
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 

(29 มิถุนายน 2563 – 6 มิถุนายน 2564) 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

---------------------------------------------------------------------- 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 8 เดือนมีนาคม  

พ.ศ.2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อท าหน้าที่ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 

ในระหวา่งวันที่ 8 - 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑชิา  พุทซาค า  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์  จติมนัส   กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรนีฤวรรณ  กรรมการ 

4. นางสาวศิรินยา  อ้นแก้ว    เลขานุการ 

 
วันที่ท าการประเมิน 

 วันที่ 8 - 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 

 
สถานที่ท าการประเมิน 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines ของที่ประชุมอธิการบดี 

แหง่ประเทศไทย (ทปอ.) จ านวน 8 Criteria 28 Sub criteria 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
 

Criteria Rating 

 C.1 ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลอืกผู้เรียน 3 

C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้ (Learning 

Outcomes) และความตอ้งการจ าเป็นของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

2 

C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามทิศทางการพัฒนา

ด้านวิจยัและเพ่ือผู้เรียน 

2 

C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน  

และเพื่อผู้เรียน 

2 

C.5 ผลและกระบวนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับ 

พันธกิจอื่นของสถาบัน 

2 

C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 

C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ 2 

C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และการตอบสนอง 

ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

3 

สรุปผลในภาพรวม 2 

 

ในภาพรวมของการประเมินผลการด าเนินการ คณะกรรมการประเมินมีความเห็นว่า  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines ของที่ประชุมอธิการบดี 

แหง่ประเทศไทย (ทปอ.) ในระดับ 2 (Inadequate and Improvement is Necessary)  

 

ทั้งนีม้ีขอ้คิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี ้

 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 

น าเสนอในวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

------------------------------------------------------------------- 
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สรุปการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 

Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.1 ผลและกระบวนการรับสมคัรและคัดเลือกผู้เรยีน 3 

C.1.1 มีการใช้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในการ

ก าหนดคุณสมบัติและจ านวนรับ 

ที่เหมาะสม 

- ระดับบัณฑิตศึกษา ควรหาข้อมูลบุคคลเป้าหมายและวิเคราะห์ความ

ต้องการเรียนตั้งแต่ต้น จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ 

ในการปรับทิศทางการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรยีนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามยุคสมัย 

 

 

 

3 

C.1.2 มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผล

การรับสมัครและคัดเลือกผู้ เรียน 

และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง

เพื่อให้ได้ผู้ เรียนที่มีคุณสมบัติและ

จ านวนตามต้องการ 

จ านวนนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี

เกินตามเป้าหมาย 

1. ควรประเมินคุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากเปิดรับ

นักศึกษาที่หลากหลาย อาจจะมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน 

หรอืการจบการศึกษา 

2. ควรประเมินผลการรับเข้าของบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ

วิเคราะห์สาเหตุที่ชัดเจนว่า มีส่วนไหนที่เอื้ออ านวยต่อผู้เรียน 

ในระดับบัณฑติศึกษา 

 

 

 

 

 

3 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และความต้องการจ าเปน็ของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 2 

C.2.1 มีการก ากับติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตร

ให้บรรลุคุณลักษณะพึงประสงค์ของ

บัณฑติ และผลการเรียนรู้ 

- 1. สื่อสารให้ผู้สอนทุกท่านเข้าใจและเห็นความส าคัญของการเตรียม

แผนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล เพื่อการ

ปรับปรุงในการสอนเทอมถัดไปหรอืเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

2. ควรประเมินผลการจัดการศึกษาของทุกหลักสูตรและของคณะ 

ที่สอดคล้องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยควรวิเคราะห์

ตั้งแต่ผลลัพธ์การเรียนรู้ตั้ งแต่เริ่มต้นเข้ามา ระหว่างศึกษา  

จนส าเร็จการศึกษา รวมถงึภาพรวมของบัณฑติ 

 

 

2 

C.2.2 มีการก ากับติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

ให้ตอบสนองความต้องการและ

จ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 1. ควรก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้บัณฑิต

มั่นใจว่าสามารถน าความรู้ไปต่อยอดการท างาน การประกอบ

อาชีพ และศึกษาต่อได้ 

2. ควรแสดงผลจ านวนกลุ่มตัวอย่างและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. ควรทบทวน ก ากับติดตาม และประเมินผลข้อมูลความต้องการ

จ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ในแต่ละหลักสูตร  

เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม 

 

 

 

 

2 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.2.3 มีการก ากับดูแลกระบวนการวัด และ

ประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับ

ผลการเรียนรูค้าดหวังหรอืคุณสมบัติ

ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อท าให้

มั่นใจว่ากระบวนการวัดและผลจาก

การประเมินผู้เรยีนนั้นมีความถูกต้อง 

เชื่อถือ ได้ และเป็ นธรรม  (ensure 

validity, reliability and fairness) 

 

- 1. ก ากับติดตามให้มีการอัพโหลด มคอ. 3 – 6 ให้ครบทุกรายวิชา 

รวมทั้งสื่อสารให้ผู้ เรียนรับทราบ เพื่อน าผลการจัดการเรียน 

การสอนไปปรับปรุงในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป 

2. ก ากับติตตามให้คณาจารย์มีการเตรียมการวัดและประเมินผล 

ให้สอดคล้องกับผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวัง  

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมินในรูปแบบของ Rubric ในรายวิชาที่มี

การฝึกปฏบิัติ 

 

2 

C.2.4 มีการก ากับติดตามและประเมินผล

ของกระบวนการสนับสนุนการเรยีนรู้

ของนักศึกษา งานให้ค าแนะน าและ

บริการนักศึกษา (student supports / 

services / advices) เพื่อให้นักศึกษามี

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการ

เรียนรูแ้ละศักยภาพทางอาชีพ 

มีการสร้างเครือข่าย เพื่อหาทุนสนับสนุน

ส าหรับนักศกึษาในระดับบัณฑติศกึษา 

1. ควรน าข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตและผลของการประกอบ

อาชีพมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร เพื่อให้

หลักสูตรสามารถส่งเสริมศักยภาพในการท างาน การได้งานท า

และก าหนดทิศทางในการเรียนการสอนอย่างชัดเจน  

2. ปรับแนวทางงานทดลอง/ปัญหาพิเศษ ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการและความพรอ้มของสถานประกอบการ 

3. ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการขาย ทักษะการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

 

 

 

 

2 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างสรรคน์วัตกรรม ตามทิศทางการพัฒนาด้านวจิัยและเพื่อผูเ้รียน 2 

C.3.1 มีการใช้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้ งจาก

ภายในและภายนอกคณะ/สถาบันใน

การก าหนดหรือทบทวนทิศทาง 

การวจิัยของคณะ/สถาบัน 

 

มีการก าหนดทิศทางการวจิัยของคณะ 1. เพิ่มเติมข้อมูลความเช่ียวชาญของบุคลากรให้มีความจ าเพาะต่อ

การสรา้งงานวิจัยใหม้ากขึน้ 

2. สรา้งกลุ่มวิจัยลักษณะของการบูรณาการข้ามศาสตร์ 

 

3 

C.3.2 มีการก ากับติดตามและประเมิน

ผลการวิจัยและกระบวนการวิจัยให้

ตอบสนองทิศทางการวิจัยของคณะ/

สถาบันและใช้ผลการประเมินในการ

ปรับปรุ งกระบวนการหรือปรับ 

ทิศทางการวจิัย 

 

มีการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษา พัฒนาโจทย์วจิัย 

1. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยผ่านการฝึกงาน/สหกิจศึกษา 

มากขึ้น และสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินผลว่าผลงานวิจัยมีผลต่อ

การพัฒนาผู้เรยีน  

2. ควรมีการก าหนดตัวชีว้ัดที่สอดคล้องกับทิศทางการวจิยัของคณะ 

3. ทบทวนหัวข้อการท างานวิจัยและเผยแพร่ผลงานที่มีผลกระทบ

สูงขึน้ 

4. หาแนวทางในการพัฒนางานวิจัยเชงิพาณิชย์มากขึ้น 

5. ก ากับติดตามผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติ

พรอ้มที่จะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการเปิดหลักสูตรใหม่ 

 

 

 

 

 

 

2 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพฒันาด้านบริการวิชาการแกชุ่มชน และเพื่อผู้เรยีน 2 

C.4.1 มีการใช้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องทั้ งจาก

ภายในและภายนอกคณะ/สถาบันใน

การก าหนดหรือทบทวนทิศทางการ

บริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนา

ผู้เรยีนของคณะ/สถาบัน ตามวิสัยทัศน์ 

ปณิธาน และ/หรือยุทธศาสตร์ของ

คณ ะ /ส ถ าบั น ที่ ส อ ด คล้ อ งกั บ

ยุทธศาสตรช์าติ 

1. ก ารน า ข้ อ มู ล จ าก ภ ายน อ ก  เช่ น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์

แม่โจ้ 100 ปี และข้อมูลจากภายในคณะ 

เช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี และความ

เช่ียวชาญ (หน้า 57-58) มาก าหนด

นโยบายและทิศทางการบริการวิชาการ 

“มุ่ งเน้นการพัฒนาระบบการผลิต 

ปศุสัตว์ปลอดภัย” ที่ค านึงถึงความ

ต้องการที่แท้จริงของชุมชน (Problem 

Based) 

2. การก าหนดตัวชี้วัด (หน้า 59) เพื่อใช้เป็น

แผนการด าเนินงานด้านบรกิารวิชาการ 

1. ควรทบทวนการใช้ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวางแผนทิศทาง 

การบริการวิชาการของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ 

พันธกิจที่ก าหนดไว้ในโครงร่างองค์กร อัตลักษณ์ของคณะ และ

ผูเ้รียน  

2. ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ท้ าทาย และขับ เคลื่อนผลการ

ด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ (ความเป็นเลิศ

ทางด้านสัตวศาสตรใ์นระดับชาติ) 

3 

C.4.2 มีการก ากับติดตามและประเมินผล

การบริการวิชาการและกระบวนการ

บ ริ ก า รวิ ช าก าร ให้ ต อ บ ส น อ ง 

ทิศทางการบริการวิชาการของคณะ/

สถาบันและใช้ผลการประเมินในการ

ปรับปรุงกระบวนการหรอืปรับทิศทาง 

 

 

1. มีการส่งเสริมการบูรณาการงานบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอน (หน้า 

62-63) 

2. มีผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ

บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด (หน้า 63) 

1. ควรก ากับติดตามผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลผล

การด าเนินงานในการตอบสนองทิศทางการบริการวิชาการของ

คณะและมหาวิทยาลัย 

2. ควรทบทวนการประเมินผลความส าเร็จของกจิกรรมและโครงการ

ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายด้านบริการวิชาการของคณะ

และมหาวิทยาลัย 

3. ทบทวนการประเมินผลกระทบการบริการวิชาการต่อการพัฒนา

ผู้เรยีนและชุมชนในพืน้ที่  

2 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.5 ผลและกระบวนการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธกจิอื่นของสถาบัน 2 

C.5.1 มีการใช้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้ งจาก

ภายในและภายนอกคณะ/สถาบันใน

การก าหนดหรือทบทวนทิศทาง 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ให้สอดคล้องกับพันธกจิอื่นของคณะ/

สถาบัน หรือเพื่อการพัฒนาความรู้

ความสามารถและทักษะทางด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมความเข้าใจหรือ

การสืบสานต่อยอดศิลปวัฒนธรรม 

1. มีการท าโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย 

2. ก ารน า ข้ อ มู ล จ าก ภ ายน อ ก  เช่ น 

ยุทธศาสตร์แม่โจ้ 100 ปี  ชมรมผู้เลี้ยง

นกเขาชวาเสียง และสมาคมอนุรักษ์และ

พัฒนาควายไทย และข้อมูลจากภายใน

คณะ เช่น แผนปฎิบัติการประจ าปี (หน้า 

65) มาก าหนดนโยบายและทิศทาง 

การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม   

3. การก าหนดตัวชี้วัด (หน้า 66) เพื่อใช้เป็น

แผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ควรทบทวนกระบวนการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ให้นักศึกษาและบุคลากร โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติและ

การวัดผลลัพธ์ของทั้งนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้ง ก าหนดทิศทาง

พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนา     

อัตลักษณข์องนักศึกษา นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 

2 

C.5.2 มีการก ากับดูแลและประเมินผลการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ

กระบวนการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ตอบสนองทิศทางการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

หน่วยงานและใช้ผลการประเมิน 

ในการปรับปรุงกระบวนการหรือ

ปรับทศิทาง 

 

มีการจัดโครงการ/กจิกรรมท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมที่บูรณาการร่วมกับการเรยีน

การสอน 

1. ควรก ากับติดตามผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการด าเนินงานในการตอบสนองทิศทางการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 

2. ควรทบทวนการประเมินผลความส าเร็จของกจิกรรมและโครงการ

ที่ เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 

3. ทบทวนการประเมินผลกระทบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ต่อการพัฒนาผู้เรยีนและบุคลากร 

2 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 

C.6.1 มีการใช้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในการ

วางแผนอัตราก าลังของบุคลากร 

มีการน าข้อมูลบุคลากรจากโครงสร้าง

อัตราก าลังของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการ

วางแผนอัตราก าลังของคณะ 

 

น าข้อมูลผู้ที่จะลาศึกษาต่อ คณาจารย์โอนย้ายคณะ และค่า FTES  

มาพิจารณาร่วมในการวางแผนอัตราก าลังของคณะ 

2 

C.6.2 มีการก ากับ ติดตาม ด าเนินการ และ

ประเมินแผนอัตราก าลังของบุคลากร 

และใช้ผลการประเมินในการทบทวน

และปรับปรุงอัตราก าลังให้มีความ

เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็น

ของคณะ/สถาบัน 

 

มีการก ากับ ติดตาม และทบทวนโครงสร้าง

อัตราก าลั งบุคลากรสายวิชาการและ 

สายสนับสนุน  

ทบทวนความจ าเป็นอัตราก าลังของคณะเกี่ยวกับที่ตอบสนอง

เป้าหมาย/ทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของคณะ  รวมทั้ ง 

การดูแลฟารม์ เพื่อน ามาปรับปรุงแผนอัตราก าลังให้เหมาะสม 

2 

C.6.3 มีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากร

ที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนพันธกิจ 

ต่าง ๆ ของคณะ/สถาบัน มีการติดตาม 

ประเมินสมรรถนะของบุคลากร และ

ใช้ผลการประเมินเพื่อการปรับปรุง

พัฒนาบุคลากร 

มีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากร 

แต่ละกลุ่มตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

1. ควรมีการก าหนดสมรรถนะที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และ

การด าเนินงานของคณะ 

2. หาเครื่องมือประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่เหมาะสมในการ

ตอบสนองหน้าที่งานที่มอบหมาย 

3. ควรน าผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรแต่ละกลุ่ม 

ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนปรับปรุง

การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามที่ก าหนด 

 

 

2 



 

 

10 

Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.6.4 มีการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น

ในการได้รับการพัฒนาของบุคลากร 

และใช้ข้อมู ลที่ เกี่ ย วข้อ งในการ

วางแผนพัฒนาบุคลากร 

 

1. บุคลากรมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

(IDP) ที่ครอบคลุมความต้องการของ

หน่วยงาน 

2. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา

ตนเองแก่บุคลากรทุกกลุ่ม 

ควรมีการวิเคราะห์/จัดกลุ่มความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง

รายบุคคลให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ก าหนดส าหรับบุคลากร 

แต่ละกลุ่ม เพื่อการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในกรณีที่มีผลการ

ประเมินสมรรถนะของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ที่ก าหนด  

2 

C.6.5 มีการก ากับ ติดตาม ด าเนินการ และ

ประเมินแผนพัฒนาบุคลากร และใช้ผล

การประเมินในการปรับปรุงพัฒนา

บุคลากร 

- 1. ทบทวนประเมินแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดให้ครอบคลุม 

ทุกหลักสูตร พันธกจิและสมรรถนะ 

2. ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในการประเมินแผนพัฒนา

บุคลากร นอกเหนือจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนผลการ

พัฒนาบุคลากรแต่ละกลุ่มว่าเป็นไปตามความต้องการของ

บุคลากร หลักสูตร และคณะ  

2 

C.6.6 มีระบบการประเมินความดีความชอบ 

ให้รางวัล ยกย่อง และเพิ่มขวัญและ

ก าลั งใจของบุ คลากรด้ วยความ

โปรง่ใส ยุติธรรม สอดคล้องเหมาะสม

กับทิศทางการพัฒนาของคณะ/

สถาบัน และส่งเสริมให้ เกิดความ

มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรใน

การด าเนิ นพั นธกิ จต่ าง ๆ (Merit 

System) 

 

1. มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความดี

ความชอบและคณะกรรมการประเมิน 

ที่ชัดเจน 

2. มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมิน

รับทราบ 

ทบทวนกระบวนการให้รางวัล ยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ได้รับรางวัล 

ในการน าเสนอผลงาน หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะอย่างครบถ้วน

และรวดเร็ว เพื่อสรา้งขวัญและก าลังใจของบุคลากร 

 

3 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ 2 

C.7.1 มีการจัดหา บ ารุงรักษา และประเมิน 

ผลการจัดหาและบ ารุง รักษาวัสดุ

อุปกรณ์ และสถานที่ ที่ ใ ช้ ในการ

จัดการเรียน การสอน และการฝึก

ปฏิบัติของผู้ เรียน เพื่อให้มีความ

เพี ย งพ อพ ร้อ ม ใช้ทั น ส มั ย แล ะ

ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของ

การจัดการเรยีนการสอนและการฝึก

ปฏิบัติ 

คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก ในการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ

แก่ผูเ้รียน 

1. ควรทบทวนกระบวนการได้มาซึ่งความต้องการของสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร เพื่อส่งต่อให้ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัยในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

2. ควรวิเคราะห์ผลของการจัดหาและบ ารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ ์และ

สถานที่ด้านการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ทรัพยากรห้องสมุด ที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน และการ

พัฒนาผู้เรียน รวมถึงการบริหารจัดการพันธกิจต่าง ๆ อย่างเป็น

ระบบตามวิสัยทัศน์ของคณะ โดยเฉพาะการจัดท าแผนบริหาร

จัดการวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากร 

ห้องสมุด ที่ตอบสนองต่อการด าเนินการของหลักสูตรให้บรรลุ 

ผลลัพธ์การเรยีนรูท้ี่คาดหวัง  

3. คณะควรมีการน าข้อมูลการประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้ในหลักสูตร (Criteria 9- AUN QA) มาวิเคราะห์เป็น

ภาพรวมของคณะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน PLOs ของ

หลักสูตร รวมถึงการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมของคณะ 

 

 

 

 

2 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.7.2 มีการจัดหา บ ารุงรักษา ให้บริการ 

และประเมินผล การจัดหา บ ารุงรักษา 

และให้บรกิารวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มี

ความเพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัย และ

ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของ

การจัดการเรียนการสอน และ การ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการ

บรหิารจัดการพันธกจิต่าง ๆ 

 

 

-  2 

C.7.3 มีการจัดหา บ ารุงรักษา ให้บริการ 

และประเมินผลการจัดหา บ ารุง 

รักษา และให้บริการทรัพยากรใน

ห้องสมุด เพื่อให้มีความเพียงพอ 

พร้อมใช้ ทันสมัย และตอบสนอง

ความต้องการจ าเป็นของการจัดการ

เรี ย นการสอนแล ะการพั ฒ นา 

การเรียนรูข้องผู้เรยีน 

 

 

-  2 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.7.4 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

สภาพแวดล้ อมทางสั งคม  และ

สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ที่ช่วย

ส่ ง เส ริ ม ก า ร เรี ย น รู้  ศั ก ย ภ าพ 

คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความ

ปลอดภัยของผู้เรยีน 

 

คณะมีกจิกรรมหลากหลายด้านสิ่งแวดล้อม 

เช่น  กิจกรรมส านักงานสี เขียว (Green 

Office) 

ควรทบทวนการจัดสภาพแวดล้อมของคณะที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของผู้เรียน และบุคลากร และประเมินผลการบริการด้านสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ สังคม และจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อคณะโดย

ค านึงถึงความต้องการ และสนองต่อวัตถุประสงค์ตามเงื่อนไขต่าง ๆ 

ของหลักสูตร และของคณะ โดยวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเพื่อก าหนดทิศทางการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ที่ช่วยส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

2 

C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 

C.8.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

และความต้องการของผู้มีสว่นไดส้ว่น

เสียทั้งภายในและภายนอกคณะ/

สถาบันอย่างเป็นระบบ 

1. มีการก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ ง

ภายในและภายนอกอย่างชัดเจน 

2. มีการก าหนดวิธีการและระยะเวลา 

ในการรับฟังความคิดเห็นและความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

รวมทั้งผู้รับผดิชอบอย่างชัดเจน 

 

ควรมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียแต่ละกลุ่มให้ ชัดเจนตามพันธกิจของคณะ  และมีการ 

ประมวลผลอย่างชัดเจนจะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัย 

สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานตามพันธกจิของคณะ 

3 

C.8.2 มีการใช้ขอ้มูลความคดิเห็นและความ

ต้องการของผู้มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ย  

รวมทั้งสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องใน

การจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

แผนกลยุทธ์ 

มีการใช้ข้อมูลความคิด เห็นและความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

มาใช้ในการจัดท าวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ 

และการด าเนินงานตามพันธกจิของคณะ 

ควรก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

แต่ละกลุ่ม ในการได้มาซึ่งข้อมูล และวิเคราะห์และจัดกลุ่มความ

คิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวางแผนการ

ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะให้สอดคล้องกับทิศทาง/เป้าหมาย

ของการวจิัย การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

3 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.8.3 มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

สู่ การปฏิบั ติ  ก ากับติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินการตามแผน

กลยุทธ์อย่างเป็นระบบ และใช้ผล

การประเมินในการปรับปรุง พัฒนา

เพื่อผลักดันให้บรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

 

1. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่บุคลากร

ทุกกลุ่มโดยการประชุม 

2. มีการก ากับติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็น

ระบบ 

ควรวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการถ่ายทอดแผนสู่ผู้ปฏิบัติ

ตามกรอบการก าหนดผู้รับผิดชอบ 

3 

C.8.4 มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลส าคัญ

ตามพันธกิจและกระบวนการสร้าง

ความผูกพันกับบุคลากรและผู้เรียน 

รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ

อย่างเป็นระบบ 

 

มีการสื่อสารข้อมูลที่ส าคัญของคณะให้กับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

1. ควรมีการประเมินกระบวนการ/ช่องทางการสื่อสารข้อมูล 

2. พิจารณาจัดท ากระบวนการสรา้งความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียน 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการคณะ

บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2 

C.8.5 มีกระบวนการประเมินภาวะผู้น า 

ธรรมาภิบาล และผลการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารคณะ/สถาบัน รวมทั้ง

ผู้บรหิารสูงสุด และสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน และใช้ผลการประเมินเพื่อ

การพัฒนาปรับปรุง 

 

มีกระบวนการประเมินผู้บริหารคณะโดย

บุคลากร 

 

ควรวิเคราะห์ และจัดกลุ่มประเด็นข้อเสนอแนะที่มคีวามส าคัญต่อการ

บรหิารจัดการ เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน ก าหนดนโยบายและ

ทิศทางของคณะที่ชัดเจน 

3 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.8.6 มีการใช้ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับในการพัฒนา 

ปรับปรุง การบริหารและการด าเนิน

พันธกจิของคณะ/สถาบัน 

มีน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน

ระดับหลักสูตรและระดับคณะมาทบทวน 

วิเคราะห์ผลการด าเนินการ และปรับปรุง 

ท าให้ผลการด าเนินงานของคณะดีขึ้น 

ควรมีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งผลการประเมินใน

ระดับหลักสูตรและระดับคณะในแต่ละปีการศึกษา มาวิเคราะห์และ

จัดกลุ่มข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุงตามพันธกิจของคณะ จะท าให้

การบรหิารคณะทุกด้านสามารถด าเนินการที่ตอบสนองพันธกจิ 

 

3 
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ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

1. ยึดหลักการเขียนตามวงจร PDCA และแสดงหลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

การด าเนินงานให้ชัดเจน 

 

สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณผ์ู้บริหารคณะ 

1. คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทั้งในรายวิชาและกิจกรรม  

เสริมหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์เฉพาะทาง 

ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการผลักดันให้นักศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านสัตวศาสตร์

และตอบสนองตอ่วิสัยทัศนไ์ด้อย่างชัดเจน 

2. ผู้บริหารได้มีการวางแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษารับเข้า เพื่อก ากับ ติดตามผลที่ได้  

จากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และน ามาใช้เป็นข้อมูล  

ในการวางแผนพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. คณะได้มีการวางแผนในการปรับรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

ที่มจี านวนค่อนขา้งมากให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 จัดการเรยีนการสอนแบบ project base กับ problem base 

 การจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 กับกลุ่มนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช., ปวส.) เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ก าหนดให้นักศกึษาได้มกีารฝึกปฎิบัติในรายวิชาปฎิบัติงานฟาร์มตั้งแตช้ั่นปีที่ 1 

4. คณะได้มกีารวางแผนส าหรับรองรับการฝกึงาน/สหกิจศกึษาของนักศึกษา ดังนี้ 

 ในกรณีที่นักศึกษาได้ฝึกงาน/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ คณะจะกลั่นกรอง

สถานประกอบการในเครือข่ายที่พร้อมรับนักศึกษา และอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัย

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และจะเน้นย้ าให้นักศึกษาปฏิบัติตนตาม

มาตรการการป้องกันการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

 ในกรณีที่ไม่สามารถฝึกงาน/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการได้ คณะได้ก าหนดให้

นักศึกษาท าการฝึกปฏิบัติในฟาร์มของคณะ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากไวรัส

โควิด 19 

5. คณะมีแนวทางการในบริหารจัดการอัตราก าลังให้มีความเพียงพอ และเหมาะสมกับบริบทของ

คณะอย่างทันถ่วงที โดยการคัดกรองผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ที่ต้องการเบื้องต้น 

และท าการประเมินคุณสมบัติ รวมถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลาในการ

ได้มาซึ่งบุคลากรที่พรอ้มปฏิบัติงานตามพันธกิจที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 



17 

 

 

6. คณะได้มีการท างานวิจัยที่เน้นการผลิตปศุสัตว์แบบปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์ของชาติ และนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

7. คณะมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการท างานวิจัย เพื่อให้

นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะในการท าวิจัย รวมไปถึงทักษะด้านวิชาชีพ น าไปสู่การต่อยอด

องค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยหรือการประกอบอาชีพ ให้แก่นักศึกษา 

ในอนาคตตอ่ไป 

8. คณะยังไม่มีการประเมินผลที่เกิดจากการน างานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ในรายวิชาอย่างเป็นรูปธรรม 

9. คณะมกีารส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหนง่วิชาการที่สูงขึน้ 

10. การจัดสรรอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยยังไม่เอื้อต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 

ให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

11. ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับตามหลักเกณฑ์ 

ที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส และเป็นธรรม 

12. ผู้บริหารของคณะมีการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

สะท้อนข้อคดิจากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ด้วยคณะมีองค์ความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์เฉพาะทาง (สุกร สัตว์ปีก โคนม โคเนื้อ อาหารสัตว์) 

อีกทั้ง ยังมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  

ผ่านการปฏิบัติในรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนมีสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษา จึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผลักดันให้นักศึกษามีความเป็นเลิศทางด้าน

สัตวศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 

2. คณะได้มีการส่งอาจารย์ใหม่เข้าฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการภาคเอกชน  

ที่เกี่ยวข้องกับความเช่ียวชาญเป็นระยะเวลา 2-3 เดือน ก่อนท าการจัดการเรียนการสอนให้แก่

นักศึกษา เพื่อให้อาจารย์สามารถน าองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

ศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. คณะมีการแจ้งข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อให้

บุคลากรได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่ยังต้องการให้มี

การบ่งชี้เกี่ยวกับสิ่งที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรสามารถ

น าข้อเสนอแนะไปวางแผนในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างตรงประเด็น 
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4. ต้องการให้มีการก าหนดใหบุ้คลากรทุกส่วนงานจัดท าภาระงานในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) 

ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคณะ  

5. ภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการค่อนข้างสูงกว่ามาตรฐาน 

6. ต้องการให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

เข้ารับการฝึกอบรม หรือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง

ให้นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาและหลักสูตร เพื่อให้ระบบการจัดการศึกษาของ

คณะมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7. ต้องการให้มีการสื่อสารภายในองค์กรทั้งการด าเนินงานตามพันธกิจ หรือข่าวสารต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและทั่วถึงบุคลากรทุกระดับ 

8. ต้องการให้ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

ตามพันธกิจของคณะ 

9. ต้องการให้คณะและมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับบุคลากรและนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น 

หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ เพื่อสร้างขวัญ และก าลังให้แก่บุคลากรในการพัฒนางานให้ดี

ยิ่งขึ้นต่อไป 

10. ต้องการให้ผูบ้ริหารมกีารบริหารจัดการภายในคณะอย่างเป็นระบบ 

11. ต้องการให้คณะให้ความส าคัญต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการบริหารจัดการ 

สิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการจัดการเรียน 

การสอนและการท างานวิจัยของนักศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 

12. ต้องการให้คณะจัดพื้นที่  Learning Space เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา  

รวมไปถึงการจัดหาหนังสือ ต ารา หรือสื่อการเรียนรู้ที่มีความทันสมัย และก้าวทัน 

การเปลี่ยนแปลงในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 

สะท้อนข้อคดิจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศกึษา 

1. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

ในฟาร์มของคณะ  

2. ต้องการให้มีการน าองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หรือ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา 

3. ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติทางวิชาชีพตั้งแต่ช่วงช้ันปีแรก 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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4. คณะและมหาวิทยาลัยได้มีการให้บริการทั้งหนังสือ ต ารา วารสาร และฐานข้อมูลออนไลน์  

เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยให้แก่นักศึกษา แต่ยังขาดการปรับปรุง 

ให้มคีวามทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

5. ต้องการให้มีการจัดหา ซ่อมบ ารุง และสอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและ

ในฟาร์มคณะใหม้ีความเพียงพอ พร้อมใช้ มีมาตรฐาน และมีความทันสมัย เพื่อรองรับการเรียน

การสอนและการท างานวิจัยของนักศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 

6. ต้องการให้มกีารจัดฝกึอบรมเกี่ยวกับการใชโ้ปรแกรม Microsoft Office ให้แก่นักศกึษา 

7. ต้องการให้คณะให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ของคณะทั้งอาคารสถานที่

และสุขภาพของสัตว์ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย 

8. ต้องการให้คณะวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการในสถานการณ์ปัจจุบัน  

ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนการสอน 

9. การเดินทางเป็นอุปสรรคต่อการเข้าเรียนตามระยะเวลาที่ก าหนดของแต่ละรายวิชาในช่วงช้ันปีที่ 1  

 

สะท้อนข้อคดิจากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

1. นักศึกษามีความอดทน สู้งาน และใฝ่รู ้ 

2. ต้องการให้มีการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการประยุกต์ใช้ในการท างานใหแ้ก่

นักศึกษา ดังนี้ 

 ทักษะการขาย (Sales Skill)  

 ทักษะทางดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน่ Microsoft Office 

 ทักษะการน าเสนอและการสื่อสาร 

 ทักษะการคิด วิเคราะห ์ 

 องค์ความรู้ทางด้านการประกอบธุรกิจทางด้านสัตวศาสตร์ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 

ปลายน้ าให้ครบวงจร 

 

สะท้อนข้อคดิจากการสัมภาษณบ์ุคลากรสายสนับสนุน 

1. เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ท าให้บุคลากรในแต่ละส่วนงานมีการ

ปรับรูปแบบและกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะมีการสนับสนุนงบประมาณใหบุ้คลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามสายงานที่เกี่ยวข้อง 

3. บุคลากรทุกระดับมีความผูกพันอันดีตอ่องค์กร 
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4. คณะเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกส่วนงาน ได้ เสนอความคิดเห็นในส่วนของการขับเคลื่อน 

การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 

5. ต้องการให้มีการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการคณะ และแนวทาง

การด าเนินงานที่จะผลักดันให้คณะไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ให้แก่บุคลากรทุกส่วนงานได้รับทราบ

อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนผลการด าเนินงานที่มุ่งสู่ทิศทางเดียวกันและบรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

6. ต้องการให้ผู้บริหารมีการถ่ายทอดกระบวนการบริหารจัดการงานคณะใหแ้ก่ผู้ทีม่ีความสามารถ

ในการบริหารงานคณะในอนาคต เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ 

7. ต้องการให้ทุกส่วนงานมีการท างานแบบบูรณาการรว่มกัน 

8. ต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน

ได้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
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………………………...………………….…………………  ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑชิา พุทซาค า) 

 

 

 

………………………………………………………………  กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จติมนัส) 

 

 

 

…………………………………………………..……………  กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรนีฤวรรณ) 

 

 

 

…………………………………………………..……………  เลขานุการ 

(นางสาวศิรินยา อ้นแก้ว) 
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ภาคผนวก  ก 

ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

………………………….. 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 

วันท่ี 8-9 กรกฎาคม 2564 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

การตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams 

***************************************************************************** 

วันพฤหัสบดีท่ี 8 กรกฎาคม 2564  

09.00 – 10.00 น.   กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน   

  รายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

10.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์ผูบ้รหิาร 

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.00 น. สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  

14.00 – 14.30 น.   สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใชบ้ัณฑติ  

14.30 – 15.00 น.   อาจารย์ผูส้อนสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

15.00 – 15.30 น.   สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

15.30 – 16.30 น.   คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ประชุมสรุปงานประจ าวัน 

 

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 

09.00 – 12.00 น.   คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม และประชุมสรุปงาน  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ 

14.30 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ เสนอผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหาร

คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ 

  

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



23 

 

 

ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ 

........................ 

 

ตัวแทนผู้บริหาร 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย  คณบดี 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน ์ พัฒนาวงศ ์  รองคณบดีฝา่ยวิจัย 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กฤดา  ชูเกียรตศิริ ิ รองคณบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษาและ  

        กิจการพิเศษ 

4. อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกัง    รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

5. นางแสงจันทร์  ศรวีังพล     ผูอ้ านวยการส านักงานคณบดี 

     

  

ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร  ปานะถึก 

3. อาจารย์ ดร.มงคล  ยะไชย 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง 

5. อาจารย์ ดร.สุภารักษ์  ค าพุฒ 

 

ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

1. นายโยธิน   นันตา 

2. นายครรชิต  ชมภูพันธ์ 

3. นายกิตตพิงษ์  ทิพยะ 

4. นายอภิชาติ  หมั่นวชิา 

5. นางรจนา   อุดมรักษ์ 

6. นางสาวอรทัย  ปรีชา 

7. นางสาวศิวรนิ  จักรอิศราพงศ ์
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ตัวแทนนักศกึษา 

- ระดับปริญญาตรี 

1. นางสาวภคิน บัวเขียว   รหัสประจ าตัว 6322101378 

2. นางสาวกนกวรรณ กาวี   รหัสประจ าตัว 6222101303 

3. นายกฤติน ไชยประสพ   รหัสประจ าตัว 6022101305  

  

- ระดับปริญญาโท 

1. นางสาวยศวดี นวลละออง   รหัสประจ าตัว 6222301010   

   

- ระดับปริญญาเอก 

1. นางสาวกรรณกิา ฮามประคร รหัสประจ าตัว 6122501001   

  

ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

1. คุณชัยยา  มะลิดา   บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
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ภาคผนวก  ค 

ภาพกิจกรรม 

........................ 

  

 

 

  

 

 

 
  

 

   


