครตําแหน&งอาจารย�เช่ียวชาญ
ทางด.านสัตว�ป�กเพื่อทดแทนตําแหน&งของรองศาสตราจารย�ดร.สุกิจ  ขันธปราบ ซึ่งเกษียณอายุในป� 2560 
จากการประกาศรับสมัครในป�งบประมาณ 2562 มาแล.ว 3 ครั้ง ไม&มีผู.ผ&านคุณสมบัติตามต.องการจึงได.
ประกาศรับสมัครใหม& (อ.างอิง 6.2-1 ประกาศมหาวิทยาลัยแม&โจ.  ที่ 19/ 2563  ลงวันที่  18  มีนาคม  2563)  
และในป�งบประมาณ 2562  อาจารย� ดร.วินัย   โยธินศิริกุล   ซึ่งเป$นอาจารย�สังกัดหลักสูตรระดับปริญญา
ตรไีด.เกษียณอายุอีก 1 คน   คณะฯ จึงกําหนดให.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร� เป$นผู.
พิจารณาอาจารย�ผู.สอนเพื่อสอนแทน (อ.างอิง 6.2-2 รายงานการประชุมอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตร�บัณฑิตฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน  2562)  ส&วนนายประเสริฐ   แสงเพชร  
ตําแหน&งพนักงานห.องปฏิบัติการที่เกษียณอายุนั้นคณะฯ ได.จัดให.นางอัมพร  คําฟองเครือ  ตําแหน&ง
นักวิทยาศาสตร� ปฏิบัติหน.าที่แทนนายประเสริฐ  แสงเพชร  ซึ่งคณะฯ ไม&ได.ขอตําแหน&งทดแทนเนื่องจากใน
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ส&วนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยไม&มีนโยบายในการจัดสรรตําแหน&งทดแทน  เนื่องจาก
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสัดส&วนของบุคลากรสายสนับสนุนต&อบุคลากรสายวิชาการมีอัตราสูง  ส&วนการ
เตรียมการเพื่อรองรับภาระงานแทนรองศาสตราจารย� ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ ซึ่งจะเกษียณอายุใน
ป�งบประมาณ  2563 นั้น ที่ประชุมอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม  2563  มีมติให.เสนอคณะกรรมการประจําคณะ  พิจารณาอาจารย�ผู.รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ คนใหม&แทนและสําหรับรายวิชาที่ รองศาสตราจารย� ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รับผิดชอบคือ 
วิชา สศ 796 สัมมนา 6 ที่ประชุมมีมตใิห. ผู.ช&วยศาสตราจารย� ดร.จุฬากร ปานะถึก เป$นผู.รับผิดชอบรายวิชา
แทน (อ.างอิง 6.2-3 รายงานการประชุมอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฯ ครั้งที่ 4/2563 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563) 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม&โจ.  ได.ออกเป$นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ตั้งแต&วันที่ 16 เมษายน 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยได.นําอัตรากําลังที่มีอยู&มาจัดสรรใหม& (อ.างอิง 6.2-4 คําสั่งที่ 
157/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562, คําสั่งที่ 152/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 และคําสั่งที่ 153/2562 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562) ในส&วนของการคงอยู&ของอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการไม&มีการลาออกแต&
มีการปรับเปลี่ยนตําแหน&งงานของสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเรียนรู.งานเพิ่ม อันเป$นการพัฒนาศักยภาพของ
สายสนับสนุนวิชาการได.ปฏิบัติงานที่ท.าทาย มีความรู. มีทักษะที่กว.างขึ้นกว&าเดิมและมีความก.าวหน.าในสาย
อาชีพโดยได.สลับงาน นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา และ นางดาริน ชมภูพันธ� (อ.างอิง 6.2-5 คําสั่ง
มหาวิทยาลัยแม&โจ. ที่ 937/2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน  2562) ซึ่งการดําเนินการดังกล&าวได.เป$นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม&โจ. เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการและเงื่อนไขการย.าย
ผู.ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยภายในส&วนงานหรือหน&วยงานเดียวกัน พ.ศ. 2562   
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.6.3  มีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จําเปoนในการขับเคลื่อนพันธกิจต%าง ๆ ของคณะ/
สถาบัน มีการติดตามประเมินสมรรถนะของบุคลากร และใช�ผลการประเมินเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 

ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEงบประมาณ 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางรจนา  อุดมรักษ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยแม&โจ. ได.กําหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จําเป$นในการขับเคลื่อนพันธกิจต&าง ๆ ตาม

คู&มือสมรรถนะมหาวิทยาลัยแม&โจ. (อ.างอิง 6.3-1 คู&มือสมรรถนะมหาวิทยาลัยแม&โจ.)  และตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน&งตามแนว Competency ของพนักงานมหาวิทยาลัยแม&โจ. ซึ่งคณะฯ เป$นหน&วยงานที่อยู&ภายใต.
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแม&โจ.  จึงมีการดําเนินงานที่สอดคล.องกับมหาวิทยาลัย และใช.สมรรถนะ
ของบุคลากรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เป$นสมรรถนะที่จําเป$นและเหมาะสมสําหรับบุคลากรทุกประเภทใน
แต&ละระดับตําแหน&งปฏิบัติงานอยู& เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจต&าง ๆ  ซึ่งคณะฯ  ใช.แบบข.อตกลงภาระงาน (TOR) 
และรายงานภาระงานตามข.อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในการประเมินบุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (อ.างอิง 6.3-2 ข.อตกลงภาระงาน และรายงานภาระงานฯ) ใน
ส&วนการประเมินฯ คณะฯ ได.จัดทําประกาศกําหนดค&าตัวช้ีวัดและเกณฑ�การพิจารณา เพื่อประเมินภาระงาน
สนับสนุนยุทธศาสตร�ของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  (อ.างอิง 6.3-3 ประกาศ
การกําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ�การพิจารณา) 

ในป�งบประมาณ 2562  คณะฯ มีผลการประเมินบุคลากรแยกตามประเภทการจ.าง ดังนี้ 

ประเภทการจ�าง ผลการประเมิน 
ดีเด%น ดีมาก ดี 

ข.าราชการ - 2 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 8 4 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 1 12 4 

ลูกจ.างประจํา - 3 1 

พนักงานราชการ 1 2 - 

 
ทั้งนี้ในแบบข.อตกลงภาระงาน (TOR)  รายงานภาระงานตามข.อตกลง  และแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู.บริหารของคณะเป$นผู.
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พิจารณาผลการประเมิน พร.อมทั้งนําผลการประเมินในส&วนไม&เป$นตามมาตรฐานตามตําแหน&งงานที่
มหาวิทยาลัยได.กําหนดไว. มาปรับปรุงและวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรตามตําแหน&งงานที่รับผิดชอบ  และ
จากผลการดําเนินงานของป�งบประมาณ 2562  คณะฯ ได.ให.ความสําคัญด.านการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรทุกส&วนงาน จึงได.แต&งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
และคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้น (อ.างอิง 6.3-4 คําสั่งแต&งตั้งคณะกรรมการ)   เพื่อ
ดําเนินกลั่นกรองภาระงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาสมรรถะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ
ความถูกต.องของผลการปฏิบัติงานตามข.อกําหนด แจ.งผลการประเมินให.ผู.รับการประเมิน และพิจารณาผล
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.6.4  มีการวิเคราะห�ความต�องการจําเปoนในการได�รับการพัฒนาของบุคลากร และใช�ข�อมูลที่
เกี่ยวข�องในการวางแผนพัฒนาบุคลากร 

ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEงบประมาณ 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางรจนา  อุดมรักษ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 

คณะฯ ได.แต&งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ตามคําสั่งคณะฯ ที่  
003/2562 (อ.างอิง 6.4-1 คําสั่งแต&งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร)  โดยมีหน.าที่
กําหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางของแผนพัฒนาบุคลากร ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
และกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  ซึ่งได.กําหนดให.บุคลากรทั้งสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (IDP) ตามสมรรถนะที่ระบุไว.ใน TOR อาทิ ด.าน
การศึกษา ด.านตําแหน&งทางวิชาการ และด.านสมรรถนะต&าง ๆ (อ.างอิง 6.4-2 IDP)  ซึ่งนําข.อมูลที่ได.มา
วิเคราะห�ความต.องการในการพัฒนาตนเองที่สอดคล.องกับพันธกิจของคณะฯ และใช.ข.อมูลที่เกี่ยวข.องเพื่อ
วางแผนพัฒนาบุคลากร  โดยจัดทําเป$นร&างแผนงานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 
2562 โดยนํามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 27  ตุลาคม  2561  (อ.างอิง 6.4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร) เพื่อ
ส&งผลให.การทํางานเป$นไปทิศทางเดียวกัน โดยตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรป�งบประมาณ 2562 
ประกอบไปด.วย 5 มิติ  8 เปXาประสงค� 14 ตัวช้ีวัด 13 ตัวช้ีวัด  และ 10 โครงการ/กิจกรรม (อ.างอิง 6.4-4 
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร) 

ทั้งนี้คณะฯ มีการส&งเสริมให.บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการได.พัฒนาความรู.
ตามที่ได.ระบุไว.ในแผนพัฒนาตนเอง (IDP) อย&างต&อเนื่อง ในแต&ละป�งบประมาณคณะฯ มีการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาตนเองตามตําแหน&งหน.าที่ ความต.องการ และความชํานาญ  ในอัตรา
ป�งบประมาณละ 15,000 บาท ต&อคน ตามนโยบายการบริหารงบประมาณในแผนกลยุทธ�ทางการเงิน 
(อ.างอิง 6.4-5 กลยุทธ�ทางการเงิน)  โดยมีการกําหนดให.บุคลากรรายงานผลการเข.าร&วมกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกทุกครั้ง นอกจากนี้ยังได.จัดกิจกรรมเพื่อส&งเสริมสมรรถนะของบุคลากรที่จําเป$นต&อการ
ขับเคลื่อนพันธกิจต&าง ๆ ให.ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ เช&น โครงการอบรมมาตรฐานฟาร�ม โครงการ
เสริมสร.างศักยภาพของบุคลากร  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู.และถ&ายทอดองค�ความรู. เป$นต.น นอกจากนี้ยัง
ได.ส&งเสริมให.มีการทําวิจัยและ/หรือการสร.างสรรค�ผลงานทางวิชาการอย&างต&อเนื่อง ส&งเสริมให.อาจารย�
พัฒนาตนเองในการสร.างผลงานทางวิชาการ ด.วยการให.งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยจากงบประมาณ
เงินรายได.ของคณะฯ และเงินสนับสนุนการเผยแพร&ผลงานวิจัยโดยเฉพาะทุนนักวิจัยหน.าใหม&  ทุนละไม&เกิน  
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50,000  พร.อมทั้งสนับสนุนบุคลากรให.มีความร&วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในด.านวิจัยและการบริการ
วิชาการ 
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.6.5  มีการกํากับ ติดตาม ดําเนินการ และประเมินแผนพัฒนาบุคลากร และใช�ผลการประเมินใน
การปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 

ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEงบประมาณ 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางรจนา  อุดมรักษ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 

คณะฯ โดยคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มีการวางแผนการดําเนินงานในการจัดทําแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรให.มีความสอดคล.องกับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม&โจ. 
(อ.างอิง 6.5-1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม&โจ.) รวมถึงการกํากับ ติดตาม และประเมิน
แผนฯ  โดยกระบวนการในการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2562 นั้น ได.นํา
ตัวช้ีวัดที่ไม&บรรลุเปXาหมายในป� 2561 มาทบทวน วิเคราะห� และปรับปรุงผลการดําเนินงาน พร.อมทั้งวาง
แผนการดําเนินงานด.านพัฒนาบุคลากรประจําป�งบประมาณ 2562 ให.บรรลุเปXาหมาย  โดยจัดทําเป$น(ร&าง)
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2562 โดยพิจารณาจากคณะกรรมการจัดแผนพัฒนา
บุคลากร ในประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27  ตุลาคม  2561  (อ.างอิง 6.5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร)  และในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2562 คณะฯ ได.ดําเนินการจํานวน 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน  ซึ่งได.นําเข.าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข.อง และนําเสนอต&อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาพร.อมทั้งรายงานระดับมหาวิทยาลัยตามลําดับ ดังนี้  

1. ครั้งที่ 1 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ&งช้ีของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�
งบประมาณ  2562  รอบ 6 เดือน (อ.างอิง 6.5-3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนพัฒนา
บุคลากร รอบ 6 เดือน)  และผ&านการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่  8/2562  
เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม 2562  โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด คิดเป$นร.อยละความสําเร็จ 77.44 
(อ.างอิง 6.5-4 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 8/2562) โดยมีตัวช้ีวัดทั้งหมด จํานวน  12  
ตัวช้ีวัด  บรรลุเปXาหมาย จํานวน  4 ตัวช้ีวัด  คิดเป$นร.อยละ 33.33  และไม&บรรลุเปXาหมาย 8 ตัวช้ีวัด  

2. ครั้งที่ 2  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ&งช้ีของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจําป�งบประมาณ  2562  รอบ 12  เดือน (อ.างอิง 6.5-5 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดใน
แผนพัฒนาบุคลากร รอบ 12 เดือน) ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  16  
ตุลาคม  2562 (อ.างอิง 6.5-6 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2563)  โดยมีผลการ
ดําเนินงานตามช้ีวัด คิดเป$นร.อยละความสําเร็จ  95.84  ตัวช้ีวัดทั้งหมด จํานวน  12  ตัวช้ีวัด  บรรลุเปXาหมาย 

จํานวน  10 ตัวช้ีวัด  คิดเป$นร.อยละ 83.33  และไม&บรรลุเปXาหมาย 2 ตัวช้ีวัด 
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ตารางสรุป รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปE
งบประมาณ 2562 

 
ประเด็นยุทธศาสตร� 

จํานวน
ตัวชี้วัด 

ร�อยละความสําเร็จ 
ตามเปtาหมายเฉลี่ย 

6 เดือน 12 เดือน 

มิติที่  1. ความสอดคล.องเชิงยุทธศาสตร�  6 78.78 97.62 

มิติที่  2. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 52.20 81.60 

มิติที่  3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  1 100.00 100.00 

มิติที่  4. ความพร.อมรับผิดชอบด.านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 100.00 100.00 

มิติที่  5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว&างชีวิตกับการทํางาน 1 0 100.00 

เฉลี่ยประเด็น 1-5 12 77.44 95.84 
และในป�งบประมาณ 2562 ส&วนของการก.าวเข.าสู&ตําแหน&งที่สูงขึ้นมีบุคลากรสายวิชาการได.รับการ

แต&งตั้งให.ดํารงตําแหน&งผู.ช&วยศาสตราจารย� จํานวน 2 คน คือ ผู.ช&วยศาสตราจารย� ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง 
(อ.างอิง 6.5-7 เอกสารแต&งตั้งให.ดํารงตําแหน&งผู.ช&วย) และผู.ช&วยศาสตราจารย�สัตวแพทย�หญิง ดร.กฤดา ชู
เกียรติศิริ (อ.างอิง 6.5-8 เอกสารแต&งตั้งให.ดํารงตําแหน&งผู.ช&วย) ส&วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได.รับ
การแต&งตั้งในตําแหน&งชํานาญการ จํานวน 1 คน คือนายอภิชาติ  หม่ันวิชา  (อ.างอิง 6.5-9 เอกสารแต&งตั้ง
ตําแหน&งที่สูงขึ้น)  จากผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ในป�งบประมาณ 2562 นั้น 
คณะฯ ได.นําข.อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ รอบ 12 เดือนในตัวช้ีวัดที่
ไม&บรรลุตามเปXาหมายมาพิจารณาทบทวน และปรับปรุงในการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ครั้งที่ 1/2563  คือตัวช้ีวัดร.อยละของอาจารย�ประจําที่มีตําแหน&งทางวิชาการ และตัวช้ีวัดจํานวน
การขึ้นตําแหน&งที่สูงขึ้นของผู.บริหารสายสนับสนุน แนวทางการดําเนินงานตามมติที่ประชุม คือ การส&งเสริม
ให.บุคลากรสายวิชาการขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการที่สูงขึ้นสําหรับผู.ที่มีสิทธิ์ขอกําหนดตําแหน&ง และใน
ส&วนของสายสนับสนุนวิชาการ มีการส&งเสริมให.มีการยื่นขอกําหนดตําแหน&งที่สูงขึ้นเช&นกัน  นอกจากนี้คณะฯ 
ยังกําหนดไว.ในประกาศคณะฯ เรื่อง กําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ�การพิจารณา เพื่อประเมินภาระงานสนับสนุน
ยุทธศาสตร�ของบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ (อ.างอิง 6.5-10 ประกาศการกําหนด
ตัวช้ีวัดและเกณฑ�การพิจารณา) ทั้งนี้ได.นําข.อมูลดังกล&าววิเคราะห� และวางแผนการดําเนินในป�งบประมาณ 
2563 ใน (ร&าง) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรป�งบประมาณ 2563 ต&อไป  
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.6.6 มีระบบการประเมินความดีความชอบ ให�รางวัล ยกย%องและเพิ่มขวัญและกําลังใจของ
บุคลากร ด�วยความโปร%งใส ยุติธรรม สอดคล�องเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของคณะ/สถาบัน 
และส%งเสริมให�เกิดความมุ%งมั่น ร%วมแรงร%วมใจของบุคลากรในการดําเนินพันธกิจต%างๆ (Merit 
System) 
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEงบประมาณ 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 

คณะฯ มีการยกย&องเชิดชูเกียรติแก&บุคลากรของคณะฯ ผ&านสื่อออนไลน� www.as.mju.ac.th, Line, 
Facebook (อ.างอิง 6.6-1 รูปภาพยกย&องเชิดชูเกียรติ) และได.จัดทําระบบเพื่อเสนอรายช่ือบุคลากรดีเด&นผ&าน 
Google form (อ.างอิง 6.6-2 แบบฟอร�มประเมิน) โดยให.บุคลากรในคณะฯ มีส&วนร&วมในการเสนอช่ือ แบ&ง
ออกเป$นประเภท ดังนี้ 

1. ข.าราชการ  
2. ลูกจ.างประจํา  
3. พนักงานมหาวิทยาลัย  
4. พนักงานราชการ 
5. ลูกจ.างส&วนงาน 

และสรุปรายช่ือผู.ที่ได.รับคะแนนสูงสุดจากการเสนอรายช่ือ โดยผ&านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประคณะ พร.อมทั้งจัดทําใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อเป$นขวัญและกําลังใจในการ
ทํ า ง า น ใ ห. กั บ บุ ค ล า ก ร ข อ ง ค ณ ะ ฯ  ( อ. า ง อิ ง  6 . 6 - 3 รู ป ภ า พ พิ ธี ม อ บ ใ บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร 
เชิดชูเกียรติ) 
 

ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.7.1 มีการจัดหา บํารุงรักษา และประเมิน ผลการจัดหาและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ�และสถานที่
ที่ใช�ในการจัดการเรียน การสอน และการฝwกปฏิบัติของผู�เรียน เพื่อให�มีความพอเพียงพร�อมใช�
ทันสมัยและตอบสนองความต�องการจําเปoนของการจัดการเรียนการสอนและการฝwกปฏิบัต ิ
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEการศึกษา 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : ศิวริน จักรอิศราพงศ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการกํากับติดตามเพื่อจัดหา บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ� ครุภัณฑ� และสถานที่ที่ใช.ในการ

จัดการเรียนการสอน และการฝKกปฏิบัติของผู.เรียน ด.านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให.มีความพอเพียงพร.อม
ใช.ทันสมัยและตอบสนองความต.องการจําเป$นของการจัดการเรียนการสอนและการฝKกปฏิบัติ โดยการ
สํารวจข.อมูลความต.องการของอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อนําเข.าพิจารณา และบรรจุไว.ในคําของบประมาณ (อ.างอิง 7.1-1 แบบ
สํารวจความต.องการครุภัณฑ�และสิ่งก&อสร.าง) โดยผ&านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ของคณะฯ และเสนอต&อคณะกรรมการประจําคณะ ตามลําดับ โดยป�การศึกษา 2562 
ได.ดําเนินการดังนี้ 

- คณะฯ ได.ดําเนินการสํารวจข.อมูลความเพียงพอของการใช.ห.องเรียน ห.องปฏิบัติการและห.องอื่นๆ 
ภายในอาคารของคณะฯ  (อ.างอิง 7.1-2 แบบสํารวจความพอเพียงของการใช.ห.องอาคารศูนย�ฯ) (อ.างอิง 
7.1-3 ตารางการใช.ห.องเรียนและห.องปฏิบัติการ) และมีแผนการตรวจเช็ค ดูแล แก.ไขระบบการเรียนการ
สอนของห.องเรียนด.วย (อ.างอิง 7.1-4 แบบฟอร�มการตรวจเช็ค ดูแล แก.ไขระบบการเรียนการสอน) โดย
สํารวจว&าห.องเรียน ห.องปฏิบัติการ ห.องพักอาจารย� ห.องที่ใช.ในกิจกรรมต&างๆ พอเพียงหรือไม& มีสิ่งใดชํารุด
เสียหายหรือไม&ระหว&างภาคการศึกษา โดยนําข.อมูลมาพิจารณาเพื่อวางแผนการจัดการห.องเรียน 
ห.องปฏิบัติการ การซ&อมแซม ทดแทน และจัดซื้อครุภัณฑ�ให.มีความเพียงพอต&อการจัดการเรียนการสอน  
และหากพบว&าในการจัดการเรียนการสอนต&อหนึ่งห.องของรายวิชาที่มีจํานวนนักศึกษามากเกินความจุ
มาตรฐานกําหนดไว.  ทําให.เก.าอี้ห.องเรียนไม&เพียงพอ ทางคณะฯ จะมีการจัดเก.าอี้ที่สํารองไว.เพิ่มเสริมเข.าไป  
เพื่อให.เพียงพอต&อจํานวนนักศึกษาในรายวิชานั้นๆ ด.วย (อ.างอิง 7.1-5 ตารางการใช.ห.องเรียนและจํานวน
นักศึกษาต&อรายวิชา) 

- คณะฯ มีการจัดการสิ่งสนับสนุนต&างๆ ทั้งครุภัณฑ�และสิ่งก&อสร.าง เก&าที่มีอยู&และใหม&ที่ได.รับในป�
ปAจจุบัน รวมทั้งมีการวางแผนการล&วงหน.าสําหรับรอบระยะเวลา 3-5 ป� (อ.างอิง 7.1-6 รายการสํารวจ
ครุภัณฑ�และสิ่งก&อสร.าง 2562-2564) โดยคณะฯ ได.ดําเนินการอย&างเป$นระบบผ&านทางงานนโยบายและแผน 
และหลักสูตรฯ  เพื่อขอข.อมูลความต.องการของบุคลากร และอาจารย�ผู.สอน ในด.านครุภัณฑ�และสิ่งก&อสร.าง 
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โดยสอบถามความจําเป$นและเหตุผลด.วย พร.อมนําข.อมูลมาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร� และคณะกรรมการประจําคณะ เตรียมการบรรจุในแผนความต.องการในการขอ
งบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ�และสิ่งก&อสร.าง เพื่อความสะดวกในการจัดการและสรุปข.อมูลสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนของคณะฯ สําหรับป�งบประมาณต&อไป   

 - คณะฯ มีการติดตามรายการที่ได.รับการอนุมัติแล.ว โดยปAจจุบัน คณะฯได.ดําเนินการปรับปรุง
ห.องเรียนทั้งช้ัน 2-4 เพื่อให.การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (อ.างอิง 7.1-7 ข.อมูลการปรับปรุง
ห.องเรียน-ห.องปฏิบัติการ) และมีรายการครุภัณฑ�ที่ได.รับการอนุมัติและปรับปรุงไปแล.ว ตามรายการดังนี้ 

    1. ปรับปรุงระบบชุดเครื่องเสียงห.องเรียนพร.อมอุปกรณ�ติดตั้ง พร.อมใช.งาน (ลําโพง+ไมค�+ตัวรับ-
ส&งสัญญาณ) ห.อง AT 1412 และ AT1308 เนื่องจากเครื่องเสียงที่มีอยู& เก&ามากและชํารุด 

    2. ชุดปรับปรุงระบบHDMI พร.อมระบบไฟฟXาห.องเรียน ห.อง AT 1308, AT 1412, AT 1413 และ 
AT1203 ซึ่งเป$นห.องเรียนขนาดใหญ& 

    3. Scanner แบบ 2 หน.า สําหรับงานสนับสนุนการเรียนการสอน เนื่องจากเครื่องที่มีอยู&มีสภาพ
เก&า และไม&ค&อยชัดเจน 

ในป�การศึกษา 2562 คณะฯ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ต.องดูแล บํารุงรักษา และจัดหามา
เพิ่มเติม  ดังนี้ 

- ส&วนของห.องเรียน ห.องปฏิบัติการ และฟาร�มปศุสัตว�  
   ในส&วนของห.องเรียนของคณะฯ โดยภายในห.องบรรยายมีสิ่งอํานวยความสะดวกต&างๆ  ที่

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได.แก& เครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ ม&านปXองกันแสง หลอดไฟ
ส&องสว&างชนิดประหยัดพลังงาน มีโตxะเก.าอี้สําหรับนักศึกษา ไวท�บอร�ดและปากกาเขียนไวท�บอร�ด โตxะและ
เก.าอี้แบบถนัดขวาและซ.าย เป$นต.น สําหรับอาจารย�มีการจัดอุปกรณ�ประกอบการเรียนการสอนไว.ให.เป$น
คอมพิวเตอร�ตั้งโตxะ VDO Presentation ไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียง รวมถึงมีระบบ LAN ระบบเครือข&าย
อินเตอร�เน็ตไร.สาย (WIFI) เพื่อให.นักศึกษาได.ค.นคว.าหาความรู.เพิ่มเติมจากฐานข.อมูลต&างๆ  ได.สะดวกยิ่งขึ้น 
(อ.างอิง 7.1-8 ข.อมูลห.องเรียน ห.องปฏิบัติการ และฟาร�มปศุสัตว�) 

  ในส&วนของอาคารสํานักงานและห.องเรียน ได.เปลี่ยนมาใช.หลอดไฟส&องสว&างชนิดประหยัดพลังงาน 
และในห.องน้ําทุกช้ันของอาคาร ได.ติดระบบเซ็นเซอร�ประหยัดน้ําเพิ่มเติม อีกทั้งมีกล.องวงจรป@ดและระบบ
รักษาความปลอดภัยตามอาคารและฟาร�มปศุสัตว�  มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําตลอดทั้งกลางวัน
และกลางคืนด.วย (อ.างอิง 7.1-9 สิ่งสนับสนุนเพิ่มเติมภายในอาคารและฟาร�ม) 

  ในส&วนของห.องปฏิบัติการ คณะฯ มีความพร.อมทางด.านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู.ด.านกายภาพ เช&น  
อุปกรณ� เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต&อการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑ�และสิ่งก&อสร.าง เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ และการทําปAญหาพิเศษ งานวิจัย และการทําวิทยานิพนธ�ของ
นักศึกษา โดยมีห.องปฏิบัติการต&างๆ เช&น  ห.องปฏิบัติการอาหารสัตว�  ห.องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ�,  
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ห.องปฏิบัติการผสมเทียม, ห.องปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ�  เพื่อใช.ในการเรียนการสอน และการวิจัย 
(อ.างอิง 7.1-10 ห.องปฏิบัติการ)  

ในส&วนของฟาร�มปศุสัตว�ของคณะฯ ได.แก& ฟาร�มสุกร, ฟาร�มสัตว�ป�ก และฟาร�มโคนมและโคเนื้อ มี
สัตว�ทดลองที่สามารถรอบรับการใช.สัตว�ในงานวิจัย ปAญหาพิเศษ และการทําวิทยานิพนธ� ดุษฎีนิพนธ�ของ
นักศึกษาอย&างเพียงพอ (อ.างอิง 7.1-11 ฟาร�มปศุสัตว�) 

- ส&วนของ Learning Space 
   คณะฯ มีการจัดส&วนของ Learning Space ในรูปแบบห.องเรียนแบบต&างๆ  สําหรับนักศึกษา เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการเรียน, ทํากิจกรรม, การติว หรือการทํางานกลุ&ม นักศึกษาได.มีสถานที่ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู.และทํางานร&วมกัน เช&น ห.องพักนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา บริเวณช้ัน 2  
และห.องพักระดับบัณฑิตศึกษา บริเวณช้ัน 5 พร.อมวัสดุและครุภัณฑ�เพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมาก
ขึ้น (อ.างอิง 7.1-12 ห.องพักนักศึกษา)  

   มีจัดลานกิจกรรมบริเวณด.านหน.าอาคาร โซนบี เพื่อให.นักศึกษาได.มีสถานที่ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู.และทํางานร&วมกัน ใต.อาคารมีร.านค.าจําหน&ายอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับนักศึกษา บุคลากรของ
คณะฯ และบุคคลทั่วไปในบริเวณใกล.เคียง และมีโซนออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ได.แก& สนามเปตอง, สนาม
บาสเก็ตบอล และโตxะป@งปอง ด.วย (อ.างอิง 7.1-13 รูปภาพพื้นที่ Learning Space) 

- สิ่งสนับสนุนเพิ่มเติมอื่นๆ 
   คณะฯ ได.มีการจัดการเรียนการสอนด.วยห.องเรียน แบบ Smart Classroom ณ อาคารเรียนรวม 

70 ป� และ 80 ป� ในวิชาที่มีการใช.คอมพิวเตอร� และสื่อสารสนเทศเพื่อให.การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมแก&นักศึกษามากขึ้น ซึ่งอาศัยความร&วมมือจากในมหาวิทยาลัยในการขอใช.ห.องเรียน
ส&วนกลาง นอกเหนือจากภายในอาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี (อ.างอิง 7.1-14 การใช.ห.องเรียน
มหาวิทยาลัย)   

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได.ดําเนินการแก.ปAญหาการจัดการสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
อื่นๆ โดยการอาศัยความร&วมมือกับหน&วยงานภายนอกซึ่งมีความร&วมมือกับคณะฯ ในการนํานักศึกษาไป
ศึกษาดูงานในฟาร�ม โรงฆ&าสัตว� โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ�ของสถานประกอบการภายนอก อาทิ เช&น 
การศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว�ของบริษัท อาร� พี เอ็ม ฟาร�มแอนด�ฟ�ดส� จํากัด ในรายวิชา สศ 
458 การจัดการธุรกิจอาหารสัตว�, การศึกษาดูงานโรงงานไก&ย&างห.าดาว ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) ในรายวิชา สศ 457 การจัดการโรงฆ&าสัตว�และผลิตภัณฑ� , การศึกษาดูงานด.านการเลี้ยงโค
เนื้อ ณ ฟาร�มของเกษตรกรลุงดวงแก.ว ในรายวิชา สศ 453 การจัดการฟาร�มโคเนื้อ และการนํานักศึกษา
วิชาเอกสัตว�ป�กเพื่อเป$นผู.ช&วยทําวัคซีนโรคอหิวาต�สัตว�ป�ก ให.กับกองพันทหารม.าที่ 10 ค&ายสุริยพงษ� และกอง
ทหารพรานที่ 32 ในโครงการทหารพันธุ�ดี มณฑลทหารบกที่ 38 จ.น&าน ซึ่งเป$นการเรียนรู.และเก็บเกี่ยว
ประสบการณ�นอกห.องเรียน เป$นต.น (อ.างอิง 7.1-15 สิ่งสนับสนุนเพิ่มเติม)  
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- คณะฯ ได.มีการประเมินคุณภาพของการให.บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกต&างๆ ทางด.านการ
จัดการเรียน การสอน และการฝKกปฏิบัติของผู.เรียน โดยใช.ระบบการประเมินความพึงพอใจทางด.านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ป�การศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยเท&ากับ 4.48 และได.นําผลการประเมินรายงาน
ผ&านที่ประชุมหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อวางแผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ให.ดีขึ้นในป�ต&อไป (อ.างอิง 7.1-16 แบบประเมินความพึงพอใจภาพรวมต&อสิ่งสนับสนุน ป� 2561-2562)  

 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.7.2   มีการจัดหา บํารุงรักษา ให�บริการ และประเมินผลการจัดหา บํารุงรักษา และให�บริการ
วัสดุอุปกรณ�และสถานที่ ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให�มีความเพียงพอ พร�อมใช� ทันสมัย 
และตอบสนองความต�องการจําเปoนของการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนาการเรียนรู�ของ
ผู�เรียนและการบริหารจัดการพันธกิจต%าง ๆ 
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEการศึกษา 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นายธนกร เคหา 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการกํากับติดตามเพื่อจัดหา บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ� ครุภัณฑ� และสถานที่ที่ใช.ในการ

จัดการเรียนการสอน และการฝKกปฏิบัติของผู.เรียน ด.านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร�
เป$นผู.รับผิดชอบและดูแล เพื่อให.มีความพร.อมในการใช.งาน ที่ทันสมัยและตอบสนองความต.องการ ความ
จําเป$นของการจัดการเรียนการสอนและการฝKกปฏิบัติ (อ.างอิง 7.1-1 Flow chart) โดยมีการสํารวจข.อมูล
ความต.องการของอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อนําเข.าพิจารณา และบรรจุไว.ในคําของบประมาณ (อ.างอิง 7.1-2 รายงานการ
ประชุมสรุปรายการครุภัณฑ�และสิ่งก&อสร.าง) โดยผ&านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร� และเสนอต&อคณะกรรมการประจําคณะ ตามลําดับ โดยป�การศึกษา 2562 ได.ดําเนินการดังนี้ 

- ด.านการเรียนการสอน จัดหา ตรวจเช็ค ปรับปรุง อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�ห.องเรียน อาทิ 

โปรเจคเตอร� คอมพิวเตอร� โทรทัศน� เครื่องเสียง มีแผนการตรวจเช็ค ป�ละ 2 ครั้ง มีการ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร� โปรเจคเตอร� เพื่อจัดทําแผนเตรียมการจัดหา

เครื่องทดแทน หรือปรับปรุงอุปกรณ�ต&างๆ ไว.ล&วงหน.า (อ.างอิง 7.2-3 แผน และตารางการ

ตรวจเช็ค  พร.อมรายงาน ประเมินจัดทําแผนจัดหา ทดแทน รวมถึงการปรับปรุง) 

- ด.านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม&โจ. เป$นหน&วยงานที่

ให.บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การค.นคว.าวิจัย  

และมีระบบเครือข&ายอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร�เน็ตไร.สายสามารถใช.งานได.

ตลอด 24 ช่ัวโมง ทางมหาวิทยาลัยได.มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN, MJU 

WLAN WebPortal  และ Eduroam โดยมีจุดกระจายสัญญาณเครือข&ายไร.สาย ให.บริการ

และมีจุดกระจายสัญญาณ เครือข&ายไร.สายของ บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส (AIS) 

มหาชน จํากัด และ บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน (True) มหาชน จํากัด เพื่อเพิ่ม

พื้นที่ในการขยายสัญญาณระบบเครือข&ายไร.สายเพื่อให.เพียงพอต&อการใช.งาน ในพื้นที่ของ
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อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี และในส&วนสถานที่ที่ไม&มีสัญญาณ หรือบริเวณห.อง

ที่ไม&มีสัญญาณ ทางคณะฯ ได.จัดหาเพิ่มเติมเพื่อให.ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น (อ.างอิง 

7.2-4 ติดตั้งอุปกรณ� AIS-Wifi เฟส 2 และอุปกรณ� Ture-wifi) 

- การบริการเครื่องคอมพิวเตอร�เพื่อการสืบค.นในห.องสมุดคณะฯ จํานวน  5 ชุด โดยได.ดูแล

และบํารุงรักษา ป�ละ 2 ครั้ง เพื่อรองรับการเรียนการสอน และการเรียนรู.นอกห.องเรียน

เพิ่มมากขึ้น (อ.างอิง 7.2-5 แผน และตารางการตรวจเช็ค ) 

- ด.านการบริหารจัดการพันธกิจต&างๆ คณะฯ ได.มีการใช.สารสนเทศ ด.านการบริหารจัดการ 

ผ&านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได.แก& เว็บไซด�คณะฯ, เฟสบุxค รวมถึงไลน� เป$นช&องทางในการ

สื่อสาร ทั้งด.านการประชาสัมพันธ�, ด.านการเรียนการสอน, ข&าวสารต&างๆ, การเงินการคลัง 

รวมถึงการเผยแพร&ข.อมูลข&าวสารและการใช.เอกสารจากฟอร�มต&างๆ ร&วมกันผ&านช&องทาง

ระบบสารสนเทศ เว็บไซด�ของคณะฯ และระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยแม&โจ. ทั้งนี้ทาง

คณะฯ ได.จัดหาระบบเครื่องแม&ข&าย (Server) เพื่อทําการบริหารจัดการด.านเว็บไซด�ของ

คณะฯ รวมถึงระบบฐานข.อมูลด.านการบริหารอื่นๆ เช&น ระบบฐานข.อมูลการเงิน, 

ฐานข.อมูลด.านประกันคุณภาพการศึกษา, ฐานข.อมูลด.านการบริหารจัดการ, ด.านข&าวสาร 

ประชาสัมพันธ� และกิจกรรมต&างๆ ของคณะฯ เป$นต.น (อ.างอิง 7.2-6 การสื่อสารด.านต&างๆ 

ผ&านระบบสารสนเทศ ) 

คณะฯ ได.มีการประเมินคุณภาพของการให.บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกต&างๆ ด.านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช.ระบบการประเมินความพึงพอใจทางด.านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ป�การศึกษา 
2562 มีค&าคะแนนเฉลี่ยเท&ากับ 4.48 (อ.างอิง 7.2.-7 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน)  และได.
นําผลการประเมินรายงานผ&านที่ประชุมหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อวางแผนการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนให.ดีขึ้นในป�ต&อไป จากการประเมินมีข.อเสนอแนะ คือ อินเทอร�เน็ตควรจะมี
ประสิทธิ์ภาพมากกว&านี้ ควรมีเพิ่มจุดกระจายสัญญาณให.ทั่วถึง สัญญาณดีสามารถใช.งานได.จริง ซึ่งทาง
คณะฯ จะได.ดําเนินปรับปรุง และประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงและเพิ่มช&องสัญญาณให.
รองรับการใช.งานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเตรียมความพร.อมโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร� และอุปกรณ�
สารสนเทศ จํานวน 10 เครื่อง ไว.บริการในห.องสมุดเพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน� และการ
เรียนรู.นอกห.องเรียน การสืบค.นข.อมูลวิจัยในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 

ผลการประเมินตนเอง :  2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.7.3   มีการจัดหา บํารุงรักษา ให�บริการ และประเมินผลการจัดหา บํารุงรักษา และให�บริการ
ทรัพยากรในห�องสมุด เพื่อให�มีความเพียงพอ พร�อมใช� ทันสมัย และตอบสนองความต�องการ
จําเปoนของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียน 
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEการศึกษา 2562 
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางดาริน  ชมภูพันธ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ มีการจัดเตรียมห.องสมุดไว.สําหรับการบริการทางวิชาการในการสืบค.นข.อมูลต&างๆ เพื่อ

ตอบสนองความต.องการที่จําเป$นของการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา การเรียนรู.ของผู.เรียน ได.แก& 
คณาจารย� บุคลากร รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการดําเนินการจัดซื้อ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามแผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และนโยบายการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศที่สอดคล.องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนการดําเนินการของคณะฯ  

โดยในป�งบประมาณ 2562 ห.องสมุดได.จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาหนังสือตํารา
และพัฒนาห.องสมุด จํานวน 22,000 บาท ในการจัดหาหนังสือเข.าห.องสมุดของคณะฯ ได.จัดทําแบบสํารวจ
ความต.องการหนังสือของบุคลากรและนักศึกษา (อ.างอิง 7.3-1 แบบสํารวจบุคลากรและนักศึกษา) ความ
จําเป$นในการใช.หนังสือ และทําการสั่งซื้อหนังสือตามความจําเป$นของคณาจารย� และบุคลากรในการใช.สอย
ให.เกิดประโยชน�สูงสุด (อ.างอิง 7.3-2 โครงการพัฒนาห.องสมุด) โดยในการป�งบประมาณ 2562 ได.ดําเนิน
จัดซื้อหนังสือทางด.านสัตวศาสตร� จํานวน 4 เล&ม (อ.างอิง 7.3-3 รายงานโครงการพัฒนาห.องสมุด)
ประกอบด.วย  

- Nutritional Modelling for Pigs and Poultry  

- Livestock Handling and Transport  

- Handbook of MilK Microbiology  

- Organic Agriculture  

ปAจจุบันห.องสมุดของคณะฯ ได.มีการปรับปรุงระบบการให.บริการ ดังนี้  (อ.างอิง 7.3-4 รูปภาพใน
การปรับปรุงห.องสมุด) 

- จัดทํา Learning Space สร.างพื้นที่ในการเรียนรู. ให.มีความน&าอยู& เหมาะในการเข.ามาศึกษา
ค.นคว.า ค.นหาข.อมูล โดยจัดแบ&งโซนพื้นที่ เพื่อความน&าอยู& และสะดวกในการน่ังอ&านหนังสือ  
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- การจัดทําปXายประจําช้ันหนังสือ คณะฯ ได.ดําเนินการจัดทําปXายอคิลิก จํานวน 20 ปXาย ติด
บริเวณช้ันหนังสือ เพื่อแยกแยะประเภทหนังสือให.เป$นหมวดหมู&ตามชนิดของหนังสือ เพื่อให.
นักศึกษาได.ค.นหาหนังสือได.ชัดเจนและง&ายต&อการค.นหา   

- มีการจัดทําระบบ Internet คณะฯ ได.จัดทําระบบสารสนเทศสืบค.นที่รวดเร็วและทันสมัย 
โดยการเพิ่มช&องสัญญาณอินเตอร�เนตให.มีความเร็วและแรงมากขึ้น   

คณะฯ มีการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต&อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
พัฒนาการเรียนรู.ของผู.เรียนในภาพรวม ผ&านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย โดยค&าคะแนน ป�การศึกษา 
2562 อยู&ในระดับมาก เท&ากับ 4.48 (อ.างอิง 7.3-5 แบบประเมินความพึงพอใจ)  

นอกจากนี้นักศึกษา และบุคลากรสามารถค.นคว.าหนังสือจากสํานักหอสมุดส&วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสืบค.นและสามารถค.นคว.าได.อีกบางส&วนโดยสํานักหอสมุดมีพัฒนาการและเพิ่มศักยภาพ
การให.บริการสารสนเทศอย&างต&อเนื่อง นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม&เข.ามาใช.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให.บริการเพื่อพัฒนาห.องสมุดให.เป$น Smart Library ที่ผู.ใช.บริการสามารถเข.าถึงสารสนเทศได.ด.วยตนเองทาง
เครือข&ายอินเตอร�เน็ต (anytime anywhere) มีการให.บริการหนังสือ ตํารา วารสารที่เกี่ยวข.องกับสาขาวิชา
ต&างๆ เพื่อการศึกษาค.นคว.า และการวิจัยตามหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จํานวน 99 
หลักสูตร ประกอบด.วยหนังสือ/ตํารา/สิ่งพิมพ� จํานวน 193,345 เล&ม วารสารจํานวน 1,337 รายช่ือ 
โสตทัศนวัสดุจํานวน 4,452 รายช่ือ ฐานข.อมูลอิเล็กทรอนิกส� 32 ฐาน (รวมฐานข.อมูลที่ สกอ. บอกรับ) เช&น 
ACM Digital Library, ACS, ProQuest, CRC, IEEE/ IET Electronic Library ( IEL) , Science Direct, CAB eBooks, 
Springer Link เป$นต.น มีความร&วมมือในการใช.ทรัพยากรสารสนเทศร&วมกัน (Sharing Resources) กับ
ห.องสมุดอื่นๆ โดยมีการให.บริการยืมระหว&างห.องสมุด (Interlibrary Loan Service) สําหรับสมาชิกของ
ห.องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปAจจุบันเป$นความร&วมมือภายใต.ช่ือโครงการพัฒนาเครือข&ายห.องสมุดใน
ประเทศไทย หรือ ThaiLIS จํานวน 78 แห&ง และข&ายงานห.องสมุดมหาวิทยาลัยส&วนภูมิภาค (PULINET) 
จํานวน 20 แห&ง มีบริการยืม-คืนระหว&างห.องสมุดร&วมกัน (Reciprocal Borrowing) ภายในข&ายงานห.องสมุด
มหาวิทยาลัยส&วนภูมิภาค (PULINET) นอกจากนั้นมีการให.บริการส&งเสริมการเรียนรู. ส&งเสริมการอ&าน 
ตลอดจนอุปกรณ�อํานวยความสะดวกต&าง ๆ ตามความต.องการของผู.ใช.บริการ  
  ปAจจุบันสํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให.บริการ แบ&งตามหลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย แบ&งออกเป$น หนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุ วารสาร และฐานข.อมูลทางด.านสัตวศาสตร�         
มีรายละเอียดดังนี้ 
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หลักสูตร 
หนังสือ 
(เล%ม) 

สื่อโสตฯ 
(รายการ) 

วารสาร 
(จํานวน
รายชื่อ) 

ฐานข�อมูล 
(จํานวน
รายการ) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 4,698 127 100 64,821 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 4,698 127 100 64,821 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 4,698 127 100 64,821 

  
 ในป�การศึกษา 2562 สํานักหอสมุดได.ดําเนินการบริหารจัดการพื้นที่ให.บริการทางด.านกายภาพทั้ง
ภายนอกและภายในเพื่อสร.างบรรยากาศในการเรียนรู. ดังนี้   

 ด�านกายภาพ  
- ปรับปรุงพื้นที่ ช้ัน 1 เป$นพื้นที่นั่งอ&านและ Co-Working Space 

(อ.างอิง 7.3-6 ปรับปรุงพื้นที่ช้ัน 1) 
- ปรับปรุงพื้นที่ ช้ัน 2 จัดมุม Snap zone เพื่อเป$นพื้นที่ผ&อนคลาย (สบาย) 

(อ.างอิง 7.3-7 ปรับปรุงพื้นที่ช้ัน 2) 
- ปรับปรุงพื้นที่ ช้ัน 3 จัดห.องประชุมฝXายคํา ขนาด 40 ที่นั่ง และห.อง Silent zone 

ปรับปรุงพื้นที่ ช้ัน 3 พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร และพื้นที่เรียนรู.แนวใหม& (Preservation 
& Conservation Lab) หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม&โจ. 
 (อ.างอิง 7.3-8 ปรับปรุงพื้นที่ช้ัน 3) 

  ด�านทรัพยากรสารสนเทศ 
 สํานักหอสมุดมีการจัดหาและให.บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่
เป@ดสอนในมหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ� โดยจัดแบ&งตามลักษณะประเภทของสิ่งพิมพ� 
เพื่อให.ผู.ใช.บริการสามารถเข.าถึงได.อย&างสะดวกและรวดเร็ว ตามคอลเล็กช่ัน เช&น คอลเล็กช่ันหนังสือใหม& 5 
ป� คอลเล็กช่ันหนังสือพ็อกเก็ตบุxคส� คอลเล็กช่ันหนังสือนวนิยาย เป$นต.น อีกทั้งยังให.บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส� เช&น E-Book, E-Journal, Online Database รวมถึงสื่อโสตทัศน� 

 ด�านการบริการ 
 สํานักหอสมุดจัดให.มีบริการพื้นฐานและบริการเชิงรุก เพื่อส&งเสริมการเรียนการสอน การทําวิจัย 
และส&งเสริมการเรียนรู. ดังนี้ 

- บริการพื้นฐาน ได.แก& บริการสารสนเทศ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบคําถาม
และช&วยการค.นคว.า บริการฝKกอบรมการสืบค.นสารสนเทศ บริการฐานข.อมูลออนไลน� บริการให.
คําปรึกษาการวิจัย บริการห.องศึกษาค.นคว.าสําหรับบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย บริการห.องศึกษาค.นคว.า
สําหรับอาจารย� บริการรวบรวมบรรณานุกรม บริการนําชมห.องสมุด บริการยืมระหว&างห.องสมุด 



82 
 

                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป�การศึกษา 2562   

(Interlibrary Loan Service) บริการยืม- คืนระหว&างห.องสมุดร&วมกัน (Reciprocal Borrowing Service) 
บริการอินเทอร�เน็ต บริการค.นหาหนังสือ บริการห.องศึกษากลุ&ม บริการห.องอ&านส&วนบุคคล 
(Individual Rooms) บริการพื้นที่ น่ังอ&าน บริการ Article Delivery (การสแกนบทความวารสาร
ต&างประเทศ) บริการสื่อมัลติมีเดีย บริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม&โจ.และข.อมูลท.องถิ่น  

- บริการเชิงรุก ในป� 2562 สํานักหอสมุดมีบริการเชิงรุก ได.แก& บริการ Library For ToBiz เป$นการบูร
ณาการการเรียนการสอนร&วมกันกับคณะพัฒนาการท&องเที่ยว บริการ Library Exclusive Course 
เป$นการบูรณาการการเรียนการสอนร&วมกันกับคณะศิลปศาสตร� บริการ Book Seeking Service 
บริการ Books delivery for Lecturer การขยายเวลาเป@ดให.บริการช&วงสอบถึง 24.00 น. โครงการ
สนับสนุนความรู.เชิงวิชาการแก&อาจารย� นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป ได.แก& 1) โครงการอบรมเทคนิค
การสืบค.นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 2) โครงการอบรมการเขียน
บทความเพื่อการตีพิมพ� กิจกรรมตะกร.าความรู.ภาษา English พิชิตรางวัล กิจกรรม Love learning 
club (เครือข&ายรักการเรียนรู.) และบริการพื้นที่การเรียนรู.ด.านการอนุรักษ�และสงวนรักษา แนวใหม& 
(Preservation & Conservation Lab)  

  ด�านสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย  
  สํานักหอสมุดได.คํานึงถึงสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เอื้อต&อบรรยากาศการเรียนรู. และความ
ปลอดภัย โดยได.มีการดําเนินการ ดังนี้ 

- แสงส&องสว&างภายในอาคารได.มีการปรับเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดตะเกียบเป$นหลอดไฟชนิด LED 
เพื่อให.ได.แสงสว&างที่ได.มาตรฐานและประหยัดพลังงาน  

- เครื่องปรับอากาศ ได.มีการล.างเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนไส.กรองเครื่องปรับอากาศ              
ในโครงการ Green Office (อ.างอิง 7.3-9 ภาพถ&ายการล.างเครื่องปรับอากาศ) 

- ห.องสุขา ได.มีการดูแลและทําความสะอาดอย&างสมํ่าเสมอเพื่อให.ถูกสุขลักษณะ    
- ความปลอดภัย ได.ดําเนินการ 1) ติดตั้งกล.องวงจรป@ดเพิ่มทั่วทั้งอาคาร 2) ปรับปรุงชุดตู.ดับเพลิง 

Fire House Rack 3) ติดตั้งปXายหนีไฟทั่วทั้งอาคาร 4) ปรับพื้นที่ทางหนีไฟ 5) จัดฝKกอบรมและ
ซักซ.อมการหนีไฟเป$นประจําทุกป� 6)ปรับปรุงภูมิทัศน�โดยรอบสํานักหอสมุด 7) ติดตั้งเครื่องฟอก
อากาศ อีกทั้งมหาวิทยาลัยได.จัดเจ.าหน.าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลความเรียบร.อยของอาคาร  
(อ.างอิง 7.3-10 ภาพถ&ายด.านความปลอดภัย) 

 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.7.4 มีการจัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพ สภาพแวดล�อมทางสังคม และสภาพแวดล�อมทาง
จิตวิทยา ที่ช%วยส%งเสริมการเรียนรู� ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู�เรียน 
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEการศึกษา 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางสาวศิวริน จักรอิศราพงศ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ มีการจัดสภาพแวดล.อมทางกายภาพ สภาพแวดล.อมทางสังคม และสภาพแวดล.อมทาง

จิตวิทยา ที่ช&วยส&งเสริมการเรียนรู. ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู.เรียน  โดยใน
ด.านกายภาพได.ดําเนินการตามโครงการสํานักงานสีเขียว ตามนโยบาย Eco Go Green ที่วางไว. มีการจัดการ
ด.านสภาพแวดล.อมต&างๆ ที่ทําให.บุคลากร อาจารย� และผู.เรียนมีความสุขในการเข.ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
โดยคณะฯ มีการสํารวจความต.องการของผู.เรียนผ&านแบบสํารวจข.อมูลส&วนบุคคลในกิจกรรมการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม& สําหรับนักศึกษาช้ันป�ที่ 1  (อ.างอิง 7.4-1 แบบสํารวจความต.องการ) และมีการสํารวจความ
ต.องการของผู.เรียน ช้ันป�อื่นๆ และบัณฑิตใหม& ผ&านทางแบบประเมินความพึงพอใจต&อหลักสูตร (อ.างอิง 7.4-
2 แบบประเมินความพึงพอใจต&อหลักสูตร) 

คณะฯ มีความพร.อมด.านสภาพแวดล.อมทางกายภาพ สภาพแวดล.อมทางสังคม และสภาพแวดล.อม
ทางจิตวิทยา ทั้งในด.านของห.องเรียนที่ เพียงพอต&อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การมี
ห.องปฏิบัติการต&างๆ และฟาร�มปศุสัตว� เพื่อรองรับการศึกษาในภาคปฏิบัติของนักศึกษาอย&างเป$นสัดส&วน 
(อ.างอิง 7.4-3 สภาพแวดล.อมกายภาพโดยรวม) และมีช&องทางในการรับฟAงข.อคิดเห็นของนักศึกษาสนับสนุน
สภาพแวดล.อมทางจิตวิทยา ผ&านทางกล&องรับฟAงความคิดเห็น สายตรงคณบดี และเพจคณะฯ  ด.วย (อ.างอิง 
7.4-4 ช&องทางรับฟAงความคิดเห็น) และมีระบบอาจารย�ที่ปรึกษา เพื่อติดตามความก.าวหน.าในการเรียนหรือ
ผลการเรียนของนักศึกษา ให.คําปรึกษาทั้งทางด.านวิชาการ แนวทางวางแผนการเรียน การใช.ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยด.วย (อ.างอิง 7.4-5 ระบบอาจารย�ที่ปรึกษา) 

นอกจากนี้มีสภาพแวดล.อมอื่นๆ ที่ส&งผลต&อคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู.เรียน 
ดังนี้ 

- มีร.านค.าที่มีการจําหน&ายอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับนักศึกษา บุคลากรของคณะฯ และบุคคล
ทั่วไปในบริเวณใกล.เคียง มี learning space ในบริเวณพื้นที่ของคณะฯ เพิ่มขึ้น (อ.างอิง 7.4-6 พื้นที่ใช.สอย
สําหรับนักศึกษา)  

- มีการจัดสภาพแวดล.อมที่เอื้อต&อการเรียนการสอน การวิจัย ด.วยสภาพภูมิทัศน�ที่สวยงาม สะอาด
ตา มีสถานที่บริการจอดรถยนต� รถจักรยานยนต� และมีบริเวณเฉพาะสําหรับจอดรถยนต�ผู.พิการ มีที่จอด
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จักรยานที่สามารถปXองกันการสูญหายได. รวมถึงมีรถจักรยานไว.บริการนักศึกษาและบุคลากรที่ต.องการยืม
เพื่อใช.มาเรียนหรือไป-มาระหว&างฟาร�ม  เป$นการกระตุ.นให.ตระหนักถึงการช&วยกันประหยัดพลังงานและ
รักษาสภาพแวดล.อม (อ.างอิง 7.4-7 ภาพจุดจอดรถ) 

- มีสถานที่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ได.แก& สนามเปตอง, สนามบาสเก็ตบอล และโตxะป@งปอง 
(อ.างอิง 7.4-8 โซนออกกําลังกาย) 

- มีระบบยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง  มีระบบตรวจจับสัญญาณไฟไหม.ในอาคาร 
(อ.างอิง 7.4-9 ภาพระบบตรวจจับสัญญาณ) และในห.องปฏิบัติการมีอุปกรณ�พื้นฐานที่ปXองกันอันตรายจาก
สารเคมี เช&น จุดอาบน้ําฉุกเฉิน, ตู.เก็บสารเคมีที่เป$นพิษ ที่ไวไฟ แยกชัดเจน, ห.องเก็บสารเคมีที่มีการระบาย
อากาศ ปXองกันอันตรายจากการสูดดมสารเคมี และกรณีเกิดอุบัติเหตุ ในห.องปฏิบัติการและสํานักงาน, ชุด
ปฐมพยาบาลพื้นฐานในห.องปฏิบัติการ ช้ัน 5 ให.แก&นักศึกษา  

- มีแม&บ.านคอยดูแลทําความสะอาดบริเวณอาคารศูนย�สัตวศาสตร�ฯ ทุกช้ัน และทุกห.องที่มีการใช.
งานอย&างสมํ่าเสมอ ให.มีสภาพแวดล.อมที่สะอาดตา (อ.างอิง 7.4-10 ภาพแม&บ.าน) 

- มีที่น่ังพักสําหรับผ&อนคลายทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีบริการตู.กดน้ําดื่ม มีถังขยะที่แยก
ประเภทของขยะเพื่อสร.างจิตสํานึกด.านสิ่งแวดล.อมอีกด.วย (อ.างอิง 7.4-11 ภาพและรูปแบบสภาพแวดล.อม
ทางกายภาพที่มีการพัฒนาในป�การศึกษา 2562) 

นอกจากนี้ ในป�การศึกษา 2562 คณะฯ ได.ร&วมกับมหาวิทยาลัยแม&โจ.ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
สิ่งแวดล.อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ดังต&อไปนี้ 

1. มหาวิทยาลัยฯ ได.มีการออกแบบอาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมาย
เกี่ยวกับการปXองกันอัคคีภัย บันได บันไดหนีไฟ ที่จอดรถ แสงสว&างและการระบายอากาศ ตลอดจนจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในอาคารสถานศึกษา เพื่อรองรับผู.พิการหรือ ทุพพลภาพและคนชรา เช&น อาคารเรียน
รวม 70 ป�แม&โจ. อาคารเรียนรวม 80 ป� (อ.างอิง 7.4-12 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร.างพื้นฐาน) 
หอพักนักศึกษา โดยจัดให.มีลิฟต� ทางเดิน ทางลาด ห.องน้ําและห.องอาบน้ําสําหรับผู.พิการ ฯลฯ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการปรับสภาพแวดล.อมให.แก&คนพิการ ได.แก& ด.านความปลอดภัย การจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกต&างๆ การเตรียมการสําหรับในกรณีฉุกเฉิน และการจัดสภาพแวดล.อมในพื้นที่ใช.สอย
ต&างๆ ในการดําเนินการปรับปรุงโครงสร.างพื้นฐาน สภาพแวดล.อมและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ครบทั้ง 5 ประเภท ได.แก& ทางลาด ห.องน้ํา ที่จอดรถ ปXาย และสัญลักษณ� 

2. ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล.อมโดยรวม จึงมีการดําเนินการกิจกรรมหลากหลาย อาทิ 
กิจกรรมอนุรักษ�พลังงาน (อ.างอิง 7.4-13 ภาพกิจกรรมพลังงาน) กิจกรรมสํานักงานสีเขียว (green office ) 
ซึ่งคณะฯ ได.รับโล&รางวัลตราสัญลักษณ� G-Green ระดับประเทศ  พร.อมใบประกาศเกียรติคุณรับรองการ
ผ&านเกณฑ�การประเมินสํานักงานสีเขียว ป� 2562 (Green Office) ด.วยคะแนน 76.71 ระดับดี (G ทองแดง) 
จากกรมส&งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล.อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
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2562 (อ.างอิง 7.4-14 ภาพเข.ารับรางวัล) กําหนดให.บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ทุกคนต.องสวมหมวก
นิรภัยสําหรับผู.ขี่จักรยานยนต�ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแม&โจ. และคณะฯ ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยได.
กําหนดไว. (อ.างอิง 7.4-15 ภาพสวมหมวก) 

 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.8.1  มีกระบวนการรับฟPงความคิดเห็นและความต�องการของผู�มีส%วนได�ส%วนเสียท้ังภายใน 
 และภายนอกคณะ/สถาบันอย%างเปoนระบบ 
ปEที่ใช�ในการประเมิน :   ปEงบประมาณ 2562   
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ :   นางแสงจันทร�    ศรีวังพล 
หน%วยงาน :   คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการรับฟAงความคิดเห็นและความต.องการของผู.มีส&วนส&วนได.ส&วนเสียทั้งภายในและภายนอก

ผ&านช&องทางต&างๆ เพื่อนําข.อมูลมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามพันธกิจของคณะฯ ให.บรรลุเปXาหมาย
ที่วางไว.  โดยมีกระบวนการรับฟAงความคิดเห็นและความต.องการของผู.มีส&วนได.ส&วนเสียผ&านช&องทาง ดังนี้ 

ด�านการเรียนการสอน 
1. การรับฟAงข.อมูลจากนักศึกษาโดยตรงผ&านระบบอาจารย�ที่ปรึกษา และอาจารย�ผู.สอน การจัด

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เช&น การอบรมภาวะผู.นํา การพัฒนาวิชาชีพด.านสัตวศาสตร� (อ.างอิง 
8.1-1 คําสั่งแต&งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษา) 

2. การรับฟAงข.อมูลจากตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจากการสัมภาษณ�
ผ&านกิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ป�การศึกษา 2561  
(อ.างอิง 8.1-2 รายงานกิจกรรมการประเมินตนเอง) 

3. การรับฟAงข.อมูลจากนักเรียน ผู.ปกครอง และสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผ&านกิจกรรม
การประชาสัมพันธ� และกิจกรรมการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2562 และแนะแนวตามโรงเรียนต&างๆ , สํานักงานปศุสัตว� และการประชาสัมพันธ�ในห.างสรรพสินค.า (อ.างอิง 
8.1-3 รูปภาพกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ�ระบบการคัดเลือกบุคคลเข.าศึกษา)   

4. การรับฟAงข.อมูลจากผู.ใช.บัณฑิต โดยการสํารวจความพึงพอใจของผู.ใช.บัณฑิตผ&านระบบการ
ประเมินแบบเอกสาร และแบบประเมินออนไลน� (อ.างอิง 8.1-4 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู.ใช.บัณฑิต) 
พร.อมทั้งจากการสัมภาษณ�ผ&านกิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ป�การศึกษา 
2561 ระหว&างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562  

5. การรับฟAงข.อมูลจากสถานประกอบการ/ผู.ใช.บัณฑิต ผ&านกระบวนการนิเทศงานนักศึกษาตาม
สถานประกอบการ ภายใต.โครงการสหกิจศึกษา และการฝKกงาน (อ.างอิง 8.1-5 รายงานกิจกรรมนิเทศ
งานสหกิจศึกษา)  

6. การรับฟAงข.อมูลจากศิษย�เก&า โดยการสัมภาษณ�ผ&านกิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ป�การศึกษา 2561 ระหว&างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 และการติดต&อผ&านทางสื่อ
ออนไลน� เช&น Facebook ไลน�  
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7. การรับฟAงข.อมูลจากนักศึกษาทุกช้ันป�ทุกหลักสูตรของคณะฯ ผ&านแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต&อคุณภาพหลักสูตรฯ (อ.างอิง 8.1-6 ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต&อ
คุณภาพหลักสูตร) และผ&านระบบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (อ.างอิง 8.1-7 ผลการระบบ
การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน) 

8. การรับฟAงข.อมูลจากคณาจารย�โดยการประชุมหารือร&วมกับคณาจารย�ในคณะฯ เมื่อวันที่ 14  
พฤษภาคม  2562 (อ.างอิง C.8.1-8 รูปภาพกิจกรรมประชุม/หารือการจัดทําหลักสูตร)  พร.อมทั้งการประชุม
อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
ได.จัดประชุมร&วมกันเป$นประจําทุกเดือน พร.อมทั้งรายงานให.คณะกรรมการประจําคณะ ทราบทุกรอบการ
ประชุม 

ด�านวิจัยและบริการวิชาการ 
1. รับฟAงข.อมูลความคิดเห็น โดยการลงพื้นที่เพื่อสํารวจความต.องการของผู.มีส&วนได.เสียก&อนดําเนิน

โครงการ เช&น โครงการยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ&อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศ
ภาคเหนือ  ได.มีการจัดประชุมร&วมกับผู.มีส&วนได.ส&วนเมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2562  ณ ห.องประชุมช้ัน 1 

โรงแรมเจมทรีบูติคลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (อ.างอิง 8.1-9 รูปภาพโครงการยกระดับผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ&อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ)   
2. รับฟAงข.อมูลจากคณาจารย� ผ&านการประชุมร&วมกันกับคณาจารย�ประจําคณะฯในการพัฒนา

โจทย�วิจัย เพื่อจัดทําข.อเสนอโครงการยื่นต&อแหล&งสนับสนุนทุนวิจัย (อ.างอิง 8.1-10 รายงานกิจกรรมการ
ประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัย)     

ด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. รับฟAงข.อมูลจากบุคคลภายนอก เช&น ชมรมผู.เลี้ยงนกเขาชวาเสียง สมาคมอนุรักษ�ควายไทย 

กลุ&มผู.เลี้ยงไก&ต&อไกตั้ง และกลุ&มผู.เลี้ยงไก&แจ. ผ&านการจัดกิจกรรมต&างๆ 
2. รับฟAงข.อมูลจากบุคลากรของคณะฯ ผ&านการจัดโครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และการ

จัดทําร&างแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 และผ&านการจัดโครงการ/กิจกรรมทางด.าน
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เช&น กิจกรรมทําบุญให.สัตว�ทดลอง การประกวดไก&ต&อไก&ตั้ง  

ด�านการบริหารจัดการ 
1. รับฟAงข.อมูลจากกลุ&มผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย ผ&านช&องทาง ดังนี้  
2. สายตรงคณบดี (อ.างอิง 8.1-11 เว็ปไซด�คณะฯ) 
3. กล่องแสดงความคิดเห็นซึ่งจัดบริการไว. ณ ช้ัน 1, 3 และช้ัน 4 ของอาคารศูนย�สัตวศาสตร�และ

เทคโนโลยี (อ.างอิง 8.1-12 รูปภาพกล&องแสดงความคิดเห็น) 
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4. สื่อออนไลน� ได.แก& Facebook เพจคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี (อ.างอิง 8.1-13 รูปภาพ 
Facebook คณะ) line คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  

5. รับฟAงข.อมูลจากบุคลากรของคณะฯ ผ&านการทําแบบประเมินออนไลน�เกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะฯ ประจําป� พ.ศ. 2562 จัดทําโดยคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของคณะฯ (อ.างอิง 8.1-14 แบบประเมินออนไลน�เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรคณะฯ) 

6. รับฟAงข.อมูลความคิดเห็นจากบุคลากรของคณะฯ ผ&านโครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และ
การจัดทําร&างแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 และกิจกรรมถ&ายทอดแผนปฏิบัติการ
ของคณะฯ (อ.างอิง 8.1-15 รายงานโครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ) 
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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8.2  มีการใช�ข�อมูลความคิดเห็นและความต�องการของผู�มีส%วนได�ส%วนเสีย รวมท้ังสารสนเทศ 
อื่นที่เกี่ยวข�องในการจัดทําวิสัยทัศน� พันธกิจ และแผนกลยุทธ� 
ปEที่ใช�ในการประเมิน :   ปEงบประมาณ 2562   
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ :   นางแสงจันทร�    ศรีวังพล 
หน%วยงาน :   คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
คณะฯ ได.นําข.อมูลความคิดเห็นและความต.องการของผู.มีส&วนได.ส&วนเสียทั้งภายในและภายนอก    

มาประกอบการทบทวนวิสัยทัศน� พันธกิจ และกลยุทธ�ของคณะฯ ประกอบด.วยดังนี้ 

ด�านการเรียนการสอน  

 คณะฯ ได.นําข.อมูลจากผู.มีส&วนได.ส&วนเสียมาในส&วนที่เกี่ยวข.องกับด.านการเรียนการสอนมา
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร ดังนี้ 

- วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรให.สอดคล.องกับความต.องการของกลุ&มผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย 
โดยการกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส&งเสริมการจัดการศึกษาของแต&ละหลักสูตรให.บรรลุคุณลักษณะที่พึง
ประสงค�ขอบัณฑิต และผลการเรียนรู.ของหลักสูตรที่กําหนดไว. เช&น โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ&นเยาว� เพื่อ
ส&งเสริมให.นักศึกษาเป$นมีแนวคิดการเป$นผู.ประกอบการหลังสําเร็จการศึกษา โครงการเพิ่มพูนความรู.ทาง
วิชาการโดยการกําหนดหน&วยงาน/สถานประกอบการในการศึกษาดูงาน เพื่อให.นักศึกษาได.เรียนรู.นอก
ห.องเรียน (อ.างอิง 8.2-1 โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ&นเยาว�) 

- โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาช้ันป�ที่ 1, 2 ประจําป�การศึกษา 2561 โดยปรับปรุงจัด
วิทยากรให.ครอบคลุมวิชาเอก เพื่อให.นักศึกษาได.ทราบข.อมูลการทํางานในด.านต&าง ๆ ได.แก& สัตว�ป�ก สุกร โค
นมและโคเนื้อ ประกอบการตัดสินใจเลือกวิชาเอก (อ.างอิง 8.2-2 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา) 

- โครงการอบรมระบบมาตรฐานฟาร�ม โดยปรับปรุงแนวทางการฝKกอบรมให.นักศึกษาได.มี
ความรู.ความเข.าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานฟาร�มสัตว�ชนิดต&าง ๆ รวมถึงได.ปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนผู.
ผ&านฝKกอบรมร&วมกับกรมปศุสัตว� (อ.างอิง 8.2-3 โครงการอบรมมาตรฐานฟาร�ม) 

 

ด�านการวิจัย และบริการวิชาการ 

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ได.นําข.อมูลจากการประชุมร&วมกับเกษตรกร
กลุ&มเปXาหมายทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดลําปาง สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดเชียงใหม& 
หน&วยงานภาครัฐ/เอกชน และสํานักงานคณะกรรมการส&งเสริมวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได.
ประชุมร&วมกันเพื่อวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ&อน โอกาส อุปสรรค เพื่อนํามาวางแผนการจัดกิจกรรมภายใต.
โครงการยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ&อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ เมื่อวันที่  
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30 สิงหาคม 2562  ณ ห.องประชุมช้ัน 1 โรงแรมเจมทรีบูติคลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (อ.างอิง 8.2-
4 รูปภาพโครงการยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ&อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศ

ภาคเหนือ) (อ.างอิง  8.2-5 ผลการวิเคราะห� SWOT Analysis) เพื่อให.สอดคล.องกับนโยบายรัฐบาล/มติ

คณะรัฐมนตรี สอดคล.องกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป�  และเป$นไปตามยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยที่จะมุ&งเน.น
เพื่อสร.างและพัฒนานวัตกรรมและองค�ความรู.ในสาขาวิชาต&าง ๆ โดยเฉพาะอย&างยิ่งทางการเกษตรและ
วิทยาศาสตร�ประยุกต�เพื่อการเรียนรู.และถ&ายทอดเทคโนโลยีแก&สังคม ซึ่งคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการได.นําข.อมูลดังกล&าวมากําหนดทิศทางงานวิจัยของคณะฯ เพื่อผลักดันให.บรรลุวิสัยทัศน�ของคณะฯ 
และตอบสนองความต.องการของผู.ที่มีส&วนได.ส&วนเสีย 

 

ด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได.นําข.อมูลจากผู.มีส&วนได.ส&วนเสียมาวางแผนและ

กําหนดทิศทางการดําเนินงาน ได.หารือแนวทางการจัดกิจกรรมด.านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดย
กําหนดเพิ่มเติม ดังนี้ 

2. การจัดโครงการประกวดไก&ต&อไก&ตั้งควรจัดเก็บค&าลงทะเบียนเพื่อนํามาเป$นเงินรางวัลในการ
สร.างแรงจูงใจในการประกวด 

3. การดําเนินการโครงการสํานักงานสีเขียวควรจัดกิจกรรมอย&างต&อเนื่อง 
4. การจัดโครงการสู&ขวัญควายควรจัดทําบอร�ดให.ความรู.แก&ผู.ที่สนใจ เพื่อถ&ายทอดองค�ความรู.

ให.แก&บุคคลรุ&นหลัง  
 

ด�านการบริหารจัดการ 
1. คณะฯ ได.นําข.อมูลข.อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ป�

การศึกษา 2561 มาวิเคราะห�ประเด็นที่ต.องดําเนินการตามลําดับความสําคัญ พร.อมทั้งหาวิธีการ และ
แนวทางแก.ไขพัฒนา เพื่อจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา ป�การศึกษา 2562 ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ (อ.างอิง 8.2-6แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร) (อ.างอิง 8.2-7 
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ ระดับคณะ)  

2. คณะฯ ได.จัดกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 
2562 และจัดทําร&างแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2563 ภายใต.โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ 
และแผนปฏิบัติราชการ ในระหว&างวันที่ 16-17 สิงหาคม  2562 ณ รินรดารีสอร�ท อําเภอแม&ริม จังหวัด
เชียงใหม& จากการจัดกิจกรรมดังกล&าวบุคลากรของคณะฯ ได.ร&วมกันทบทวนวิสัยทัศน� ตัวช้ีวัด และโครงการ/
กิจกรรมต&างๆ ในแต&ละประเด็นยุทธศาสตร� พร.อมทั้งได.นําข.อเสนอแนะ ข.อคิดเห็นในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อให.บรรลุตามเปXาหมายตามวิสัยทัศน�  โดยได.นําข.อมูลมาเพิ่มเติมในส&วนของโครงการ  คือ 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว&างประเทศ , โครงการสหกิจศึกษาและการฝKกงาน , โครงการเพิ่มพูน
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ความรู.ทางวิชาการ นอกจากนี้ได.เสนอแนะให.เพิ่มโครงการ/กิจกรรมในแต&ละประเด็นยุทธศาสตร�ที่ยังไม&ได.
ดําเนินการตามแผนระยะ 4 ป� เช&น  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การผลิตงานวิจัยด.านสัตวศาสตร�ที่มีคุณภาพ 
การบริการวิชาการต&อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน การดํารงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ�สิ่งแวดล.อม 
และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (อ.างอิง 8.2-8 รายงานผลกิจกรรมทบทวน
แผนคณะฯ แผนปฏิบัติราชการประจําป� 2562)      

 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.8.3   มีกระบวนการถ%ายทอดแผนกลยุทธ�สู%การปฏิบัติ กํากับติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ�อย%างเปoนระบบ และใช�ผลการประเมินในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อ
ผลักดันให�บรรลุผลสําเร็จตามเปtาหมายเชิงกลยุทธ� 
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEงบประมาณ 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางรจนา  อุดมรักษ� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 

คณะฯ ได.แต&งตั้งคณะกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ฯ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยแม&โจ. ที่ 
470/2560 (อ.างอิง 8.3-1 คําสั่งแต&งตั้งกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ )  โดยมีหน.าที่ดําเนินงานด.านพัฒนา
แผนกลยุทธ� แผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการให.สอดคล.องกับแผนยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย 
และแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ การกําหนดแนวทาง วิธีการในการผลักดันการดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ (กพร.) และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนพัฒนาคณะฯ ปรับปรุงให.มี
ประสิทธิภาพ ทันต&อการเปลี่ยนแปลง  

กระบวนการดําเนินงานด.านแผนกลยุทธ� แผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการของทุกป� เมื่อมี
การจัดทําแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการประจําป� โดยผ&านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่
เกี่ยวข.องแล.ว  คณะฯ ได.จัดกิจกรรมรายงานผลการดําเนินงานป�งบประมาณ 2561 และถ&ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการ ป�งบประมาณ 2562 สู&บุคลากร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562  ณ ห.องประชุม 2201-02  อาคาร
ศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  คณะฯ มหาวิทยาลัยแม&โจ. โดยมีบุคลากรเข.าร&วมโครงการ จํานวน 55 คน 
โดยมีวัตถุประสงค� เพื่อร&วมกันวางแผนการดําเนินงานให.มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานร&วมกัน
ด.วยความเข.าใจในแผน และนโยบายที่กําหนด/วางไว.  และเพื่อให.บุคลากรทราบทิศทาง และแนวทางของ
การดําเนินงานเป$นไปตามแผน ซึ่งจะนําไปสู&การปฏิบัติงานตามเปXาหมายที่วางไว. (อ.างอิง 8.3-2 รายงาน
กิจกรรมถ&ายทอดแผน) 
 คณะฯ มีกระบวนการในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเป$นส&วนหนึ่งของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564 ซึ่งมีการกําหนดผู.รับผิดชอบตัวช้ีวัดในแต&ละประเด็นยุทธศาสตร�ของคณะฯ และมีงานนโยบาย
แผน และประกันคุณภาพติดตามผลการดําเนินงานจํานวน 3  ครั้ง (รอบ 6 , 9เดือน และ 12 เดือน) จาก
ผู.รับผิดชอบแต&ละประเด็นยุทธศาสตร� เพื่อทั้งนําเสนอต&อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 
และรายงานระดับมหาวิทยาลัยตามลําดับ ดังนี้ 

1. ครั้งที่ 1 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ&งช้ีของแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ  
2562  รอบ 6 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร� ครั้งที่  3/2562  เมื่อ
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วันที่ 29  เมษายน 2562 โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด คิดเป$นร.อยละความสําเร็จ 68.59 (อ.างอิง  
8.3-3 รายงานผลการดําเนินตามแผนฯ รอบ 6 เดือน) โดยมีตัวช้ีวัดทั้งหมด จํานวน  39  ตัวช้ีวัด  บรรลุ
เปXาหมาย จํานวน  6 ตัวช้ีวัด  คิดเป$นร.อยละ 15.38 และไม&บรรลุเปXาหมาย 33 ตัวช้ีวัด และนําเสนอต&อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่  8/2562 เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  
2562  (อ.างอิง 8.3-4 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ)   

2. ครั้งที่ 2 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ&งช้ีของแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ  
2562  รอบ 9 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร� ครั้งที่  4/2562  เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม  2562 (อ.างอิง 8.3-5 รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร�)  
โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  คิดเป$นร.อยละความสําเร็จ 78.77  (อ.างอิง 8.3-6 รายงานผลกา
ดําเนินงานตาแผนฯ รอบ 9 เดือน)  โดยมีตัวช้ีวัดทั้งหมด  จํานวน  39 ตัวช้ีวัด  บรรลุเปXาหมาย จํานวน  15 
ตัวช้ีวัด  คิดเป$นร.อยละ 38.46  และไม&บรรลุเปXาหมาย 23 ตัวช้ีวัด  

3. ครั้งที่ 3 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ&งช้ีของแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ  
2562  รอบ 12 เดือน โดยนําเสนอต&อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่  
1/2563  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม 2562 (อ.างอิง 8.3-7 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 1/2563) มี
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  คิดเป$นร.อยละความสําเร็จ 93.49 (อ.างอิง 8.3-8 รายงานผลการดําเนินงาน
ตาแผนฯ รอบ 12 เดือน)  โดยมีตัวช้ีวัดทั้งหมด  จํานวน  39 ตัวช้ีวัด  บรรลุเปXาหมาย จํานวน  29 ตัวช้ีวัด  
คิดเป$นร.อยละ 74.36  และไม&บรรลุเปXาหมาย 10 ตัวช้ีวัด  

 

ตารางสรุป รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจําปEงบประมาณ 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

ร�อยละความสําเร็จ 
ตามเปtาหมายเฉลี่ย 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  13 65.10 76.23 89.90 

2. การผลิตงานวิจัยด.านสัตวศาสตร�ที่มีคุณภาพ 8 61.40 72.50 81.06 

3. การบริการวิชาการต&อสังคม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชุมชน  

5 76.43 77.71 100.00 

4. การดํารงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ�สิ่งแวดล.อม 6 64.00 71.00 100.00 

5. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

7 76.00 86.37 96.40 

เฉลี่ยประเด็น 1-5 39 68.59 78.77 93.49 
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      การกระบวนของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ (แผนกลยุทธ�) และแผนปฏิบัติราชการ 
ป�งบประมาณ 2562  คณะฯ มีการนําเอาข.อเสนอแนะ และผลการประเมินตนเองฯ มาเป$นแนวทางเพื่อการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ� (แผนพัฒนาคณะฯ) แผนกลยุทธ�ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�
งบประมาณ 2563 ผ&านกิจกรรม “ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติราชการ และร&างแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป�งบประมาณ 2563” ภายใต.โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป�  จัดขึ้นในระหว&างวันที่ 16-17 สิงหาคม  2562 ณ ห.องประชุมรินรดารีสอร�ท อําเภอแม&ริม จังหวัด
เชียงใหม&  (อ.างอิง 8.3-9 รายงานกิจกรรม) และจัดทําเป$น “ร&าง” แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 
2563  ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร� ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน  2562  ซึ่งแผนฯ ดังกล&าวเน.นการบูรณาการจัดทําโครงการ/กิจกรรมร&วมกันทั้งระดับหลักสูตร 
และคณะฯ   เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงานให.มากขึ้น  โดยได.มีการแต&งตั้งผู.รับผิดชอบหลัก ผู.รับผิดชอบรอง 
และผู.ประสานงานในโครงการ    โดยมอบหมายให.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่รับผิดชอบงานในด.าน
ต&าง ๆ ที่เกี่ยวข.อง เป$นผู.ประสานงานโครงการ  และมีการกําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนพร.อมทั้ง
กําหนดค&าเปXาหมายของตัวช้ีวัดให.มีความท.าทายยิ่งขึ้น เพื่อให.เหมาะสมและสามารถผลักดันสู&วิสัยทัศน�
ตามที่คณะฯ ได.วางไว.ร&วมกัน   (อ.างอิง 8.3-10 เอกสารแจ.งเวียนผู.รับผิดชอบตัวช้ีวัด)  
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C 8.4  มีกระบวนการสื่อสารข�อมูลสําคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร�างความผูกพันกับ
บุคลากรและผู�เรียน รวมท้ังผู�มีส%วนได�ส%วนเสียที่สําคัญอย%างเปoนระบบ 
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEงบประมาณ 2562 
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นายปริญญา  วงศ�จักร� 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินงาน 
  คณะฯ มีกระบวนการสื่อสารข.อมูลตามพันธกิจของคณะฯ ได.แก& ด.านการศึกษา ด.านวิจัย ด.าน
บริการวิชาการ ด.านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด.านบริหารจัดการ และด.านงานฟาร�ม ให.กับบุคคล
กลุ&มเปXาหมาย คือ บุคลากร นักศึกษา และผู.มีส&วนได.ส&วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป$น
การเผยแพร&ข.อมูลข&าวสารของคณะฯ ไปยังบุคคลเปXาหมาย และรับฟAงความคิดเห็นจากบุคคลกลุ&มเปXาหมาย
ที่สะท.อนกลับมา เพื่อนํามาใช.ในการบริหารจัดการของคณะฯ โดยกระบวนการสื่อสารข.อมูลสําคัญตามพันธ
กิจของคณะฯ ประกอบด.วยขั้นตอนต&าง ๆ ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการรับข�อมูลข%าวสาร : คณะฯ ได.มีการจัดตั้งคณะกรรมการด.านการประชาสัมพันธ�

และพัฒนาเว็บไซต�ของคณะฯ (อ.างอิง 8.4-1 คําสั่งแต&งตั้งฯ) เพื่อทําหน.าที่ได.การรับข.อมูลข&าวสาร ตลอดจน
มีการมอบหมายให.มีการลงพื้นที่ในกิจกรรมต&าง ๆของคณะฯ เพื่อรับข.อมูล ถ&ายภาพ/วีดีทัศน� หรือติดตาม
เอกสารที่เกี่ยวข.องกับกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อเป$นข.อมูลเบื้องต.นในการจัดทําประชาสัมพันธ� ทั้งนี้ยังเป$น
ช&องทางที่ทําให.ศิษย�เก&า ศิษย�ปAจจุบัน ผู.ประกอบการ รวมถึงบุคลากรของคณะฯ ได.แจ.งข&าวสารข.อมูล 
นอกจากนี้ยังมีการเป@ดช&องรับข.อมูลเพิ่มเติม โดยมีจุดตั้งกล&องแสดงความคิดเห็นบริเวณช้ัน 1, 3 และช้ัน 4 
ของอาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อเป$นช&องทางในการรับฟAงข.อเสนอแนะ/ข.อคิดเห็นจากบุคลากร 
และนักศึกษาคณะฯ โดยมีผู.รับผิดชอบระดับคณะฯ เป@ดกล&องแสดงความคิดเห็นเป$นประจําทุกเดือน และ
นําเสนอเข.าในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 

2. ข้ันตอนการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ� : คณะกรรมการด.านประชาสัมพันธ�ฯ ร&วมหารือ/

วิเคราะห� ข.อมูลข&าวสารต&าง ๆ เพื่อพิจารณาถึงความถูกต.องเหมาะสมของข.อมูล ร&วมถึงหาแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ�ที่เหมาะสมกับข.อมูลข&าวสารเป$นรายกรณี ซึ่งได.วิเคราะห�ถึงเนื้อหาของข.อมูล การจัดทําสื่อ
ต&าง ๆ รวมถึงช&องทางในการประชาสัมพันธ�ให.มีความสอดคล.องกับผู.ที่ต.องการประชาสัมพันธ�ถึง  

3. ข้ันตอนในการประชาสัมพันธ� : เมื่อได.ข.อสรุปพร.อมทั้งจัดทําสื่อประชาสัมพันธ�แล.ว 

คณะกรรมการด.านประชาสัมพันธ�คณะฯ จะทําหน.าที่ในการถ&ายทอดข.อมูลผ&านทางช&องทางการสื่อสารใน
รูปแบบต&าง ซึ่งในปAจจุบันคณะฯ มีการประชาสัมพันธ�การจัดกิจกรรม/โครงการ/ข.อมูลข&าวสารต&าง ๆ 
เผยแพร&ไปยังบุคลกลุ&มเปXาหมายหลากหลายช&องทาง ดังนี้ 
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- Line (Green บุคลากรคณะสัตวศาสตร�ฯ) คณะฯ มีการประชาสัมพันธ�ไปยังบุคลากรของ

คณะฯ โดยเฉพาะ เพื่อเป$นการเผยแพร&ข.อมูลข&าวสาร กิจกรรม ข.อมูลที่เกี่ยวข.องกับบุคลากรของคณะฯ 
ทั้งหมด ซึ่งรูปแบการสื่อสารเป$นแบบกึ่งทางการ ทั้งนี้ เพื่อให.บุคลากรของคณะฯ รับทราบข.อมูลได.ทัน
เหตุการณ� และรวดเร็ว (อ.างอิง 8.4-2 ภาพประชาสัมพันธ�ผ&าน Line) 

- เว็บไซต�คณะฯ (www.as.mju.ac.th) คณะฯ มีการประชาสัมพันธ�ไปยังบุคลากรคณะฯ 

นักศึกษา ศิษย�เก&า และบุคคลภายนอกได.อย&างทั่วถึง โดยเป$นการสื่อสารในรูปแบบที่เป$นทางการ เพื่อ
ประชาสัมพันธ�ข.อมูลที่ครบทุกพันธกิจของคณะฯ (อ.างอิง 8.4-3 เว็บไซต�คณะฯ) คือ การเรียนการสอน วิจัย 
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ และฟาร�มของคณะฯ ซึ่งเป$นการสร.าง
ภาพลักษณ�ที่ดีให.กับองค�กร และบุคคลภายนอกได.รับทราบข.อมูล และความเคลื่อนไหวของคณะฯ ได.อย&าง
ทั่วถึง และมีช&องทางการติดต&อสื่อสารสายตรงคณบดีเพื่อรับฟAงข.อเสนอแนะ ต&าง ๆ อีกด.วย  

- เว็บไซต�มหาวิทยาลัยแม%โจ� (www.mju.ac.th) มหาวิทยาลัยแม&โจ. มีเว็บไซต�หลักเพื่อเป$น

ช&องทางการประชาสัมพันธ�ข.อมูล/ข&าวสารต&าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ (อ.างอิง 8.4-4 เว็บไซต�มหาวิทยาลัยฯ) 
ทั้งหมด โดยเป$นการสื่อสารในรูปแบบที่เป$นทางการ ซึ่งคณะฯ ได.ส&งข.อมูล/ข&าวสารต&าง ๆ ให.กับฝbายสื่อสาร
องค�กร ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประชาสัมพันธ�ข&าวสารของคณะฯ ผ&านเว็บไซต�ของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจาก
เป$นอีกหนึ่งช&องทางที่บุคลากร นักศึกษา ศิษย�เก&า ผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย ตลอดจนบุคคลภายนอกทั่วไปสามารถ
เข.าถึงได.ง&ายมากขึ้น 

- Facebook (เพจ : สัตวศาสตร�ฯ มหาวิทยาลัยแม%โจ�) คณะฯ ได.จัดทําสื่อสังคมออนไลน� 

(Facebook fan page) ขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ในช่ือของ “สัตวศาสตร�ฯ มหาวิทยาลัยแม&โจ.” (อ.างอิง 
8.4-5 ภาพ Facebook) เพื่อประชาสัมพันธ�ข.อมูลข&าวสารของคณะฯ เป$นหลัก โดยมีกลุ&มเปXาหมายคือ 
นักศึกษา ศิษย�เก&า ผู.ประกอบการ ผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย บุคลากรของคณะฯ ตลอดจนบุคคลทั่วไปทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ปAจจุบันมีจํานวนผู.ที่กดถูกใจเพจ: 1,532 คน และจํานวนผู.ติดตามเพจฯ : 1,663 
คน (ข.อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563) 

- Facebook (กลุ%ม : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี) คณะฯ ได.จัดตั้งสื่อออนไลน� 

Facebook ช่ือกลุ&ม คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี (อ.างอิง 8.4-6 ภาพกลุ&ม Facebook) โดยมีสมาชิกในกลุ&ม
เป$น บุคลากร นักศึกษา และศิษย�เก&าของคณะฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค�หลัก คือ แจ.งข&าวสาร/ข.อมูลการเรียนการ
สอนระหว&างอาจารย�ผู.สอนและนักศึกษา รวมทั้งประชาสัมพันธ�ข&าวสารของคณะฯ กิจกรรมต&าง ๆ ด.วย  

- หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส� (www.erp.mju.ac.th)  คณะฯ มีช&องทางการประชาสัมพันธ�

ข.อมูล/ข&าวสารผ&านช&องทางหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส� ของมหาวิทยาลัยแม&โจ. เพื่อประชาสัมพันธ�ไปยัง
บุคลากรของคณะฯ โดยตรง และเป$นช&องทางฝากประชาสัมพันธ�ผ&านบุคลากรของคณะฯ ไปยังนักศึกษาอีก
ด.วย (อ.างอิง  8.4-7 ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส�) 
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4. ข้ันตอนในการประเมินผลการประชาสัมพันธ� : คณะฯ ได.มีการเก็บข.อมูลจํานวนความถี่ของผู.

เข.าชมเว็บไซต�, การเข.าถึงข.อมูลกิจกรรมต&าง ๆ ทางสื่อ Social Media และการตอบรับผ&านทางกล&องความ
คิดเห็นของคณะฯ ไว.เป$นฐานข.อมูล เพื่อเตรียมนําเสนอข.อมูลดังกล&าวให.กับคณะฯ ในการประกอบการ
ตัดสินใจด.านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข.องต&อไป (อ.างอิง 8.4-8 ข.อมูลสรุปของสื่อ Social Media) 

ระบบการติดต%อสื่อสารระหว%างอาจารย�ผู�สอนและนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยฯ มีระบบที่เอื้อต&อการติดต&อสื่อสารระหว&างอาจารย�ผู.สอนและนักศึกษาอีกหนึ่ง
ช&องทาง ซึ่งพัฒนาโดยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (www.reg.mju.ac.th) โดยเป$นการทําบันทึกถึง
ผู.เรียน ติดต&อสื่อสาร ติดตามนักศึกษา และให.คําปรึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอน ฯลฯ นอกจากนี้คณะฯ 
ยังมีการสื่อสารเผยแพร&ข.อมูลต&าง ๆ ให.กับผู.มีส&วนได.ส&วนเสียทราบความเคลื่อนไหวของคณะฯ อีกหลาย
ช&องทาง ได.แก&  

- กิจกรรมการพบนักศึกษาของอาจารย�ประจําช้ันป� อาจารย�ที่ปรึกษา การประชาสัมพันธ�ผ&าน
คู&มือการศึกษาให.กับนักศึกษาใหม&  (อ.างอิง 8.4-9) 

- คณะฯ มีการติดต&อประสานงานระหว&างผู.ประกอบการในโครงการฝKกปฏิบัติงานและสหกิจ
ศึกษา โดยคณาจารย�ของคณะฯ ได.พบปะพูดคุยกับผู.ประกอบการเมื่อมีการนิเทศฝKกงานและสหกิจศึกษา 
ทําให.ได.ทราบข.อเสนอแนะและข.อคิดเห็นจากผู.มีส&วนได.ส&วนเสียและสถานประกอบการในบางส&วน และยังมี
แบบประเมินสหกิจศึกษา ซึ่งทางสถานประกอบการได.ให.ข.อเสนอแนะเกี่ยวกับนักศึกษาและการดําเนินงาน
เกี่ยวกับหลักสูตรฯ เพื่อนําข.อมูลดังกล&าวไปพิจารณาและนําไปปรับปรุงแก.ไข ดําเนินการเกี่ยวกับการเรียน
และการสอนให.สอดคล.องกับความต.องการของผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย (อ.างอิง 8.4-10) 

- คณะฯ มีการสํารวจข.อคิดเห็นของผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย/สถานประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค� โดยเป$นการสํารวจของระดับหลักสูตร เพื่อนําข.อเสนอแนะ/ข.อคิดเห็นดังกล&าว
นํามาปรับปรุง และพัฒนาในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อพัฒนาบัณฑิตให.มีคุณลักษณะตามความ
ต.องการของผู.ประกอบการ และตลาดแรงงานต&อไป (อ.างอิง 8.4-11) 

- คณะฯ มีการประชาสัมพันธ�แนะแนวหลักสูตรให.นักเรียนช้ันมัธยมปลายต&าง ๆ ได.รับทราบ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะฯ มีการเผยแพร&หลักสูตรให.ผู.มีส&วนได.ส&วนเสียได.รับทราบ มีการ
ดําเนินการเผยแพร&และมีช&องทางติดต&อหลายทางทั้งในกลุ&มของอาจารย� นักศึกษาปAจจุบัน และกลุ&มผู.บริหาร
คณะฯ อีกด.วย (อ.างอิง 8.4-12) 

- คณะฯ มฐีานข.อมูลศิษย�เก&า เริ่มตั้งแต&ป� พ.ศ. 2557 แต&ปAจจุบันยังไม&มีการติดตามข.อมูลในส&วนนี้ 
โดยข.างต.นซึ่งอยู&ระหว&างทําการรวบรวมและปรับปรุงฐานข.อมูลศิษย�เก&าให.เป$นปAจจุบันต&อไป  (อ.างอิง 8.4-
13) 
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.8.5 มีกระบวนการประเมินภาวะผู�นํา ธรรมาภิบาล และผลการปฏิบัติงานของผู�บริหารคณะ/
สถาบัน รวมท้ังผู�บริหารสูงสุด และสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และใช�ผลการประเมินเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุง 
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEงบประมาณ 2562  
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินงาน  

 กระบวนการประเมินภาวะผู.นํา และผลการปฏิบัติงานของผู.บริหาร ได.ดําเนินการแบ&งออกเป$น 
2 ส&วน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีการประเมินคณบดี โดยแต&งตั้งคณะกรรมการประเมินและติดตามการ
ปฏิบัติงานของหัวหน.าส&วนงาน โดยมีหน.าที่เพื่อติดตามการปฏิบัติหน.าที่ของคณบดี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได.
กําหนดหัวข.อในการประเมิน ประกอบไปด.วย  

 ด�านที่ 1 ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงาน (ร.อยละ 60) 

- รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหน.าส&วนงาน (ร.อยละ 20) 
- ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป�ที่ได.ลงนามไว.กับอธิการบดี  

(ร.อยละ 20) 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ร.อยละ 20) 

 ด�านที่ 2 คุณลักษณะส&วนบุคคลที่ จําเป$นต&อการปฏิบัติหน.าที่ของส&วนงาน (ร.อยละ 40) 

ประกอบไปด.วย 4 C และธรรมาภิบาล  
 

2. คณะฯ ได.มีการประเมินผู.บริหาร โดยคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 
เป$นผู.ออกแบบสอบถาม โดยใช.แบบสอบถามออนไลน�เป$นเครื่องมือในการจัดเก็บข.อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการองค�กรตามหลักธรรมาภิบาลที่มุ&งผลสัมฤทธิ์โดยแบบสอบถามออกเป$น 2 ส&วน คือ ส&วนที่ 1 เป$น
ข.อมูลพื้นฐานของผู.กรอกแบบสอบถาม และส&วนที่ 2 ประกอบด.วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร แบ&งออกเป$น 7 ด.าน ได.แก& 

- ด.านที่ 1 สภาพแวดล.อมในการทํางาน 

- ด.านที่ 2 ความรับผิดชอบในการทํางาน 

- ด.านที่ 3 ความก.าวหน.าในตําแหน&งหน.าที่ 

- ด.านที่ 4 ผลตอบแทนและสวัสดิการ 

- ด.านที่ 5 นโยบายการบริหาร (ประเมินผู.บริหาร) 
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- ด.านที่ 6 การปกครองบังคับบัญชา (ประเมินคณบดี) 

- ด.านที่ 7 ความความสัมพันธ�ของบุคคลในหน&วยงาน 
 

 โดยได.นําสรุปผลประเมินมาวิเคราะห�ในแต&ละประเด็นพบว&า มีความพึงพอใจในแต&ละด.าน
ดังนี้ (อ.างอิง 8.5-1 แบบฟอร�มประเมิน)  
 ด.านที่ 1 สภาพแวดล.อมในการทํางาน ค&าคะแนนเฉลี่ยเท&ากับ 3.86 โดยมีประเด็นที่พึงพอใจ
มากที่สุด คือ บรรยากาศในการทํางาน เช&น แสงอุณหภูมิ เสียง และสภาพแวดล.อมเหมาะสม 
 ด.านที่ 2 ความรับผิดชอบในการทํางาน ค&าคะแนนเฉลี่ยเท&ากับ 3.59 โดยมีประเด็นที่พึง
พอใจมากที่สุด คือ ให.อากาสวางแผนปฏิบัติงานในงานที่ได.รับมอบหมาย 
 ด.านที่ 3 ความก.าวหน.าในตําแหน&งหน.าที่ ค&าคะแนนเฉลี่ยเท&ากับ 3.46 โดยมีประเด็นที่พึง
พอใจมากที่สุด คือ การให.โอกาสพัฒนาความรู. ความสามารถ การฝKกอบรม ศึกษาดูงาน และศึกษาต&อ 
 ด.านที่ 4 ผลตอบแทนและสวัสดิการ ค&าคะแนนเฉลี่ยเท&ากับ 3.03 โดยมีประเด็นที่พึงพอใจ
มากที่สุด คือ ค&าตอบแทนเหมาะสมกับหน.าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน  
 ด.านที่ 5 นโยบายการบริหาร (ประเมินผู.บริหาร) ค&าคะแนนเฉลี่ยเท&ากับ 3.26 โดยมีประเด็น
ที่พึงพอใจมากที่สุด คือ เป@ดโอกาสให.บุคลากรเสนอข.อมูล และข.อคิดเห็นต&อผู.บริหารในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน&วยงาน 
 ด.านที่ 6 การปกครองบังคับบัญชา (ประเมินคณบดี) ค&าคะแนนเฉลี่ยเท&ากับ 3.28 โดยมี
ประเด็นที่พึงพอใจมากที่สุด คือ มีความรู.ความสามารถ 
 ด.านที่ 7 ความความสัมพันธ�ของบุคคลในหน&วยงาน ค&าคะแนนเฉลี่ยเท&ากับ 3.63 โดยมี
ประเด็นที่พึงพอใจมากที่สุด คือ ความมีน้ําใจและอัธยาศัยไมตรีภายในหน&วยงาน 
 คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ได.วิเคราะห�และสรุปผลการ
ประเมินเข.าพิจารณาในที่ประชุมฯ เพื่อสรุปผลการในแต&ละประเด็น (อ.างอิง 8.5-2 สรุปผลการประเมิน)   

ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะฯ ได.มีการปรับเปลี่ยนผู.บริหารฯ เนื่องจากคณบดีท&านเดิม
ได.ดํารงตําแหน&งที่สูงขึ้น จึงมีการแต&งตั้งคณบดี และรองคณบดีฝbายต&างๆ มาดํารงตําแหน&งแทน ในส&วนของ
การนําผลประเมินดังกล&าว ได.นํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการภายในคณะฯ อย&างต&อเนื่อง ดังนี้ 

1. ด.านการเรียนการสอน ได.จัดกิจกรรมการอบรมการเรียนการสอนแบบออนไลน� เพื่อให.
เหมาะสมกับภาวการณ�ที่เปลี่ยนไป  (อ.างอิง 8.5-3 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู.
การเรียนการสอนแบบออนไลน�)  

2. ด.านการรับนักศึกษา โดยได.วิเคราะห�ข.อมูลการรับเข.าของนักศึกษา 3 ป�ย.อนหลัง 
(อ.างอิง 8.5-4 วิเคราะห�ข.อมูลการรับเข.านักศึกษา 3 ป�ย.อนหลัง)  
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พร.อมทั้งวิเคราะห�สถานการณ�ของนักศึกษาสาขาเกษตร  (อ.างอิง 8.5-5 วิเคราะห�
สถานการณ�ของนักศึกษาสาขาเกษตร) เพื่อนํามาจัดทําแผนการดําเนินการของคณะฯ 
ในเชิงรุกทางด.านการรับนักศึกษาในสถานการณ�ปAจจุบัน พร.อมทั้งการประชาสัมพันธ�
หลักสูตรตามโรงเรียนต&างๆ แบบเชิงรุก 

3. การบริหารจัดการทางด.านการหารายได.ของคณะฯ เพิ่มขึ้น โดยได.วางแผนการผลิตปุ�ย
จากมูลสัตว� และการแปรรูปผลิตภัณฑ�ของฟาร�มให.มูลค&าเพิ่มขึ้น (อ.างอิง 8.5-6 
โครงการผลิตปุ�ยจากมูลสัตว�) 

      
ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.8.6   มีการใช�ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับในการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารและ
การดําเนินพันธกิจของคณะ/สถาบัน 
ปEที่ใช�ในการประเมิน : ปEงบประมาณ 2562 
ผู�รับผิดชอบตัวบ%งชี้ : นางจิราพรรณ  เคหา 
หน%วยงาน : คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน   
  คณะฯ ได.นําการผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ป�
การศึกษา 2561 (อ.างอิง 8.6-1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา) มาปรับปรุงการบริหารจัดการและการ
ดําเนินงานของหลักสูตร และระดับคณะ ดังนี้ 

- นําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษานําเข.าพิจารณาในคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ให.ข.อเสนอแนะในการพัฒนา / ปรับปรุงการดําเนินงานด.านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ป�การศึกษา 2562  ในครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (อ.างอิง 
8.6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ) 

- งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพแจ.งข.อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ 
ให.ประธานอาจารย�ผู. รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 3 ระดับ รองคณบดีแต&ละฝbาย และ
คณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบในแต&ละประเด็นทราบ เพื่อวิเคราะห�ประเด็นที่ต.อง
ดําเนินการตามลําดับความสําคัญ พร.อมทั้งหาวิธีการ และแนวทางแก.ไขพัฒนา เพื่อ
จัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา ป�การศึกษา 2562 ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ  (อ.างอิง 8.6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา)    

- คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยให.
ผู.รับผิดชอบหลักรายงานผลการดําเนินตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพ
การศึกษา รอบ 6,9 และ 12 เดือน พร.อมทั้งให.ข.อเสนอแนะในการแก.ไขปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานในระดับหลักสูตร และระดับคณะ และนําเข.าพิจารณาในคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาต&อไป (อ.างอิง 8.6-4 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา)     
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  ผลการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาได.มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ดังนี้  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�  

Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน  

ปEการศึกษา 2561 
ปรับปรุงการดําเนินงานตามข�อเสนอแนะ

โดยสรปุอย%างไร 

ผลการ
ดําเนินงานดขีึ้น

อย%างไร 
Criterion 1 ผล

การเรียนรู.ที่
คาดหวัง (1.1 - 
1.3) 

1. หลักสูตรควรแสดงความเชื่อมโยงระหว&าง 

Vision และ Mission ของมหาวิทยาลยักับ PLO 
ของหลกัสูตร 

2. หลักสูตรควรแสดงให.เห็นว&า PLO ที่กาํหนดใน
แต&ละข.อ สะท.อนความต.องการของผู.มีส&วนได.
ส&วนเสียทุกกลุ&ม 

 

หลักสูตรได.ทบทวน PLO โดยพิจารณาความ

เชื่อมโยงระหว&าง Vision และ Mission ของ
มหาวิทยาลัย 

 

Criterion 2 
ข.อกําหนดของ
หลักสูตร (2.1 

- 2.3)  

1. หลักสูตรควรแสดงให.เห็นว&าผู.เรียนมคีวามรู. 
และทักษะอย&างไรตามวัตถุประสงค�/ปรัชญาของ
หลักสูตร ที่ทําให.ผู.ประกอบการสามารถ

ตัดสินใจในการรับบัณฑิตเข.าทํางาน 
2. หลักสูตรควรมีช&องทางการเผยแพร&ข.อมูลที่

หลากหลาย 
3. หลักสูตรควรมีช&องทางการเผยแพร&ข.อมูล 

programme specifications และ course 

specifications ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผู.
มีส&วนได.ส&วนเสียแต&ละกลุ&ม 

หลักสูตรเพิ่มช&องทางการเผยแพร&ข.อมูลของ
หลักสูตรทีแ่สดงถึงปรัชญาการศึกษา ความรู.
และทักษะของบัณฑิต  programme 

specifications และ course specifications ให.
หลากหลายและเหมาะสมกบัผู.มีส&วนได.ส&วน
เสียแต&ละกลุ&ม 

การเผยแพร&ข.อมูล
ของหลกัสูตร
หลากหลายและ

เหมาะสมกับผู.มี
ส&วนได.ส&วนเสียแต&
ละกลุ&ม 

Criterion 3 
โครงสร.างและ

เนื้อหาของ
หลักสูตร (3.1 
- 3.3) 

1. หลักสูตรควรแสดงถึงการกระจาย PLO ที่
กําหนด สู&กลุ&มวิชาในโครงสร.างหลักสูตรอย&าง

ชัดเจน 
2. หลักสูตรควรแสดงให.เห็นถึงวิธกีารจัดการเรียน

การสอนและการประเมินผล ที่บรรลุ PLO ที่
กําหนด 

3. หลักสูตรควรกระจาย PLO ของหลกัสูตรไปสู&

รายวิชา โดยจัดทําผลการเรียนรู.รายวิชา (CLO) 

หลักสูตรได.ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิด OBE โดยเน.นการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู. โดยวิธี Backward 
Design ที่ครอบคลุมการจัดทําผลการเรียนรู.
รายวิชา (CLO) วิธีการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลที่บรรลุตาม PLO ที่
กําหนดอย&างหลากหลายและมี Rubrics ที่

ชัดเจน รวมถึงการส&งเสริม Life-long 
Learning  
 

มีผลการเรียนรู.
รายวิชา (CLO) ที่

ส&งผลให.เกิดผล
การเรียนรู.รายวิชา
ของหลกัสูตร 
(PLO) 

Criterion 4 

วิธีการเรียน
การสอน (4.1 - 
4.3) 

1. หลักสูตรควรมกีารสื่อสารปรัชญาการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยไปยังผู.มีส&วนได.ส&วนเสียแต&ละกลุ&ม 
2. หลักสูตรควรแสดงวธิีการเรียน การสอนที่เน.น

ผู.เรียนเป$นสําคัญ" 
3. หลักสูตรควรกาํหนดกลยุทธ�การเรียนการสอน

แต&ละรายวิชา เพื่อให.บรรลุผลการเรียนรู.ที่

คาดหวัง 

หลักสูตรได.ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนตามแนวคิด OBE โดยเน.นการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู. โดยวิธี Backward 
Design ที่ครอบคลุมการจัดทําผลการเรียนรู.
รายวิชา (CLO) วิธีการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลที่บรรลุตาม PLO ที่

กําหนดอย&างหลากหลายและมี Rubrics ที่

วิธีการจัดการ

เรียนการสอนที่
สอดคล.องผลการ
เรียนรู.รายวิชา 
(CLO) 
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Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน  

ปEการศึกษา 2561 
ปรับปรุงการดําเนินงานตามข�อเสนอแนะ

โดยสรปุอย%างไร 

ผลการ
ดําเนินงานดขีึ้น

อย%างไร 
4. หลักสูตรควรกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่ส&งเสริม Life-long Learning 
ชัดเจน รวมถึงการส&งเสริม Life-long 
Learning 

Criterion 5 
การประเมิน
ผู.เรียน (5.1 - 
5.5) 

1. มคอ.3 ที่จัดทํา ยังไม&แสดงถงึความสอดคล.อง
ระหว&าง PLO และวิธีการประเมินผู.เรียน 

2.  หลักสูตรควรกาํหนดวธิีการประเมินผู.เรียนที่
หลากหลาย ที่ทําให.บรรลุ PLO 

3. หลักสูตรยังไม&มี Rubrics สําหรับการประเมินที่
ชัดเจน 

4. ยังไม&พบการให.ข.อมูลย.อนกลับแก&นักศึกษาอย&าง
เป$นระบบ (Formative Assessment และ 
Summative Assessment) เพื่อให.ผู.เรียนเกิดการ

พัฒนาในระหว&างการเรียน 

หลักสูตรได.ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิด OBE โดยเน.นการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู. โดยวิธี Backward 
Design ที่ครอบคลุมการจัดทําผลการเรียนรู.

รายวิชา (CLO) วิธีการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลที่บรรลุตาม PLO ที่
กําหนดอย&างหลากหลายและมี Rubrics ที่
ชัดเจน รวมถึงการส&งเสริม Life-long 
Learning 

 

Criterion 6 
คุณภาพ
บุคลากรสาย

วิชาการ (6.1 - 
6.7) 

1. หลักสูตรควรมกีารวางแผนการพัฒนาอาจารย� 
เพื่อให.มีความเชี่ยวชาญสําหรับรองรับการสืบ
ทอดตําแหน&ง การเกษียณอายุ และการรับงาน

ใหม& เพื่อให.มีศักยภาพเพียงพอตามความ
ต.องการด.านการจัดการศึกษา การวิจัย และ
บริการวิชาการ 

2. หลักสูตรควรทบทวนวิธีการคํานวณ FTES และ
การนํา Staff-to-Student ratio ไปใช.ในการ

พัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา การวิจัย 
และการบริการวิชาการให.ดีย่ิงขึ้น 

3. ยังไม&พบวิธีการสื่อสารเผยแพร&เกณฑ�ในการรับ
สมัครและคัดเลือกอาจารย�ไปยังกลุ&มเปXาหมายที่
ชัดเจน 

4. หลักสูตรควรกาํหนดสมรรถนะที่จําเป$นของ
อาจารย�ในหลักสูตรให.ชัดเจน และดําเนินการ
ประเมินสมรรถนะดังกล&าว เพื่อให.บรรลุ
วัตถุประสงค�การสร.างให.เกิด PLO ในตัวผู.เรียน 
และสอดคล.องกับทิศทางการวิจัย  และบริการ

วิชาการของหลักสูตร" 
5. หลักสูตรควรกาํหนดทิศทางของการพัฒนา

อาจารย�ให.ชัดเจน และจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนาให.ตรงตามความต.องการของหลักสูตร 

6. หลักสูตรควรมขี.อมูลสรุปผลของการพัฒนา

อาจารย� เพื่อวิเคราะห�ความเหมาะสมของ
กิจกรรมและผลลัพธ�ทีเ่กิดขึ้น 

1. หลักสูตรร&วมกับคณะจัดทําแผนพัฒนา
อาจารย� ที่รองรับการสืบทอดตําแหน&ง 
การเกษียณอายุ และการรับงานใหม& 

2. หลักสูตรได.คํานวณ FTE และนํามาพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

3. หลักสูตรเผยแพร&ข.อมูลข&าวสารการรับ
สมัครและคัดเลือกอาจารย�ไปยังกลุ&มภาคี
เครือข&ายสัตวศาสตร� เพื่อให.ตรง

กลุ&มเปXาหมายและเพิ่มความรวดเร็วนการ
ประชสัมพันธ� 

4. หลักสูตรร&วมกับคณะกําหนดสมรรถนะที่
จําเป$นของอาจารย�ในหลักสูตรให.ชัดเจน 
และหาวธิีการประเมินสมรรถนะของ

อาจารย�ประจําหลักสูตรให.สอดคล.องกับ
ภารกิจของอาจารย�  

5. หลักสูตรร&วมกับคณะทบทวนมาตรการ
การส&งเสริมและการสร.างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของอาจารย�  

6. หลักสูตรร&วมกับคณะจัดทําระบบการ
กํากับและติดตามผลการดําเนินงานด.าน
วิจัยของอาจารย�เป$นรายบุคคล 

หลักสูตรมี
แผนพัฒนา
อาจารย�จาก

สมรรถนะที่จําเป$น
ของอาจารย�ใน
หลักสูตรชัดเจน ที่
รองรับการสืบ
ทอดตําแหน&ง การ

เกษียณอายุ และ
การรับงานใหม& 
รวมถึงมีมาตรการ
การส&งเสริมและ
การสร.างแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน
ของอาจารย�  
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Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน  

ปEการศึกษา 2561 
ปรับปรุงการดําเนินงานตามข�อเสนอแนะ

โดยสรปุอย%างไร 

ผลการ
ดําเนินงานดขีึ้น

อย%างไร 
7. หลักสูตรควรทบทวนและปรับปรุง/ พัฒนาการ

บริหารผลการปฏิบัติงาน การให.รางวัล การยก

ย&องเชิดชู ให.ชัดเจนย่ิงขึ้น เพื่อจูงใจอาจารย� และ
ส&งผลในทางที่ดตี&อการสนับสนุน การเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

8. หลักสูตรควรมกีารกํากบั ติดตามประเภทและ
จํานวนของกิจกรรมด.านวิจัยของอาจารย�อย&าง

เป$นระบบ 

Criterion 7 
คุณภาพ
บุคลากรสาย

สนับสนุน (7.1 
- 7.5) 

1. หลักสูตรควรวิเคราะห�อัตรากําลงัของบุคลากร
สายสนับสนุน เพื่อให.มีจํานวนบุคลากรที่
เพียงพอในการให.การสนับสนุนด.านการจัด

การศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ" 
2. ยังไม&พบกระบวนการกําหนดเกณฑ�ทีใ่ช.ในการ

รับสมัครและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน 
รวมทั้ง การเผยแพร&ไปยังกลุ&มเปXาหมายที่ชัดเจน 

3. หลักสูตรควรกาํหนดสมรรถนะของบคุลากรสาย

สนับสนุนแต&ละกลุ&มให.ชัดเจน เพื่อให.มั่นใจว&าจะ
ให.การสนับสนุนพันธกิจได. 

4. หลักสูตรควรกาํหนดทิศทางของการพัฒนา
บุคลากรให.ชัดเจน และจัดกิจกรรมสนับสนุน
การพัฒนาให.ตรงตามความต.องการของ

หลักสูตร" 
5. หลักสูตรควรทบทวนและปรับปรุง/พัฒนาการ

บริหารผลการปฏิบัติงาน การให.รางวัล การยก
ย&องเชิดชูให.ชัดเจนย่ิงขึ้น เพื่อจูงใจบคุลากรและ
ส&งผลในทางที่ดตี&อการสนับสนุนการเรียนการ

สอน การวิจัย และบริการวิชาการ" 

หลักสูตรร&วมกับคณะฯ  วิเคราะห�อัตรากําลัง 
กําหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน พร.อม
ทั้งการสร.างแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน  

หลักสูตรมี
แผนพัฒนา
บุคลากรสาย

สนับสนุนจาก
สมรรถนะที่จําเป$น
ของอาจารย�ใน
หลักสูตรชัดเจน  
ที่รองรับการสืบ

ทอดตําแหน&ง การ
เกษียณอายุ และ
การรับงานใหม& 
รวมถึงมีมาตรการ
การส&งเสริมและ

การสร.างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
ของอาจารย� 

Criterion 8 
คุณภาพผู.เรียน
และการ

สนับสนุน
ผู.เรียน (8.1 - 
8.5) 

1. หลักสูตรควรมกีารประเมินเกณฑ�การรับ
นักศึกษาใหม& เพื่อนําผลมาพิจารณาปรับปรุงให.
เกิดความเหมาะสม 

2. หลักสูตรควรมกีารประเมินระบบการติดตาม
ความก.าวหน.าของนักศกึษา เพื่อนําผลมา
ปรับปรุงให.เหมาะสม 

3. หลักสูตรควรจัดกิจกรรมเสริมหลกัสตูรที่
หลากหลาย เพื่อนําไปสู&การปรับปรุงการเรียนรู.

ของนักศกึษา 

1. หลักสูตรได.ประเมินเกณฑ�การรับ
นักศึกษา ป�การศึกษา 2562 แล.วเห็นว&า
เกณฑ�ที่ใช.อยู&มีความเหมาะสม 

2. หลักสูตรได.ดําเนินการติดตาม
ความก.าวหน.าการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา 

3. หลักสูตรรายงานกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
ร&วมกับงานกิจการนักศกึษาทีห่ลากหลาย

ที่ช&วยพัฒนาการเรียนรู.ของนักศึกษา 
4. หลักสูตรได.ประเมินการให.บริการ

ทางด.านสงัคม จิตใจของนกัศึกษา 

หลักสูตรได.เกณฑ�
การรับนักศึกษ 
และได.มีการจัด

กิจกรรมเสริม
หลักสูตรร&วมกับ
งานกิจการ
นักศึกษาที่
หลากหลายที่ช&วย

พัฒนาการเรียนรู.
ของนักศกึษา 
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Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน  

ปEการศึกษา 2561 
ปรับปรุงการดําเนินงานตามข�อเสนอแนะ

โดยสรปุอย%างไร 

ผลการ
ดําเนินงานดขีึ้น

อย%างไร 
4. หลักสูตรควรประเมินการให.บริการทางด.าน

สังคม จิตใจ เพื่อนํามาสู&กระบวนการปรับปรุง/ 

พัฒนาให.ตรงกับความต.องการของนกัศึกษา 

Criterion 9 สิ่ง
อํานวยความ
สะดวกและ

โครงสร.าง
พื้นฐาน (9.1 - 
9.5) 

1. หลักสูตรควรมีการวิเคราะห�สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู.ที่สอดคล.องกับการดําเนินงานของ
หลักสูตรเพื่อให.บรรลุ PLO 

หลักสูตรได.ดําเนินการจัดหาสิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู. ที่สอดคล.องกับการดําเนินงานของ
หลักสูตรเพื่อให.บรรลุ PLO   

สิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู. ที่
สอดคล.องกับการ

ดําเนินงานของ
หลักสูตรเพื่อให.
บรรลุ PLO   

Criterion 10 

การพัฒนา
คุณภาพ (10.1 
- 10.6) 
 

1. หลักสูตรควรมีการสํารวจความพึงพอใจจากผู.มี

ส&วนได.ส&วนเสียทุกกลุ&มอย&างเป$นระบบ เพื่อให.ได.
ข.อมูลที่เป$นประโยชน�ต&อการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 

2. หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการการ
ออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให.ทราบถึง

ข.อมูลที่จะนําไปใช.ในการปรับปรุงกระบวนการให.
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. หลักสูตรควรนําผลการประเมินมาทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย&างเป$นระบบ 
(ต&อเนื่อง) เพื่อให.สามารถพัฒนาทักษะต&างๆ / 

ความรู.ของนักศึกษาให.สอดคล.องกับ PLO  
4. หลักสูตรควรแสดงผลการบูรณาการงานวิจัยกับ

การเรียนการสอนให.ชัดเจน 
5. หลักสูตรควรนําผลการประเมินมาวิเคราะห� และ

ทําการพัฒนา/ปรับปรุงให.ตอบสนองต&อความ

ต.องการของผู.ใช.บริการได.อย&างมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

6. หลักสูตรควรมีการประเมินระบบและกลไกของ
กระบวนการการรับ feedback จากผู.มีส&วนได.
ส&วนเสียทุกกลุ&ม เพื่อประเมินความสอดคล.อง

ของการดําเนินงานด.านต&างๆ กับการพัฒนา
หลักสูตร ที่ตรงกับผลการเรียนรู.ที่คาดหวัง 

1. หลักสูตรได.สอบถามความพึงพอใจกลุ&มผู.

มีส&วนได.ส&วนเสีย  
2. หลักสูตรได.ประเมินกระบวนการการ

ออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรในรอบต&อไป 

3. หลักสูตรได.ปรับปรุงการเรียนการสอน 

และ/หรือกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาจากผล
การประเมิน 

4. หลักสูตรได.ประเมินผลการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอนใน มคอ. 5 
ของทุกรายวิชา 

5. หลักสูตรได.ปรับปรุงผลดําเนนิการจากผล
การประเมินให.ตอบสนองความต.องการ
ของผู.ใช.ปริการ  

6. หลักสูตรได.ประเมินผลของกระบวนการ
การรับ feedback จากผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย

ทุกกลุ&ม 

หลักสูตรได.ข.อมลู

การประเมินเพื่อ
พัฒนาหลกัสูตรใน
ด.านต&าง ๆ 

Criterion 11 
ผลผลิต (11.1 - 

11.5) 

1. หลักสูตรควรมีการรวบรวมข.อมูล และนํามา
วิเคราะห� สังเคราะห�ข.อมูลที่เกี่ยวข.องกับการรับ

นักศึกษา อัตราการคงอยู& อัตราการสําเร็จ
การศึกษา การได.งานทํา คุณภาพของบัณฑิต
การวิจัยและบริการต&างๆ เพื่อให.บรรลุ PLO 

หลักสูตรได.รายงานข.อมลูการรับนักศึกษา 
อัตราการคงอยู& อัตราการสําเร็จการศึกษา 

การได.งานทํา คุณภาพของบัณฑติทกุจาก
ฐานข.อมูลของมหาวทิยาลัย 

หลักสูตรได.นํา
ข.อมูลต&าง ๆ ของ

หลักสูตรจาก
ฐานข.อมูลของ
มหาวิทยาลัยมา
ปรับปรุงหลักสูตร 



106 
 

                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป�การศึกษา 2562   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาวิชาสัตวศาสตร� 

Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน  

ปEการศึกษา 2561 
ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข�อเสนอแนะโดยสรุปอย%างไร 

ผลการดําเนินงานดีขึ้นอย%างไร 

Criterion 1  
ผลการเรียนรู. 
ที่คาดหวัง  
(1.1 - 1.3) 

1.1 ควรแสดงความเชื่อมโยง PLO กับ 
vision และ mission ของมหาวิทยาลัย 

ปรับข.อมูลให.เชื่อมโยง PLO  
กับ vision และ mission  
ของมหาวิทยาลัยฯ 

 

1.2 ควรพิจารณาสัดส&วนของผลการ

เรียนรู.ระหว&าง specific learning 
outcomes กับ generic learning outcomes 

พิจารณาสัดส&วนผลการเรียนรู.  

ระหว&าง specific learning outcomes 
กับ generic learning outcome แล.ว
และปรับปรุงเพิ่มเติมให.สดัส&วน
เหมาะสมกับหลักสตูร 

อยู&ระหว&างดําเนินการให.ผู.สอนจัดทํา 

มคอ.3 และ มคอ. 5 ที่มีรายละเอียด
ผลการเรียนรู.ของรายวิชาที่
สอดคล.องกับ PLO ของหลักสูตร 

1.3 ควรมีการกาํหนดผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย

ให.ครอบคลุมและชัดเจน 

หลักสูตรพิจารณาได.กําหนดกลุ&มมี

ส&วนได.ส&วนเสียให.ครอบคลมุ 
ได.กําหนดผู.มีส&วนได.ส&วนเสียของ

หลักสูตรเรียบร.อยแล.ว  
ในการประชุมคร้ังที่ 1/2563 (7 พ.ย. 
2562) และอยู&ระหว&างสรุปผลข.อมูล
จากแบบสอบถามความพงึพอใจจาก
ผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย 

Criterion 2 
ข.อกําหนดของ
หลักสูตร  
(2.1 - 2.3)  

ควรแสดงให.เห็นว&าผู.เรียนมีความรู.หรือ
ทักษะอย&างไรที่ทําให.ผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย
สามารถตัดสินใจในการเข.าเรียนหรือรับ
บัณฑิตเข.าทํางาน 

1. หลักสูตรจะกําหนดทักษะและ
ความรู.ที่สําคญัที่เป$นจุดเด&นของ
หลักสูตรฯ  
2. หลักสูตรฯ จัดทําแผนพัฒนาเว็บ

ไซด�ของหลักสตูรฯ โดยให.มีข.อมูลที่
จําเป$นและทนัสมัย 
3. มีแผนพัฒนาเว็บไซด�ของหลกัสูตร
ฯ  โดยให.มีข.อมูลที่จําเป$นและทันสมยั 
 

 

Criterion 3 
โครงสร.าง 
และเนื้อหา 
ของหลกัสูตร  

(3.1 - 3.3) 

3.1 ควรแสดงการออกแบบหลักสูตรที่
สอดคล.อง กับ PLO 
 

ให.ผู.สอนปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให.
สอดคล.องกับ PLO และ CLO และเร่ิม
ขบวนการปรับปรุงหลักสูตรตัง้แต&
การปรับ PLO และการออกแบบ

หลักสูตร 

อยู&ระหว&างดําเนินการให.ผู.สอนจัดทํา 
มคอ.3 และ มคอ. 5 ที่มีรายละเอียด
ผลการเรียนรู.ของรายวิชาที่
สอดคล.องกับ PLO ของหลักสูตร 

 

3.2 และ 3.3   
ควรแสดงการจัดลําดับรายวิชาที่ทําให.
ผู.เรียนเกิดการเรียนรู. ตาม PLO และ CLO 

ที่กําหนด 

1. จัดลําดับผลการเรียนรู.เพื่อกําหนด
ลําดับรายวิชาให.ผู.เรียน 
2. หารือในที่ประชุมเพื่อพิจารณาผล

การเรียนรู.เพื่อพิจารณาปรับปรุงผล
การเรียนรู. 

 

Criterion 4 
วิธีการเรียน 

การสอน  
(4.1 - 4.3) 

4.1 และ 4.2 
ควรมีการกําหนด CLO แต&ละรายวิชาที่

ชัดเจน จะทําให.หลักสูตรสามารถจัด

ให.อาจารย�ผู.สอนกําหนด CLO ใน
รายวิชาให.สอดคล.องกบั PLO 

อยู&ระหว&างดําเนินการให.ผู.สอนจัดทํา 
มคอ.3 และ มคอ. 5 ที่มีรายละเอียด

ผลการเรียนรู.ของรายวิชาที่
สอดคล.องกับ PLO ของหลักสูตร 
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Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน  

ปEการศึกษา 2561 
ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข�อเสนอแนะโดยสรุปอย%างไร 

ผลการดําเนินงานดีขึ้นอย%างไร 

กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล.อง
กับ PLO แต&ละข.อได. 

4.3  ควรแสดงให.ชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส&งเสริมการเรียนรู.
ตลอดชีวิต 

กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส&งเสริมการเรียนรู.ตลอดชีวิต 

ได.กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให.กับนักศกึษา เพื่อพัฒนาทักษะด.าน
ต&าง ๆ และส&งผลดีต&อการเรียน และ
การทําวิจัยในด.านที่ดีขึ้น เช&น 

1. กิจกรรม Journal club เพื่อให.
นักศึกษามกีารเรียนรู.และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และฝKกทกัษะด.าน
วิชาชีพทางด.านสัตวศาสตร� 
2. กิจกรรมศึกษาดงูาน                 

ได.การปรับตัว เรียนรู.ประสบการณ�
ทางด.านวิชาการและวิชาชีพ และเพิม่
ทักษะทางด.านสงัคมและการสร.าง
เครือข&ายทางด.านสัตวศาสตร�ทุก
ภูมิภาค 

Criterion 5  
การประเมิน
ผู.เรียน  
(5.1 - 5.5) 

5.1, 5.2, 5.3 
ควรแสดงให.เห็นถึงวิธกีารที่หลกัสูตร
ได.มาซึ่งผู.เรียนที่มีคุณภาพ ตลอดจนการ
เชื่อมโยงวิธีการประเมินผู.เรียนที่

สอดคล.องกับ PLO และCLO ที่หลกัสตูร
กําหนด 
5.2 ควรจัดทําเกณฑ�และวิธกีารประเมิน
ในแต&ละกลุ&มวิชาที่ครอบคลุมและ
สอดคล.องกับ PLO และCLO รวมถึง

กระบวนการและวิธกีารที่จะยืนยันถึง
ความถกูต.องและน&าเชื่อถือของผลการ
ประเมิน 

ประชุมหารือร&วมกับผู.สอนเพื่อ                
ให.ความรู.ความเข.าใจในด.านการ
ประเมินผู.เรียนและกําหนดวธิีประเมนิ
ให.สอดคล.องกับ PLO และ CLOและ

ถูกต.องตามหลกัวิชาการ 

หลักสูตรฯ กาํหนดจัดประชุมในเดือน
มีนาคม 2563  
แต&มีการปรับเลื่อนการจัดประชุม
ออกไป เนื่องจากเกิดสถานการณ�

การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 เป$น
เดือนมิถุนายน 2563 แทน 

5.4 ควรมีแผนในการติดตามผลการ

พัฒนาการของผู.เรียนเป$นระยะ ๆ 
นอกเหนือจากการแจ.งผลกลางภาคและ
ปลายภาค 

เพิ่มความถี่ในการสอบวัดผลการ

เรียนรู.ทั้งแบบข.อเขียนหรือแบบปาก
เปล&าระหว&างการจัดการเรียนการ
สอน 

หลักสูตรฯ ได.กําหนดการสอบวัดผล

การเรียนรู.ในรหว&างการเรียนการ
สอน ตลอดระยะเวลาในการศึกษาใน
หลักสูตรฯ เพื่อเป$นการพัฒนาความรู.
ที่ไม&สิ้นสุด เช&น 
- จัดสอบวัดความรู.พื้นฐานสําหรับ

นักศึกษาใหม&ในเดือนแรกทีเ่ป@ดการ
เรียนการสอน  
- สอบประมวลความรู. (ข.อเขียน) 
สําหรับนักศึกษาที่จะย่ืนสอบประมวล
ความรู. (สัมภาษณ�) โดยจะต.องได. 60 
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Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน  

ปEการศึกษา 2561 
ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข�อเสนอแนะโดยสรุปอย%างไร 

ผลการดําเนินงานดีขึ้นอย%างไร 

คะแนนขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ย่ืนสอบ 
(สัมภาษณ�)  

- จัดทําแบบฟอร�มรายงานผลการ
สอบประมวลความรู. (สัมภาษณ�) ของ
ผู.เรียน เพื่อติดตามผลการเรียนรู.ของ
ผู.เรียน 

Criterion 6 
คุณภาพ
บุคลากร 
สายวิชาการ  
(6.1 - 6.7) 

6.1 – 6.5 
1. ควรมีการทําแผนพัฒนาบคุลากรทีต่อบ
ทิศทางของหลกัสูตรในอนาคต 
2. ควรมีการวิเคราะห� ค&า FTE       ภาระ
งานวิจัย งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� และ

งานบริการวิชาการ เพื่อการขอ
อัตรากําลัง 
3. หลักสูตรมสี&วนร&วมในการกําหนด
คุณสมบัติของบุคลากรสายวิชาการที่
หลักสูตรต.องการ รวมถึงการประเมนิ 

4. หลักสูตรควรกําหนดสมรรถนะที่
สําคัญของบคุลากรทีห่ลักสูตรต.องการ
เพื่อให.ได.บุคลากรที่ตอบทิศทางของ
หลักสูตรในอนาคต 
5. หลักสูตรควรประเมินสมรรถนะของ

บุคลากรสายวิชาการตามที่กําหนด เพื่อ
นําข.อมูลไปจัดทําแผนพัฒนาบคุลากร 
6. หลักสูตรควรนําข.อมูลจากการประเมิน
สมรรถนะของบคุลากรสายวิชาการ และ
แผนพัฒนารายบุคคล   ไปจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร 
7. หลักสูตรควรมีการให.แรงจูงใจในการ
พัฒนาตนเองของบคุลากร 

1. เสนอแผนพัฒนาหลักสูตรฯ 
ร&วมกับคณะฯ  
2. รายงานผลการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข.องกับหลกัสูตรของอาจารย�
ผู.รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย�ผู.สอน

ในหลักสูตร ให.คณะฯ รับทราบเป$น
ประจําทุกรอบการประชุม 

1. หลักสูตรมีส&วนร&วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรร&วมกับคณะฯ 
พร.อมทั้งมีส&วนร&วมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบคุคลากรในส&วนที่
เกี่ยวข.องกับหลกัสูตรฯ 

2. หลักสูตรฯ มกีารกํากับติดตาม
อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรในการ
ขอตําแหน&งทางวิชาการในทุกรอบ
การประชุม  
เพื่อให.ได.บุคลากรที่ตรงความ

ต.องการของหลักสูตร 

6.7 หลักสูตรควรติดตามประเภทการวิจัย

ของบุคลากรสายวิชาการอย&างต&อเนือ่ง 
เพื่อให.เห็นแนวโน.มและเทียบเคียง เพือ่
การพัฒนาได. 

ติดตามรายงานผลงานตีพมิพ�ของ

บุคลากรสายวิชาการและวิเคราะห�
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

ได.ข.อมูลรายงานผลงานตีพมิพ�ของ

บุคลากรสายวิชาการเป$นปAจจุบัน 
และมแีนวโน.มเพิ่มขึ้น 
 

Criterion 7 
คุณภาพ

บุคลากร 
สายสนับสนุน  
(7.1 - 7.5) 

7.1 
1. หลักสูตรควรกําหนดสมรรถนะที่สาํคัญ

ของบุคลากรที่หลักสูตรต.องการเพื่อให.ได.
บุคลากรที่ตอบทิศทางของหลักสตูรใน
อนาคต 

ร&วมกําหนดสมรรถนะของบคุลากร
ร&วมกับคณะฯ  

 

หลักสูตรฯ มสี&วนร&วมในการกําหนด
สมรรถนะที่สําคญัของบุคลากร และ

จัดทําแผนพัฒนาบคุลากร ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
ร&วมกับคณะฯ เพื่อให.ได.บคุลากรที่
ตรงกับความต.องการของหลักสูตร 
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Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน  

ปEการศึกษา 2561 
ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข�อเสนอแนะโดยสรุปอย%างไร 

ผลการดําเนินงานดีขึ้นอย%างไร 

2. หลักสูตรควรประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตามที่

กําหนด เพื่อนําข.อมูลไปจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 
3. หลักสูตรควรนําข.อมูลจากการประเมิน
สมรรถนะของบคุลากรสายสนับสนุน
วิชาการ และแผนพัฒนารายบุคคลไป

จัดทําแผนพัฒนาบคุลากร 

 

Criterion 8 
คุณภาพ 
ผู.เรียนและ 

การสนับสนุน 
ผู.เรียน  
(8.1 - 8.5) 

8.1 ควรมกีารประเมินวิธีการ
ประชาสัมพันธ� ว&าวิธกีารใด ได.ผลดีที่สุด
และนําผลไปต&อยอดการประชาสัมพันธ� 

 

 

วิเคราะห�จํานวนการเข.าถงึการ
ประชาสัมพันธ�แต&ละช&องทาง 

ได.ดําเนินการประชาสัมพันธ�หลกัสูตร
ฯ ไปตามช&องทางการสื่อสารต&าง ๆ 
เช&น 

1. ประชาสัมพันธ�ให.นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นป�ที่ 3-4  
2. ประชาสัมพันธ�ข.อมลูหลกัสูตร
ให.กับบุคลากรสายวิชาการเพื่อนําไป
ประชาสัมพันธ�ให.กบันักศกึษา 

3. ประชาสัมพันธ�การรับสมคัรไปยัง
สื่อออนไลน� Facebook และเว็บไซต� 

8.2 ควรมีการทบทวนวธิีการและเกณฑ�
การคัดเลือกนกัศึกษา เพื่อนําผลไป

ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อให.ได.มาซึ่งผู.เรียน
ที่มีศักยภาพและความสนใจตรงกับ
สาขาวิชา 

ทบทวนวิธีการและเกณฑ�การ
คัดเลือกนกัศึกษา 

ได.ดําเนินการเรียบร.อยแล.ว โดยวิธีที่
ดีที่สุดคือ ได.ดําเนินการสัมภาษณ�

นักศึกษาที่เป$นไปตามคุณสมบัติของ
หลักสูตรฯ ทีก่ําหนด 

8.3 ควรกําหนดแนวทางช&วยเหลือ

นักศึกษาที่ไม&จบตามระยะเวลาที่กาํหนด 

ติดตามความก.าวหน.าในการเรียนทุก

ภาคการศึกษาจากนกัศึกษา 
หลักสูตรฯ ได.ติดตามความก.าวหน.า

ของนักศกึษาเพื่อนําข.อมูลมาสรุป
และแจ.งอาจารย�ที่ปรึกษาให.เร&ง
ติดตามนักศกึษาเรียนตามแผนการ
ศึกษาที่กําหนด ดงันี้ 
1. นักศึกษารายงานความก.าวหน.าทุก

ภาคการศึกษา 
2. หลักสูตรแจ.งอาจารย�ที่ปรึกษาเพื่อ
เป$นการกระตุ.นการทํางานร&วมกัน
ของอาจารย�ที่ปรึกษาและนักศึกษา 
3. ประชุมร&วมกับนักศกึษาเพื่อ

ติดตามผลการเรียน ฯลฯ 
Criterion 9  
สิ่งอํานวย 
ความสะดวก
และโครงสร.าง 

9.1-9.5 
1. ควรร&วมกับทางคณะในการประเมนิ
ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก           
ต&าง ๆ ว&ามคีวามต.องการด.านใดเป$น

เสนอคณะฯ เร่ืองแผนการใช.              
สัตวทดลองและห.องปฏบิัติการ
ร&วมกับหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

1. ได.ดําเนินการประเมินทรัพยากร
และสิ่งอํานวยความสะดวกต&าง ๆ 
ร&วมกับคณะฯ  
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Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน  

ปEการศึกษา 2561 
ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข�อเสนอแนะโดยสรุปอย%างไร 

ผลการดําเนินงานดีขึ้นอย%างไร 

พื้นฐาน  
(9.1 - 9.5) 

พิเศษในแต&ละระดับการศึกษา เพื่อจัดสรร
งบประมาณในการดําเนินการปรับปรุง

ตามความต.องการอย&างแท.จริง 
 
2. ควรทําแผนการใช.ทรัพยากรร&วมกัน
ของทุกหลักสูตร เช&น สัตว�ทดลอง 
ห.องปฏบิัติการ ฯลฯ เพื่อประโยชน�ของ

ผู.เรียน 

2. หลักสูตรฯ ได.ดําเนินการเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและบริการ

วิชาการของคณะฯ พิจารณา ในเร่ือง
จัดทําระบบการใช.สัตว�ทดลองของ
คณะฯ ให.เพียงพอ และเป$นระบบที่
ชัดเจนเรียบร.อยแล.ว 

Criterion 10  
การพัฒนา 
คุณภาพ  

(10.1 - 10.6) 

10.1 ควรสอบถามความพึงพอใจจากกลุ&ม
ผู.มีส&วนได.ส&วนเสียทุกกลุ&มอย&างเป$นระบบ 

กําหนดกลุ&มผู.มีส&วนได.ส&วนเสียและ
กําหนดช&วงเวลาการสอบถามความ
พึงพอใจที่ชัดเจนและควบคุมให.

เป$นไปตามที่กําหนด 

ได.กําหนดกลุ&มผู.มีส&วนได.ส&วนเสียของ
หลักสูตรฯ เรียบร.อยแล.ว และอยู&
ระหว&างสรุปผลข.อมูลจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู.มี
ส&วนได.ส&วนเสีย 

10.2 
1. ควรส&งเสริมให.คณาจารย�ผู.รับผิดชอบ

รายวิชาต&าง ๆ ได.ศึกษาและทําความ
เข.าใจเกี่ยวกับการออกแบบหลักสตูรแบบ 
backward design  
2. ควรมีการประเมินการออกแบบ/
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให.ได.ข.อมูลที่

นํามาใช.ในการปรับปรุงกระบวนการให.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรเข.าร&วม
อบรมและเรียนรู.การออกแบบ

หลักสูตรแบบ backward design และ
ดําเนินการออกมาเป$นรูปธรรมและ
ถ&ายทอดแก&อาจารย�ผู.สอน 

ยังไม&ได.ดําเนินการ 

10.3 ควรนําผลการประเมินมาทบทวน
กระบวนการจัดเรียนการสอนอย&างเป$น

ระบบ เพื่อให.หลักสูตรสามารถพัฒนา
ทักษะ ความรู. ของนกัศึกษาได.สอดคล.อง
กับ PLO 

สอบถามนกัศึกษาและอาจารย�ผู.สอน
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน ในทุกภาคการศึกษา 

จัดทําแบบประเมินสําหรับนักศึกษา
และอาจารย�ผู.สอนทุกภาคการศึกษา 

และนํามาพิจารณาเพื่อปรับ
กระบวนการเรียนการสอนอย&างเป$น
ระบบต&อไป 

10.5 ควรนําผลการประเมินมาวิเคราะห�
และนําไปปรับปรุงและพัฒนาให.

ตอบสนองความต.องการของผู.ใช.บริการ 

 
 

นําผลการประเมินมาวิเคราะห�และ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาให.

ตอบสนองความต.องการของ
ผู.ใช.บริการ 

อยู&ระหว&างดําเนินการ 

10.6 
1.  ควรมีการประเมินกระบวนการในการ
รับข.อมูลปXอนกลบัจากผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย

ทุกกลุ&ม 
2. นําผลการประเมินมาวิเคราะห�และ
นําไปสู&การปรับปรุง 

กําหนดกลุ&มผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย และมี
การประเมินกระบวนการในการรับ
ข.อมูลปXอนกลับจากผู.มีส&วนได.ส&วน

เสียทุกกลุ&ม 

ได.กําหนดกลุ&มผู.มีส&วนได.ส&วนเสียของ
หลักสูตรฯ เรียบร.อยแล.ว และอยู&
ระหว&างสรุปผลข.อมูลจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู.มี
ส&วนได.ส&วนเสีย 
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Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน  

ปEการศึกษา 2561 
ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข�อเสนอแนะโดยสรุปอย%างไร 

ผลการดําเนินงานดีขึ้นอย%างไร 

Criterion 11  
ผลผลิต  

(11.1 - 11.5) 

11.1 – 11.3 
ควรนําข.อมูลที่ได.มาวิเคราะห�และทาํอย&าง

ต&อเนื่อง (3-5ป�) เพื่อให.เห็นแนวโน.ม จะ
ทําให.หลกัสูตรสามารถเทียบเคียงกบัคู&
เทียบและสามารถนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนได.สอดคล.อง/บรรลุ 
PLO 

วิเคราะห�ข.อมลูการเรียนจบตาม
หลักสูตรและการลาออกจาก

หลักสูตรอย&างต&อเนื่องและกําหนด
เปXาหมาย 

อยู&ระหว&างดําเนินการ 

11.4 ควรมีการติดตามประเภทและจํานวน
กิจกรรมการวิจัยของนักศกึษาอย&าง
ต&อเนื่องจะทําให.เห็นแนวโน.มและ
เทียบเคียงเพื่อการพัฒนาได. 

 

ติดตามผลงานตีพมิพ�ของนักศึกษา ได.ดําเนินการเก็บข.อมูลผลงานตีพิมพ�
ของนักศกึษาเรียบร.อยแล.ว โดยมี
แนวโน.มของผลงานที่เพิม่ขึ้น 

11.5 ควรนําข.อมูลที่ได.จากผู.มีส&วนได.ส&วน
เสียมาวิเคราะห�แนวโน.มและเทียบเคยีง 
เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนอง

ต&อความต.องการของผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย
ต&อไป 

กําหนดกลุ&มผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย และมี
การประเมินกระบวนการในการรับ
ข.อมูลปXอนกลับจากผู.มีส&วนได.ส&วน

เสียทุกกลุ&ม 

ได.กําหนดกลุ&มผู.มีส&วนได.ส&วนเสียของ
หลักสูตรฯ เรียบร.อยแล.ว และอยู&
ระหว&างสรุปผลข.อมูลจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู.มี
ส&วนได.ส&วนเสีย 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาวิชาสัตวศาสตร� 

Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประเมิน ปEการศึกษา 2561 

ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข�อเสนอแนะโดยสรุปอย%างไร 

ผลการดําเนินงานดีขึ้นอย%างไร 

Criterion 1  
ผลการเรียนรู.ที่

คาดหวัง  
(1.1 - 1.3) 

1.2 ควรมีการทบทวนผลการ
เรียนรู.ที่คาดหวังให.มคีวาม

ทันสมัย ทันต&อเหตกุารณ� 

1. หลักสูตรฯ วางแผนกําหนดกลุ&มผู.มี
ส&วนได.ส&วนเสียให.คลอบคลุมทุกภาค

ส&วน เพื่อที่จะดําเนินหาข.อมลูมา
ทบทวนผลการเรียนรู.ที่คาดหวัง แล.ว
นํามาใช.เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตร
ต&อไป 

ได.กําหนดผู.มีส&วนได.ส&วนเสียของ
หลักสูตรเรียบร.อยแล.ว  

ในการประชุมคร้ังที่ 1/2563 (8 พ.ย. 
2562) เพื่อนํามาวางแผนสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค�ของ
ผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย และนําข.อมูลที่ได.มา
พัฒนาผลการเรียนรู.ที่คาดหวังต&อไป 

Criterion 2  
ข.อกําหนดของ
หลักสูตร  
(2.1 - 2.3)  

1. หลักสูตรควรจัดทําข.อมูล
รายละเอียดหลักสูตรและ
รายละเอียดวิชาทีเหมาะสมกับผู.
มีส&วนได.ส&วนเสียแต&ละกลุ&ม เพื่อ
การตัดสินใจในการเข.าศึกษาและ

การรับบัณฑิตเข.าทํางาน 
2. หลักสูตรควรเผยแพร&
รายละเอียดหลักสูตรและ
รายละเอียดวิชาผ&านช&องทางที่
หลากหลาย  

1. หลักสูตรฯ วางแผนทบทวน
รายละเอียดของหลักสตูรให.เหมาะสม
ต&อผู.มีส&วนได.ส&วนเสียแต&ละกลุ&ม 
รวมถึงช&องทางที่จะประชาสัมพันธ�
ให.กับแต&ละกลุ&มอย&างเหมาะสม 

อยู&ระหว&างดําเนินการวางแผนทบทวน
รายละเอียดของหลักสตูรให.เหมาะสม 
รวมถึงการประเมินช&องทางการสื่อสารให.
ตรงกับความต.องการของผู.มีส&วนได.ส&วน
เสียใน           แต&ละกลุ&ม 
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Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประเมิน ปEการศึกษา 2561 

ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข�อเสนอแนะโดยสรุปอย%างไร 

ผลการดําเนินงานดีขึ้นอย%างไร 

3. หลักสูตรควรแสดง
รายละเอียดการปรับรายวิชา

เพื่อให.ทันต&อสถานการณ�ปAจจุบัน 
Criterion 3 
โครงสร.างและ
เนื้อหาของหลกัสูตร 

(3.1 - 3.3) 

1. ควรแสดงการออกแบบ
หลักสูตรที่สอดคล.องกับ PLO  
2. ควรแสดงการจัดลําดับ

รายวิชาที่ทําให.ผู.เรียนเกิดการ
เรียนรู. ตาม PLO และ CLO ที่
กําหนด 

1. หลักสูตรฯ วางแผนการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรตามหลกั Backward 
design  

อยู&ระหว&างดําเนินการวางแผนการพัฒนา
หลักสูตรให.เหมาะสม 

Criterion 4 

วิธีการเรียน 
การสอน  
(4.1 - 4.3) 

4.2-4.2 

ควรมีการกําหนด CLO แต&ละ
รายวิชาที่ชัดเจน จะทําให.
หลักสูตรสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สอดคล.อง
กับ PLO แต&ละข.อได. 

ในเบื้องต.นหลกัสูตรฯ วางแผนให.

อาจารย�ผู.สอนกําหนด Course 
Learning Outcome (CLO) ของรายวิชา
ให.ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถนํามา
ออกแบบการสอนให.สอดคล.องกบั 
CLO ที่ได.กําหนดไว. 

อยู&ระหว&างดําเนินการให.ผู.สอนจัดทํา 

มคอ.3 และ มคอ. 5 ที่มีรายละเอียดผล
การเรียนรู.ของรายวิชาที่สอดคล.องกบั 
PLO  
ของหลกัสูตร 

4.3 ควรแสดงให.ชัดเจนเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส&งเสริมการเรียนรู.ตลอดชีวิต 
 

 
 
 
 
 

 

หลักสูตรฯ วางแผนกําหนด การเรียนรู.
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให.
ชัดเจน เพื่อสามารถนํามาออกแบบ
กิจกรรมได.อย&างเหมาะสม  

ได.กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให.กับนักศกึษา เพื่อพัฒนาทักษะด.านต&าง 
ๆ และส&งผลดีต&อการเรียน และการทํา
วิจัยในด.านที่ดีขึ้น เช&น 

1. กิจกรรม Journal club เพื่อให.นกัศกึษา
มีการเรียนรู.และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และฝKกทักษะด.านวิชาชีพทางด.านสัตว
ศาสตร� 
2. กิจกรรมศึกษาดงูานได.การปรับตัว 

เรียนรู.ประสบการณ�ทางด.านวิชาการและ
วิชาชีพ และเพิ่มทักษะทางด.านสังคมและ
การสร.างเครือข&ายทางด.านสัตวศาสตร�
ทุกภูมิภาค 

Criterion 5  

การประเมินผู.เรียน  
(5.1 - 5.5) 

5.1 - 5.3 

1. ควรแสดงให.เห็นถงึวิธีการที่
หลักสูตรได.มาซึ่งผู.เรียนที่มี
คุณภาพ ตลอดจนการเชื่อมโยง
วิธีการประเมินผู.เรียนที่
สอดคล.องกับ PLO และCLO ที่

หลักสูตรกําหนด 
2. ควรจัดทําเกณฑ�และวิธีการ
ประเมินในแต&ละกลุ&มวิชาที่
ครอบคลุมและสอดคล.องกับ 
PLO และCLO รวมถึง

ประชุมหารือร&วมกับผู.สอนเพื่อผู.สอนให.

ความรู.ความเข.าใจในด.านการประเมนิ
ผู.เรียนและกําหนดวิธีประเมินให.
สอดคล.องกับ PLO และ CLOและ
ถูกต.องตามหลกัวิชาการ 

หลักสูตรฯ กาํหนดจัดประชุมในเดือน

มีนาคม 2563 แต&มีการปรับเลื่อนการจัด
ประชุมออกไป เนื่องจากเกิดสถานการณ�
การระบาดของไวรัสโคโรนา 19  เป$น
เดือนมิถุนายน 2563 แทน 
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Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประเมิน ปEการศึกษา 2561 

ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข�อเสนอแนะโดยสรุปอย%างไร 

ผลการดําเนินงานดีขึ้นอย%างไร 

กระบวนการและวิธกีารที่จะ
ยืนยันถึงความถูกต.องและ

น&าเชื่อถือของผลการประเมิน 
5.4 ควรมีแผนในการติดตามผล
การพัฒนาการของผู.เรียนเป$น
ระยะ ๆ นอกเหนือจากการแจ.ง

ผลกลางภาคและปลายภาค 

หลักสูตรฯ ได.ติดตามความก.าวหน.าใน
ศึกษาวิจัยของนกัศึกษาในทกุรอบการ
ประชุมหลักสูตร ฯ  

ได.ดําเนินการติดตามความก.าวหน.าใน
ศึกษาวิจัยของนกัศึกษาแล.ว แต&ยังคงต.อง
เพิ่มเติมการติดตามในส&วนของผลการ

เรียนรู.ที่คาดหวัง 

Criterion 6 คุณภาพ
บุคลากร 
สายวิชาการ  

(6.1 - 6.7) 

6.1-6.2 
1. ควรมีการทําแผนพัฒนา
บุคลากรที่ตอบทิศทางของ

หลักสูตรในอนาคต 
2. ควรมีการวิเคราะห�             
ค&า FTE ภาระงานวิจัย งานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ� และงาน
บริการวิชาการ เพื่อการขอ

อัตรากําลัง 
3. หลักสูตรควรกําหนด
สมรรถนะที่สําคญัของบุคลากรที่
หลักสูตรต.องการเพื่อให.ได.
บุคลากรที่ตอบทิศทางของ

หลักสูตรในอนาคต 
4. หลักสูตรควรประเมิน
สมรรถนะของบคุลากรสาย
วิชาการตามที่กําหนด เพื่อนํา
ข.อมูลไปจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร 
5. หลักสูตรควรนําข.อมูลจาก
การประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรสายวิชาการ และ
แผนพัฒนารายบุคคล   ไปจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร 
6. หลักสูตรควรมีการให.
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร 

1. หลักสูตรฯ ร&วมวางแผนกับคณะใน
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
เพื่อให.ตอบสนองต&อหลักสูตร 

2. ติดตามรายงานผลงานตีพมิพ�ของ
บุคลากรสายวิชาการและวิเคราะห� 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

อยู&ระหว&างดําเนินการรวบรวมรายงาน
ผลงานตีพิมพ�ของบุคลากรสายวิชาการ
และวิเคราะห�แนวทางการพัฒนา

หลักสูตร 

6.7 1. หลักสตูรควรติดตาม

ประเภทการวิจัยของบคุลากร
สายวิชาการอย&างต&อเนื่อง 
เพื่อให.เห็นแนวโน.มและ
เทียบเคียง เพื่อการพัฒนาได. 
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Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประเมิน ปEการศึกษา 2561 

ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข�อเสนอแนะโดยสรุปอย%างไร 

ผลการดําเนินงานดีขึ้นอย%างไร 

 
Criterion 7 

คุณภาพบุคลากร 
สายสนับสนุน  
(7.1 - 7.5) 

7.1-7.2 

1. หลักสูตรควรกําหนด
สมรรถนะที่สําคญัของบุคลากรที่
หลักสูตรต.องการเพื่อให.ได.
บุคลากรที่ตอบทิศทางของ
หลักสูตรในอนาคต 

2. หลักสูตรควรประเมิน
สมรรถนะของบคุลากรสาย
สนับสนุนวิชาการตามที่กําหนด 
เพื่อนําข.อมูลไปจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 

3. หลักสูตรควรนําข.อมูลจาก
การประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
และแผนพัฒนารายบุคคลไป
จัดทําแผนพัฒนาบคุลากร 
4. หลักสูตรควรวิเคราะห�
อัตรากําลังของบุคลากรสาย
สนับสนุนให.เพียงพอและ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
ของหลกัสูตร 
 

หลักสูตรฯ ร&วมวางแผนกับคณะในการ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให.
ตอบสนองต&อหลักสูตร 

หลักสูตรฯ มสี&วนร&วมในการกําหนด

สมรรถนะที่สําคญัของบุคลากร  และ
จัดทําแผนพัฒนาบคุลากร ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
ร&วมกับคณะฯ เพื่อให.ได.บคุลากรที่ตรงกับ
ความต.องการของหลักสูตร 

 

Criterion 8 
คุณภาพ 
ผู.เรียนและ 
การสนับสนุน 

ผู.เรียน  
(8.1 - 8.5) 

8.1 ควรมกีารทบทวนวิธกีาร
ประชาสัมพันธ� ว&าวิธกีารใด 
ได.ผลดีที่สุดและนําผลไปต&อยอด
การประชาสัมพันธ� 
8.2 ควรมีการทบทวนวธิีการและ
เกณฑ�การคัดเลือกนักศกึษา เพื่อ
นําผลไปปรับปรุง และพัฒนา
เพื่อให.ได.มาซึ่งผู.เรียนที่มี
ศักยภาพและความสนใจตรงกับ

สาขาวิชา 

หลักสูตรฯ วางแผนทบทวนการ
ประชาสัมพันธ� ตลอดจนเกณฑ�ในการ
คัดเลือกผู.เรียน เพื่อให.ได.ผู.เรียนที่มี
ศักยภาพตรงกับความต.องการของ

หลักสูตร 

ได.ดําเนินการประชาสัมพันธ�หลกัสูตรไป
ตามช&องทางการสื่อสารต&าง ๆ เช&น 
1. ประชาสัมพันธ�ข.อมูลหลักสูตรให.กบั
บุคลากรสายวิชาการเพื่อนําไป

ประชาสัมพันธ�ให.กบันักศกึษา 
2. ประชาสัมพันธ�การรับสมคัรไปยังสื่อ
ออนไลน� Facebook และเว็บไซต� 
3. ส&งโปสเตอร�ประชาสัมพันธ�หลกัสตูรไป
ยังมหาวิทยาลัยที่มกีารสอนด.านสัตว

ศาสตร�, วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตร และ
หน&วยงานที่เกี่ยวข.องกบัทางด.านปศุสตัว�  

Criterion 9  
สิ่งอํานวย 

ความสะดวก 
และโครงสร.าง 
พื้นฐาน  

1. ควรร&วมกับทางคณะในการ
ประเมินทรัพยากรและสิ่งอํานวย

ความสะดวก          ต&าง ๆ ว&ามี
ความต.องการด.านใดเป$นพิเศษใน
แต&ละระดับการศึกษา เพื่อ

หลักสูตรฯ วางแผนสํารวจสิ่งอํานวย
ความสะดวกต&าง ๆ เพื่อที่จะเสนอให.

ทางคณะรับทราบ และวางแผน
ดําเนินการต&อไป 

1. ได.ดําเนินการประเมินทรัพยากรและสิ่ง
อํานวยความสะดวกต&าง ๆ ร&วมกับคณะฯ  

2. อยู&ระหว&างดําเนินการจัดทํา
แบบสอบถามเพื่อประเมินสิ่งอํานวย
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Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประเมิน ปEการศึกษา 2561 

ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข�อเสนอแนะโดยสรุปอย%างไร 

ผลการดําเนินงานดีขึ้นอย%างไร 

(9.1 - 9.5) จัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการปรับปรุงตามความ

ต.องการอย&างแท.จริง 
2. ควรแสดงสัดส&วนของสิง่
อํานวยความสะดวกที่เหมาะสม
และเพียงพอต&อจํานวนนกัศึกษา 
3. ควรทําแผนการใช.ทรัพยากร

ร&วมกันของทกุหลกัสูตร เช&น 
สัตว�ทดลอง ห.องปฏิบัติการ ฯลฯ 
เพื่อประโยชน�ของผู.เรียน 
4. ควรแสดงกระบวนการ
ตรวจสอบสภาพแวดล.อมของสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู. เช&น ฟาร�ม
ทดลอง ห.องพักนกัศึกษา 
ห.องปฏบิัติการ 

ความสะดวกต&าง ๆ สําหรับอาจารย� และ
นักศึกษาของหลักสูตร 

Criterion 10  

การพัฒนา 
คุณภาพ  
(10.1 - 10.6) 
 

10.1 ควรสอบถามความพึงพอใจ

จากกลุ&มผู.มีส&วนได.ส&วนเสียทุก
กลุ&มอย&างเป$นระบบ 
1. ควรส&งเสริมให.คณาจารย�
ผู.รับผิดชอบรายวิชาต&าง ๆ ได.
ศึกษาและทําความเข.าใจเกี่ยวกบั

การออกแบบหลักสตูรแบบ 
backward design  
2. ควรมีการประเมิน
กระบวนการออกแบบ/ปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อให.ได.ข.อมูลที่

นํามาใช.ในการปรับปรุง
กระบวนการให.มีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

1. หลักสูตรฯ วางแผนทบทวน

กระบวนการต&าง ๆ ที่เกี่ยวข.องกับการ
พัฒนาคุณภาพของผู.เรียน เพื่อที่จะทํา
มาใช.ปรับปรุงการดําเนินงานของ
หลักสูตรต&อไป  

อยู&ระหว&างดําเนินการ จัดทําแบบสํารวจ

ความพึงพอใจต&อ Stakeholder’s                 
ต&อหลักสูตร 

10.3 ควรประเมินการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการเรียน
การสอนเพื่อปรับปรุงให.ตรงกบั
ผลการเรียนรู.ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 
10.4 ควรแสดงกระบวนการใช.
งานวิจัยของอาจารย�บูรณาการ
ร&วมกับการเรียนการสอน 
10.5 
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Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประเมิน ปEการศึกษา 2561 

ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข�อเสนอแนะโดยสรุปอย%างไร 

ผลการดําเนินงานดีขึ้นอย%างไร 

1. ควรมีการประเมินการใช.
ทรัพยากรห.องสมุดกบั

ห.องปฏบิัติการ ฟาร�มทดลอง 
2. ควรนําผลการประเมินมา
วิเคราะห�และนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาให.ตอบสนองความ
ต.องการของผู.ใช.บริการ 
10.6 
1. ควรมีการประเมินกระบวนการ
ในการรับข.อมูลปXอนกลับจากผู.มี
ส&วนได.ส&วนเสียทุกกลุ&ม 

2. นําผลการประเมินมาวิเคราะห�
และนําไปสู&การปรับปรุง 
 

Criterion 11 ผลผลิต  
(11.1 - 11.5) 

11.1 – 11.3 
1. ควรวิเคราะห�อัตราการคงอยู&

และระยะเวลาเฉลี่ยในการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาเพื่อเป$น
พื้นฐานข.อมูลในการจัดการการ
คงอยู&และการสําเร็จการศึกษา
ของนักศกึษาในหลกัสูตร 

2. ควรนําข.อมูลที่ได.มาวเิคราะห�
และทําอย&างต&อเนื่อง (3-5ป�) 
เพื่อให.เห็นแนวโน.ม จะทําให.
หลักสูตรสามารถเทียบเคียงกับคู&
เทียบและสามารถนําไปปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนได.
สอดคล.อง/บรรลุ PLO 
3. ควรแสดงกระบวนการในการ
สร.างความร&วมมือกับหน&วยงาน
ภายนอกในการสนับสนุนการ

เรียนและการได.งานทําของ
นักศึกษา 

1. หลักสูตรฯ วางแผนนําข.อมูลแต&ละ
ส&วนมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงานของหลักสูตรให.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

อยู&ระหว&างดําเนินการวิเคราะห�
อัตรากําลัง และอัตราการคงอยู&ของ

นักศึกษาในหลักสูตร 

11.4 ควรมีการติดตามประเภท
และจํานวนกิจกรรมการวิจัยของ

นักศึกษาอย&างต&อเนื่องจะทําให.
เห็นแนวโน.มและเทียบเคียงเพื่อ
การพัฒนาได. 
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Criterion 
ข�อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประเมิน ปEการศึกษา 2561 

ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข�อเสนอแนะโดยสรุปอย%างไร 

ผลการดําเนินงานดีขึ้นอย%างไร 

11.5 ควรนําข.อมูลที่ได.จากผู.มี
ส&วนได.ส&วนเสียมาวิเคราะห�

แนวโน.มและเทียบเคียง 
มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียน
การสอนที่ใกล.เคียงกัน เพื่อนําไป
ปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองต&อ
ความต.องการของผู.มีส&วนได.ส&วน

เสียต&อไป 
 

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

องค�ประกอบ 
ข�อเสนอแนะ 

ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข�อเสนอแนะโดยสรุปอย%างไร 

ผลการดําเนินงานดีขึ้นอย%างไร 

องค�ประกอบ

ที่ 1 : การ
ผลิตบัณฑิต 

1.คณะควรส&งเสริมและสนับสนุน

ให.อาจารย�มีการเพิ่มคุณวุฒิและ
ตําแหน&งทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดย
การกําหนดเปXาหมาย การควบคุม 
กํากับ และติดตาม เพื่อให.มโีอกาส
บรรลุตามเปXาหมาย 

คณะฯ ได.ให.บุคลากรจัดทําแผนพัฒนา

ตนเองในการขอตําแหน&งทางวชิาการ  โดย
จัดทําเป$นข.อตกลงไว.ในข.อตกลงภาระงาน 
(TOR) แต&ยังไม&มีการประเมินผลในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

บุคลากรคณะฯ ได.รับการแต&งตัง้ให.ดาํรง

ตําแหน&งผู.ช&วยศาสตราจารย� จํานวน 4 
คน คือ  
1. ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ  
2. ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง 
3. ผศ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ 

4. ผศ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก 

 2. คณะควรวิเคราะห�แผนกิจกรรม/
โครงการเพื่อพัฒนานักศกึษา ทีม่ี
ความซ้ําซ.อนหรือตอบสนองต&อ

ยุทธศาสตร�เดียวกัน ช&วงเวลาใน
การดําเนินการไม&เหมาะสม ความ
คุ.มค&าของกิจกรรม เพื่อปรับลด
กิจกรรมดังกล&าว 
 

ได.พิจารณาแล.วว&าทุกโครงการ/กิจกรรมมี
ความสําคัญและตอบโจทย�การพัฒนา
นักศึกษาในทศวรรษที่ 21 และ TQF 5 ด.าน 

  

 3. คณะควรมีการประเมินคุณภาพ/
ผลลัพธ�ของการบริการนักศกึษา
ระดับปริญญาตรี และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริการในป�

ต&อไป 

ปรับปรุงรูปแบบประเมินโดยใช.การประเมิน
ออนไลน� และออกแบบสอบถามที่ตอบ
วัตถุประสงค�ของการจัดกิจกรรมได. เพื่อนํา
ผลการประเมินไปใช.ในการวางแผนการจัด

กิจกรรมต&อไป 

คณะได.นําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให.บริการนักศึกษาทกุระดับ เช&น การ
ปรับปรุงห.องสมุด เพื่อจัดทําเป$น learning  
space  
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องค�ประกอบ 

ข�อเสนอแนะ 
ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข�อเสนอแนะโดยสรุปอย%างไร 

ผลการดําเนินงานดีขึ้นอย%างไร 

 4. คณะควรจัดกิจกรรมให.ความรู.
และทักษะการประกันคุณภาพแก&

นักศึกษาทกุระดับ โดยเน.นให.
นักศึกษาเข.าใจในระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะฯ ได.ให.ความรู.ทางด.านการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยผ&านกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศกึษา เมื่อวันที่ 20 มถินุายน 
2562 พร.อมทั้งสอดแทรกความรู.ทางด.าน
การดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
เสริมสร.างความรู.ทัง้ภายในและภายนอก
ห.องเรียน เช&น โครงการสัตวศาสตร�พัฒนา

วิชาชีพ  โครงการสัตวศาสตร�จิตอาสา 

นักศึกษามคีวามรู.ความเข.าใจเกี่ยวกบัการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช&น 

การจัดโครงการ/กิจกรรม สามารถตอบ
วัตถุประสงค� ตัวชี้วัด และผลลัพธ�ที่ได. 
พร.อมทั้งนําข.อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนการดําเนินงานในป�ต&อไป 
 

องค�ประกอบ
ที่ 2 : วิจัย 

1. คณะควรจัดทําฐานข.อมูล
งานวิจัยของคณาจารย� เพื่อให.
สามารถวิเคราะห�ประเภทและ
ผลงานวิจัยของคณาจารย� รวมถึง
การเข.าถงึข.อมูลได. 

ได.ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการวิจัย
ประจําคณะฯ และได.มอบหมายงานจัดทํา
ฐานข.อมูลงานวิจัยคณะ ประกอบด.วย ผล
งานวิจัย,โครงการวิจัยที่ได.รับทุนวิจัย,
โครงการวิจัยจากงานวิจัยของนักศึกษา

คณะสัตวศาสต�ฯ, ผลงานการตีพิมพ�
บทความวิชาการทั้งระดับชาตและนานาชาติ 
รวมถึงผลงานที่ได.รับการย่ืนขอจดทรัพย�สิน
ทางปAญญา ได.แก& อนุสิทธบิัตร สิทธบิัตร�
และ ลิขสิทธิ์ เพื่อนําเข.าการประชุม

คณะกรรมการวิจัยคร้ังต&อไป 
 

คณะได.ทําการย่ืนขอจดทรัพย�สินทาง
ปAญญา ได.แก& สิทธิบัตร� จํานวน 1 เร่ือง 
ในป� 2562 

 2. คณะควรส&งเสริมและสนับสนุน
ให.คณาจารย�มีการตีพิมพ�เผยแพร&

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการใน
ฐานข.อมูลที่ได.รับการยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

คณะได.บรรจุโครงการสนับสนุนตีพิมพ�
เผยแพร&ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการและ

นําเสนอผลงาน อยู&ในแผนงานป�งบประมาณ 
2563 และได.จัดทํากิจกรรมรองรับโครงการ
เรียบร.อยแล.ว 

มีนักวิจัยที่ได.รับการตีพิมพ�ในวารสาร
นานาชาติ กําลงัย่ืนขอรับการสนับสนนุ

จากโครงการ 

องค�ประกอบ
ที่ 3 :  การ

บริการ
วิชาการ 

คณะควรกําหนดตัวบ&งชี้และ
วิเคราะห�ความสําเร็จของโครงการ

บริการวิชาการ 
ที่ชัดเจน  

กําหนดตัวชี้วัดของโครงการเพื่อให.โครงการ
กําหนดเป$นผลลัพธ�เป$นมูลค&าทางเศรษฐกิจ

ที่เกิดขึ้นในแต&ละโครงการ 

เกิดโครงการตัวอย&างที่ได.รับทุนสนับสนุน
จากหน&วยงานภายนอกได.รับการประเมิน

มูลค&าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในโครงการ 
ที่ก&อเกิดมลูค&าทางเศรษฐกิจแก&ชุมชุน
เปXาหมายได.เพิ่มถึงร.อยละ 37 และมคี&า 
ROI ของโครงการที่ 8.1 

องค�ประกอบ
ที่ 4  การทํานุ
บํารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

คณะควรเพิ่มเติมการประเมิน
โครงการ โดยเน.นตัวบ&งชี้ตาม
วัตถุประสงค�ของโครงการ 

ดําเนินการชี้แจงและปรับปรุงตัวชี้วัด โดยจะ
เร่ิมใช.ในป�งบประมาณ 2564  

- 
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องค�ประกอบ 

ข�อเสนอแนะ 
ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข�อเสนอแนะโดยสรุปอย%างไร 

ผลการดําเนินงานดีขึ้นอย%างไร 

องค�ประกอบ
ที่ 5 : การ

บริหารจัดการ 

1. คณะควรมีการกาํหนดกิจกรรม
ควบคุมภายในให.สอดคล.องกับ

แผนบริหารความเสี่ยง 

วันที่  21 มกราคม 2563  
ได.ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงฯ โดยได.พิจารณาวิเคราะห�
ประเด็นความเสี่ยงและกิจกรรม/โครงการที่
สอดคล.องกับแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคมุภายใน ประจําป�งบประมาณ 
2563 เรียบร.อยแล.ว 

 คณะฯ ได.ดําเนินการบริหารความเสีย่ง
โดยวิเคราะห�ประเด็นความเสี่ยงอย&างเป$น

ระบบมากขึ้น 

 2. คณะควรจัดทําระบบจัดเกบ็และ
เผยแพร&แนวปฏิบัติที่ดี  

คณะฯ ได.มีแผนการดําเนินการโดยจะนําเอา
แนวปฏิบัตทิี่ดีเผยแพร&บน เว็บไซด� KM MJU 
WEB Blog  และสงัเคราะห�องค�ความรู.ของ

คณะฯในรูปแบบ  Infographic สู&สาธารณะ
ชน 

อยู&ระหว&างการรวบรวมข.อมูลและ
ประสานงานกบัทีมงานของมหาวทิยาลัย
เพื่อเผยแพร&บน เว็บไซด� KM MJU WEB 

Blog   

  

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
Criteria Rating 

C.1 ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู�เรียน  
 C.1.1  มีการใช.ข.อมูลที่เกี่ยวข.องในการกําหนดคุณสมบัติและจํานวนรับ 

ที่เหมาะสม 
2 

 C.1.2  มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการรับสมัครและคัดเลือกผู.เรียน และ
ใช.ผลการประเมินในการปรับปรุงเพื่อให.ได.ผู.เรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวน
ตามต.องการ 

2 

C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต%ละหลักสูตรต%อผลการเรียนรู� 
(Learning Outcomes) และความต�องการจําเปoนของผู�มีส%วนได�ส%วนเสีย 

 

 C.2.1  มีการกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต&ละหลักสูตรให.
บรรลุคุณลักษณะพึงประสงค�ของบัณฑิต และผลการเรียนรู. 

2 

 C.2.2  มีการกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต&ละหลักสูตร 
ให.ตอบสนองความต.องการและจําเป$นของผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย 

2 

 C.2.3  มีการกํากับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู.เรียนให.สอดคล.องกับผล
การเรียนรู.คาดหวังหรือคุณสมบัติที่พึงประสงค�ของผู.เรียน เพื่อทําให.ม่ันใจว&า
กระบวนการวัดและผลจากการประเมินผู.เรียนนั้นมีความถูกต.อง เช่ือถือได.และ
เป$นธรรม (ensure validity, reliability and fairness) 

2 

 C.2.4  มีการกํากับติดตามและประเมินผลของกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู.
ของนักศึกษา งานให.คําแนะนําและบริการนักศึกษา (student supports / services 
/ advices) เพื่อให.นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค�ตาม 
ผลการเรียนรู.และศักยภาพทางอาชีพ 

2 

C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร�างสรรค�นวัตกรรม 
ตามทิศทางการพัฒนาด�านวิจัยและเพื่อผู�เรียน 

 

 C.3.1  มีการใช.ข.อมูลที่เกี่ยวข.องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบัน 
ในการกําหนดหรือทบทวนทิศทางการวิจัยของคณะ/สถาบัน 

3 

 C.3.2  มีการกํากับติดตามและประเมินผลการวิจัยและกระบวนการวิจัย 
ให.ตอบสนองทิศทางการวิจัยของคณะ/สถาบันและใช.ผลการประเมินในการ
ปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางการวิจัย 

3 
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Criteria Rating 
C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด�านบริการ

วิชาการแก%ชุมชน และเพื่อผู�เรียน 
 

 C.4.1  มีการใช.ข.อมูลที่เกี่ยวข.องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการ
กําหนดหรือทบทวนทิศทางการบริการวิชาการแก&ชุมชนและพัฒนาผู.เรียนของ
คณะ/สถาบัน ตามวิสัยทัศน� ปณิธาน และ/หรือยุทธศาสตร�ของคณะ/สถาบันที่
สอดคล.องกับยุทธศาสตร�ชาติ 

2 

 C.4.2  มีการกํากับติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการและกระบวนการ
บริการวิชาการให.ตอบสนองทิศทางการบริการวิชาการของคณะ/สถาบันและใช.
ผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง 

2 

C.5 ผลและกระบวนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให�สอดคล�องหรือ
บูรณาการกับพันธกิจอื่นของสถาบัน 

 

 C.5.1  มีการใช.ข.อมูลที่เกี่ยวข.องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการ
กําหนดหรือทบทวนทิศทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให.สอดคล.องกับ
พันธกิจอื่นของคณะ/สถาบัน หรือเพื่อการพัฒนาความรู.ความสามารถและทักษะ
ทางด.านศิลปะและวัฒนธรรมความเข.าใจหรือ 
การสืบสานต&อยอดศิลปวัฒนธรรม 

2 

 C.5.2  มีการกํากับดูแลและประเมินผลการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
กระบวนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให.ตอบสนองทิศทางการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของหน&วยงานและใช.ผลการประเมินในการปรับปรุง
กระบวนการหรือปรับทิศทาง 

2 

C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 C.6.1  มีการใช.ข.อมูลที่เกี่ยวข.องในการวางแผนอัตรากําลังของบุคลากร 3 

 C.6.2  มีการกํากับ ติดตาม ดําเนินการ และประเมินแผนอัตรากําลังของบุคลากร 
และใช.ผลการประเมินในการทบทวนและปรับปรุงอัตรากําลังให.มีความเหมาะสม
กับความต.องการจําเป$นของคณะ/สถาบัน 

3 

 C.6.3  มีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จําเป$นในการขับเคลื่อนพันธกิจต&าง 
ๆ ของคณะ/สถาบัน มีการติดตามประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
และใช.ผลการประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 

3 
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Criteria Rating 
 C.6.4  มีการวิเคราะห�ความต.องการจําเป$นในการได.รับการพัฒนาของบุคลากร 

และใช.ข.อมูลที่เกี่ยวข.องในการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
3 

 C.6.5  มีการกํากับ ติดตาม ดําเนินการ และประเมินแผนพัฒนาบุคลากร และใช.
ผลการประเมินในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 

3 

 C.6.6  มีระบบการประเมินความดีความชอบ ให.รางวัล ยกย&อง และเพิ่มขวัญและ
กําลังใจของบุคลากรด.วยความโปร&งใส ยุติธรรม สอดคล.องเหมาะสมกับทิศ
ทางการพัฒนาของคณะ/สถาบัน และส&งเสริมให.เกิดความมุ&งม่ัน ร&วมแรงร&วมใจ
ของบุคลากรในการดําเนินพันธกิจต&าง ๆ (Merit System) 

1 

C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด�านกายภาพ  
 C.7.1  มีการจัดหา บํารุงรักษา และประเมิน ผลการจัดหาและบํารุงรักษาวัสดุ

อุปกรณ�และสถานที่ที่ใช.ในการจัดการเรียน การสอน และการฝKกปฏิบัติของ
ผู.เรียน เพื่อให.มีความเพียงพอพร.อมใช.ทันสมัยและตอบสนองความต.องการ
จําเป$นของการจัดการเรียนการสอนและการฝKกปฏิบัติ 

3 

 C.7.2  มีการจัดหา บํารุงรักษา ให.บริการ และประเมินผลการจัดหา บํารุงรักษา 
และให.บริการวัสดุอุปกรณ�และสถานที่ ด.านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให.มีความ
เพียงพอ พร.อมใช. ทันสมัย และตอบสนองความต.องการจําเป$นของการจัดการ
เรียน การสอน และการพัฒนาการเรียนรู.ของผู.เรียน 
และการบริหารจัดการพันธกิจต&าง ๆ 

2 

 C.7.3  มีการจัดหา บํารุงรักษา ให.บริการ และประเมินผลการจัดหา บํารุงรักษา 
และให.บริการทรัพยากรในห.องสมุด เพื่อให.มีความเพียงพอ 
พร.อมใช. ทันสมัย และตอบสนองความต.องการจําเป$นของการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาการเรียนรู.ของผู.เรียน 

3 

 C.7.4  มีการจัดสภาพแวดล.อมทางกายภาพ สภาพแวดล.อมทางสังคม และ
สภาพแวดล.อมทางจิตวิทยา ที่ช&วยส&งเสริมการเรียนรู. ศักยภาพ คุณภาพชีวิต 
สุขภาพ และความปลอดภัยของผู.เรียน 

3 

C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด�านภาวะผู�นํา ธรรมาภิบาล และการ
ตอบสนองผู�มีส%วนได�ส%วนเสีย 

 

 C.8.1  มีกระบวนการรับฟAงความคิดเห็นและความต.องการของผู.มีส&วนได. 
ส&วนเสียทั้งภายในและภายนอกคณะ/สถาบันอย&างเป$นระบบ 

3 
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Criteria Rating 
 C.8.2  มีการใช.ข.อมูลความคิดเห็นและความต.องการของผู.มีส&วนได.ส&วนเสีย 

รวมทั้งสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข.องในการจัดทําวิสัยทัศน� พันธกิจ และ 
แผนกลยุทธ� 

3 

 C.8.3  มีกระบวนการถ&ายทอดแผนกลยุทธ�สู&การปฏิบัติ กํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธ�อย&างเป$นระบบ และใช.ผลการประเมิน
ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อผลักดันให.บรรลุผลสําเร็จตามเปXาหมายเชิงกลยุทธ� 

3 

 C.8.4  มีกระบวนการสื่อสารข.อมูลสําคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร.าง
ความผูกพันกับบุคลากรและผู.เรียน รวมทั้งผู.มีส&วนได.ส&วนเสียที่สําคัญอย&างเป$น
ระบบ 

3 

 C.8.5  มีกระบวนการประเมินภาวะผู.นํา ธรรมาภิบาล และผลการปฏิบัติงานของ
ผู.บริหารคณะ/สถาบัน รวมทั้งผู.บริหารสูงสุด และสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และ
ใช.ผลการประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 

3 

 C.8.6  มีการใช.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับในการพัฒนา ปรับปรุง 
การบริหารและการดําเนินพันธกิจของคณะ/สถาบัน 

3 

สรุปผลในภาพรวม 3 
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ข�อมูลพื้นฐาน Common Data Set 
No. CdsName CdsValue 
1 จํานวนหลักสูตรที่เป�ดสอนทัง้หมด 3.00 
  - ---ระดับปริญญาตรี 1.00 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 

  - ---ระดับปริญญาโท 1.00 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 

  - ---ระดับปริญญาเอก 1.00 

2 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง 0.00 
  - ---ระดับปริญญาตรี 0.00 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 

  - ---ระดับปริญญาโท 0.00 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 

  - ---ระดับปริญญาเอก 0.00 

3 จํานวนนักศึกษาปPจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 809.00 
  - ---จํานวนนักศึกษาปAจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 778.00 

  - ---จํานวนนักศึกษาปAจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 

  - ---จํานวนนักศึกษาปAจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 27.00 

  - ---จํานวนนักศึกษาปAจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 

  - ---จํานวนนักศึกษาปAจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  4.00 

4 จํานวนอาจารย�ประจําทั้งหมด รวมทัง้ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต%อ 20.00 
  - ---จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต&อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท&า  1.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต&อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท&า 4.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต&อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท&า  

15.00 

  จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน&งอาจารย� 7.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจํา (ท่ีไม&มีตําแหน&งทางวิชาการ) ท่ีมวุีฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท&า 0.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจํา (ท่ีไม&มีตําแหน&งทางวิชาการ) ท่ีมวุีฒิปริญญาโท หรือเทียบเท&า 2.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจํา (ท่ีไม&มีตําแหน&งทางวิชาการ) ท่ีมวุีฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท&า 5.00 

  จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน&งผู.ช&วยศาสตราจารย�  12.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน&งผู.ช&วยศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท&า 1.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน&งผู.ช&วยศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท&า 2.00 
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  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน&งผู.ช&วยศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท&า 9.00 

  จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน&งรองศาสตราจารย� 1.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน&งรองศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท&า 0.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน&งรองศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท&า 0.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน&งรองศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท&า 1.00 

  จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน&งศาสตราจารย� 0.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน&งศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท&า 0.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน&งศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท&า 0.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน&งศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท&า 0.00 

5 จํานวนอาจารย�ประจําหลักสตูรแยกตามวุฒิการศึกษา 16.00 
  - - --ระดับปริญญาตรี 1.00 

  - - --ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 

  - - --ระดับปริญญาโท 2.00 

  - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 

  - - --ระดับปริญญาเอก 13.00 

6 จํานวนอาจารย�ประจําหลักสตูรที่มีดาํรงตําแหน%งทางวิชาการ 14.00 
  - - --จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตรท่ีไม&มีตําแหน&งทางวิชาการ 4.00 

  - - --จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน&งผู.ช&วยศาสตราจารย� 9.00 

  - - --จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน&งรองศาสตราจารย� 1.00 

  - - --จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน&งศาสตราจารย� 0.00 

7 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสูตร 25.00 
  - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
2.00 
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  - - --บทบสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม&อยู&ในฐานข.อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว&าด.วย หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต&สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป$นประกาศให.ทราบเป$นการ
ท่ัวไป และแจ.งให. กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต&วันท่ีออกประกาศารฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม&
อยู&ในฐานข.อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว&าด.วย หลักเกณฑ�
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต&สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป$นประกาศให.ทราบเป$นการท่ัวไป และแจ.งให. กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต&วันท่ีออกประกาศ 

0.00 

  - - --ผลงานท่ีได.รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.00 

  - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวชิาการท่ีปรากฏใน
ฐานข.อมูล TCI กลุ&มท่ี 2 

0.00 

  - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติท่ีไม&อยู&ใน
ฐานข.อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว&าด.วย หลักเกณฑ�การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต&สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป$นประกาศให.ทราบเป$นการท่ัวไป และแจ.งให.  กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับ แต&วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม&อยู&ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏ ในฐานข.อมูล TCI กลุ&มท่ี 1 

1.00 

  - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข.อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว&า
ด.วย หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

1.00 

  - - --ผลงานได.รับการจดสิทธิบัตร 0.00 

  - - --ผลงานวิชาการรับใช.สังคมท่ีได.รับการประเมินผ&านเกณฑ�การขอตําแหน&งทางวิชาการแล.ว 0.00 

  - - --ผลงานวจิัยท่ีหน&วยงานหรือองค�กรระดับชาติว&าจ.างให.ดําเนินการ 0.00 

  - - --ผลงานค.นพบพันธุ�พืช พันธุ�สัตว� ท่ีค.นพบใหม&และได.รับการจดทะเบียน 0.00 

  - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได.รับการประเมินผ&านเกณฑ�การขอตําแหน&งทางวิชาการแล.ว 0.00 

  - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ&านการพิจารณาตามหลักเกณฑ�การประเมินตําแหน&งทาง
วิชาการแต&ไม&ได.นํามาขอรับการประเมินตําแหน&งทางวิชาการ 

0.00 

  - - --จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีมีการเผยแพร&สู&สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ&านสือ่
อิเลคทรอนิกส� online 

0.00 
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  - - --จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับสถาบัน 0.00 

  - - --จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับชาติ 0.00 

  - - --จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับความร&วมมือระหว&างประเทศ 0.00 

  - - --จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.00 

  - - --จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับนานาชาติ  0.00 

  - - -จํานวนบทความของอาจารย�ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได.รับการอ.างอิงใน
ฐานข.อมูล TCI และ Scopus ต&อจํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตร 

21.00 

8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 199.00 
  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทําภายใน 1 ป� หลังสําเร็จ

การศึกษา 
189.00 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได.งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม&นับรวมผู.ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 125.00 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 18.00 

  จํานวนผู.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก&อนเข.าศึกษา 4.00 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได.ประจําอยู&แล.ว 0.00 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต&อระดับบัณฑิตศึกษา 7.00 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 1.00 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ�ทหาร 3.00 

  เงินเดือนหรือรายได.ต&อเดือน ของผู.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได.งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค&าเฉลี่ย) 

15785.75 

  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ.างท่ีมีต&อผู.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.22 

9 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได�รับการตพีิมพ�
หรือเผยแพร% 

0.00 

  - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ�ท่ีมีการตีพิมพ�ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  0.00 

  - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.00 
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  - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดับชาติท่ีไม&อยู&ในฐานข.อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว&าด.วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการว&าด.วย
หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต&
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป$นประกาศให.ทราบท่ัวไปและแจ.ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต&วันท่ีออกประกาศ 

0.00 

  - ---ผลงานท่ีได.รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.00 

  - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข.อมูล TCI กลุ&มท่ี 2 0.00 

  - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไม&อยู&ในฐานข.อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว&าด.วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว&าด.วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต&สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป$นประกาศให.ทราบท่ัวไปและ
แจ.ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต&วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม&อยู&ใน Beall's list) หรือ
ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข.อมูล TCI กลุ&มท่ี 1 

0.00 

  - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏอยู&ในฐานข.อมูลระดับนา
นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว&าด.วยหลักเกณฑ�การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว&าด.วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0.00 

  - ---ผลงานท่ีได.รับการจดสิทธิบัตร 0.00 

  - ---จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีมกีารเผยแพร&สู&สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ&านสื่อ
อิเลคทรอนิกส� online 

0.00 

  - ---จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับสถาบัน 0.00 

  - ---จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับชาติ 0.00 

  - ---จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับความร&วมมือระหว&างประเทศ 0.00 

  - ---จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.00 

  - ---จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับนานาชาติ  0.00 

  จํานวนผู.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ป�การศึกษาท่ีเป$นวงรอบประเมิน) 0.00 

10 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได�รับการ
ตีพิมพ�หรือเผยแพร% 

0.00 

  - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  0.00 
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  - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดับชาติท่ีไม&อยู&ในฐานข.อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว&าด.วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการว&าด.วย
หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต&
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป$นประกาศให.ทราบท่ัวไปและแจ.ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต&วันท่ีออกประกาศ 

0.00 

  - ---ผลงานท่ีได.รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.00 

  - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข.อมูล TCI กลุ&มท่ี 2 0.00 

  - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไม&อยู&ในฐานข.อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว&าด.วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว&าด.วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต&สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป$นประกาศให.ทราบท่ัวไปและ
แจ.ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต&วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม&อยู&ใน Beall's list) หรือ
ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข.อมูล TCI กลุ&มท่ี 1 

0.00 

  - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏอยู&ในฐานข.อมูลระดับนา
นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว&าด.วยหลักเกณฑ�การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว&าด.วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0.00 

  - ---ผลงานท่ีได.รับการจดสิทธิบัตร 0.00 

  - ---จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีมกีารเผยแพร&สู&สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ&านสื่อ
อิเลคทรอนิกส� online 

0.00 

  - ---จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับสถาบัน 0.00 

  - ---จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับชาติ 0.00 

  - ---จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับความร&วมมือระหว&างประเทศ 0.00 

  - ---จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.00 

  - ---จํานวนงานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับนานาชาติ  0.00 

  จํานวนผู.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ป�การศึกษาท่ีเป$นวงรอบประเมิน) 0.00 

11 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท%า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 0.00 
  - ---ระดับอนุปริญญา 0.00 

  - ---ระดับปริญญาตรี 398.66 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 
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  - ---ระดับปริญญาโท 45.02 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 

  - ---ระดับปริญญาเอก 9.02 

12 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�จากภายในสถาบัน    1,291,800  
  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี     1,291,800  

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

13 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�จากภายนอกสถาบนั  14,415,626  
  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   14,415,626  

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

14 จํานวนอาจารย�ประจําที่ปฏิบตัิงานจริง (ไม%นบัรวมผู�ลาศึกษาต%อ) 19.00 
  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 19.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม&นับรวมผู.ลาศึกษาต&อ) 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  จํานวนอาจารย�ประจําท่ีลาศึกษาต&อ 1.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  1.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ  0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  0.00 

  จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต&อ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

15 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ�ที่ตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

19.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 19.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 
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  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม&อยู&ในฐานข.อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว&าด.วย หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต&สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป$นประกาศให.ทราบเป$นการท่ัวไป และแจ.งให. กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต&วันท่ีออกประกาศ 

0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  ผลงานท่ีได.รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข.อมูล TCI กลุ&มท่ี 2  

0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาตท่ีิไม&
อยู&ในฐานข.อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว&าด.วย หลักเกณฑ�
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต&สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป$นประกาศให.ทราบเป$นการท่ัวไป และแจ.งให. กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต&วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม&อยู&ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ
ท่ีปรากฏในฐานข.อมูล TCI กลุ&มท่ี 1 

2.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 2.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาตท่ีิ
ปรากฏในฐานข.อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว&าด.วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556  

9.00 
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  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 9.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  ผลงานได.รับการจดสิทธิบัตร 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  ผลงานวิชาการรับใช.สังคมท่ีได.รับการประเมินผ&านเกณฑ�การขอตําแหน&งทางวิชาการแล.ว 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  ผลงานวิจัยท่ีหน&วยงานหรือองค�กรระดับชาติว&าจ.างให.ดําเนินการ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  ผลงานค.นพบพันธุ�พืช พันธุ�สัตว� ท่ีค.นพบใหม&และได.รับการจดทะเบียน 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได.รับการประเมินผ&านเกณฑ�การขอตําแหน&งทางวิชาการแล.ว 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ&านการพิจารณาตามหลักเกณฑ�การประเมินตําแหน&งทางวิชาการ 
แต&ไม&ได.นํามาขอรับการประเมินตําแหน&งทางวิชาการ 

0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

16 งานสร�างสรรค�ที่มีการเผยแพร%สู%สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ%านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส� online 

0.00 
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                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป�การศึกษา 2562   

No. CdsName CdsValue 
  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  งานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับสถาบัน 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  งานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับชาติ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  งานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับความร&วมมือระหว&างประเทศ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  งานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  งานสร.างสรรค�ท่ีได.รับการเผยแพร&ในระดับนานาชาติ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ&มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

 


