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                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป�การศึกษา 2563   

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' โดยเริ่มเปAดสอนครั้งแรกในระดับ
ปริญญาตรีเมื่อป� พ.ศ. 2518 ปBจจุบันมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาสัตวศาสตร� 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 2563 มีการจัดการศึกษา จํานวน 3 หลักสูตร รายละเอียดตามตาราง OP-1ก (1-1) และการ
บริการอื่น ๆ ตาม ตาราง OP-1ก (1-2) 
 

ตาราง OP-1ก (1-1)  การจัดการศึกษาในป�การศึกษา 2563   

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� 

นักศึกษา 
ผู/ใช/บัณฑิต/ผู/ประกอบการ 
ผู/ปกครอง 

ศิษย�เก'า 
นักเรียน  
ผู/บริหารคณะ 
บุคลากรสายวิขาการ/สายสนับสนุน
วิชาการ 

ผู/บริหารมหาวิทยาลัย/ผู/ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

- 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� 
 

กลุ%มผู�มีอิทธิพลสูง (power)หรือ
ความสําคัญต%อโครงการ 

 แหล'งทุนงบประมาณ

ภายนอก(ภาครัฐ) 

 แหล'งทุนงบประมาณ

ภายนอก(ภาคเอกชน) 

 เกษตรกร 

 เจ/าหน/าที่รัฐในพื้นที่วิจัย

และบริการวิชาการ 

 ผู/ทรงคุณวุฒิ 

 นักวิจัย 

 หน'วยความความร'วมมือ 

MOU/MOA 

 ชุมชนที่ใช/บริการ 

กลุ%มท่ีมีความสนใจในโครงการสูง
(Interest)หรือมีประโยชน�มาก 

 บุคลาการสายสนับสนุน
วิชาการ 

 ผู/ช'วยนักวิจัย 

 นักศึกษา 

 ภาคเอกชนด/านปศุสัตว� 

กลุ%มผู�มีอิทธิพลตํ่าต%อโครงการ 

 ชุมชนบริเวณโดยรอบ
คณะ 

กลุ%มท่ีมีความสนใจในโครงการตํ่า
หรือมีประโยชน�น�อย 

 ผู/ค/าสินค/าอุปกรณ�
การเกษตร 

 
 
 

-งานวิจัยได/รับการตีพิมพ� 
-งานวิจัยถูกนําไปใช/
ประโยชน�ในเชิงนโยบายใน
การจัดทํายุทธศาสตร�การ

ส'งเสริมปศุสัตว�จังหวัด
ลําปาง 

บทความการตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการ การสัมมนา 
การประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ

-ข/อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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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 

บริการวิชาการ    

1.งานบริการวิชาการทางด/านสัตว
ศาสตร� 

 

กลุ%มผู�มีอิทธิพลสูง (power)หรือ
ความสําคัญต%อโครงการ 

 แหล'งทุนงบประมาณ

ภายนอก(ภาครัฐ) 

 แหล'งทุนงบประมาณ

ภายนอก(ภาคเอกชน) 

 เกษตรกร 

 เจ/าหน/าที่รัฐในพื้นที่วิจัย

และบริการวิชาการ 

 ผู/ทรงคุณวุฒิ 

 นักวิจัย 

 หน'วยความความร'วมมือ 

MOU/MOA 

 ชุมชนที่ใช/บริการ 

กลุ%มท่ีมีความสนใจในโครงการสูง
(Interest)หรือมีประโยชน�มาก 

 บุคลาการสายสนับสนุน
วิชาการ 

 ผู/ช'วยนักวิจัย 

 นักศึกษา 

 ภาคเอกชนด/านปศุสัตว� 

กลุ%มผู�มีอิทธิพลตํ่าต%อโครงการ 

 ชุมชนบริเวณโดยรอบ

คณะ 

กลุ%มท่ีมีความสนใจในโครงการตํ่า
หรือมีประโยชน�น�อย 

 ผู/ค/าสินค/าอุปกรณ�
การเกษตร 

 

-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 

-นักศึกษาได/รับการ

ปลูกฝBงความมีจริยธรรม 
รับผิดชอบต'อสังคมและ
สิ่งแวดล/อม 

กิจกรรม/โครงการต'างๆด/าน

ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล/อม 
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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 

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

- ส'งเสริมให/ชุมชนและ
สังคมเกิดความเข/มแข็ง 

 

(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'างๆ ทั่วประเทศทํากิจกรรมร'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'วมในการกําหนดเป\าหมายของงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย

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 :  

• Freedom    มีความเป%นอิสระทางวิชาการและความคิด 

• Attitude         มีทัศนคติที่ดี 

• Sustainable    สร/างความยั่งยืน 

• Transformable ทันต'อการเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลัก :    

- ทักษะทางวิชาชีพ (มีสถานที่ให/นักศึกษาฝKกปฏิบัติงาน ความร'วมมือกับหน'วยงานภายนอก) 

- มีความเช่ียวชาญเฉพาะด/าน  
 

 (3) ข�อมูลบุคลากรคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําปSการศึกษา 2563 
คณะฯ มีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน 65 คน  เป%นชาย 45 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)  และมีปBจจัยสนับสนุนที่ทําให/ผู/ปฏิบัติงานมุ'งม่ัน

ต'อภารกิจของมหาวิทยาลัย ตาราง OP-1 ก (3-7)  (ข�อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564) 
ตาราง OP-1 ก (3-1) การจําแนกบุคลากรตามเพศ  

เพศ จํานวน ร�อยละ 
ชาย 45 69.23 

หญิง 20 30.77 

 รวม 65 100 
 

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

ประเภท จํานวน (คน) ร�อยละ ความก�าวหน�าทางอาชีพ  (คน) 
สายวิชาการ 20 30.77   รศ./ผศ./อ = ผศ.13 /อ.7 
สายสนับสนุน 45 69.23  ชํานาญการพิเศษ 1, ชํานาญการ 2 

   อัตราส'วนสายวิชาการ : สายสนับสนุน 

รวม 65 100 = 1:2.4 คน   
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ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการ 

 
 
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 2 4 6 15 

                                        รวม                    65             คน 

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

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) ร�อยละ ประเภทบุคลากร ความเชี่ยวชาญ 
ปริญญาตรี 1  1.54 สายวิชาการ เอกสารประกอบ 

ปริญญาโท 4  6.15 สายวิชาการ 

ปริญญาเอก 15  23.07 สายวิชาการ 

ต่ํากว'าระดับปริญญาตรี  27 41.54 สายสนับสนุนวิชาการ 

ปริญญาตรี 10 15.38 สายสนับสนุนวิชาการ 

ปริญญาโท 8 12.31 สายสนับสนุนวิชาการ 

รวม 65 100   
 
 
 
 
 
 
 
 

โคนม-โคเนื้อ
30%

สัตว�ปSก
15%

สุกร
15%

อาหารสัตว�
20%

สุขาภิบาลโรค
20%



7 
 

                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป�การศึกษา 2563   

 

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

ระยะเวลาการปฏบิัติงาน 
(ปS) 

สายวิชาการ (คน) สายสนับสนุน (คน) จํานวน (คน) ร�อยละ 

0 – 5 ป�  3 7 10 15.38 

6 - 10 ป� 8 11 19 29.23 

11 – 15 ป� 2 21  23 35.38 

16 – 20 ป� 2  1 3  4.61 

21 – 25 ป� 2 1 3 4.61 

26 ป�ขึ้นไป 3 4 7 10.77 

รวม 20   45 65 100 
 

ตาราง OP-1 ก (3-6) การจําแนกบุคลากรตามอายุ (ป�) 

อายุ (ปS) สายวิชาการ (คน) สายสนับสนุน (คน) จํานวน (คน) ร�อยละ 
 26 - 30 -  2 2 3.08 

 31 - 35 3 1 4 6.15 

 36 - 40  4  6  10 15.38 

41 - 45 4  7 11 16.92 

 46 - 50  3 12  15 23.08 

51 - 55   3  8  11 16.92 

56 - 60 3 9 12 18.46 

รวม 65 100 
 

 

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

บุคลากรตามประเภทการจ/าง 

กลุ%มบุคลากร ผลตอบแทน 

สวัสดิการ
และ 

สิทธิ
ประโยชน� 

เสริมสร�างความสามัคคีและขวัญ
กําลังใจ 

ข/าราชการ 

 
 

1. เงนิเดอืน 

2. เงินตอบแทนตําแหน'งทาง
วิชาการ 

เอกสาร
ประกอบ

ภาคผนวก 2 

-ใบประกาศนียบัตร 

บุคลากรดีเด'นประจําป� 2563 
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กลุ%มบุคลากร ผลตอบแทน 

สวัสดิการ
และ 

สิทธิ
ประโยชน� 

เสริมสร�างความสามัคคีและขวัญ
กําลังใจ 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

 
 
 

ลูกจ/างประจํา 

พนักงานราชการ 

 

1. เงนิเดอืน 

2. เงินตอบแทนตําแหน'งทาง
วิชาการ 

3. เงินประจําตําแหน'งบริหาร  
(ถ/ามี) 
1.เงินเดือน 

2.ค'าตอบแทนพิเศษ 

(เงินเดือนเต็มขัน้) 

-จัดศึกษาดูงาน/สัมมนานอกสถานที่
ป�ละคร้ัง 

-ให/เงินสนับสนุนการเข/ารับการ
ฝKกอบรมคนละ 15,000 บาท 

-ให/โอกาสในการร/องทุกข� 
-มีสภาพแวดล/อมที่น'าอยู' (รางวัล
เหรียญทองแดงสํานักงานสีเขยีว) 

พนักงานส'วนงาน   1. เงนิเดอืน 

ลูกจ/างจ/างเหมา 1. เงนิเดอืน 

 

 (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  
 

พื้นท่ีสําหรับการเรียนการสอน 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 
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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 2563 ประกอบด/วยเงิน

แผ'นดิน 6,645,400.00 บาท และเงินรายได/ 12,647,657.00 บาท 
- ฐานข/อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เช'น ระบบฐานข/อมูลทางการเงิน ฐานข/อมูลการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระบบการติดตามผลการดําเนินงานด/านโครงการ/กิจกรรม ฐานการ
ข/อมูลด/านการบริหารจัดการ ตารางการใช/ห/อง ระบบการประชุม E-meeting การลา
ออนไลน� การรับ-ส'งเอกสารระบบออนไลน�   

 
 
 

(5) คณะฯ ดําเนินภารกิจภายใต/ กฎระเบียบ ข/อบังคับ ที่สําคัญตามตาราง OP-1 ก(5)  

ตาราง OP-1 ก(5)  กฎระเบียบ ข/อบังคับ ที่สําคัญ (ภาคผนวก 3) 
การดําเนนิงาน กฎระเบียบ ข�อบังคับท่ีเกี่ยวข�อง 

การเรียนการสอน - พระราชบัญญัติการศึกษาแห'งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก/ไขเพิ่มเติม 

 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห'งชาต ิพ.ศ. 
2560 

 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 

 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 

ห/องเรียน 1318 50 

ห�องปฏิบัติการ  

พื้นท่ีสําหรับการเรียนการสอน ความจุมาตรฐาน (คน) 
ห/อง 1203 ห/องปฏิบัติการผสมเทียม 80 

ห/อง 1312 ห/องปฏิบัติการกายวิภาคและสรีระวิทยาของสัตว� 60 

ห/อง 1401 1402 1403 ห/องปฏิบัติการนม 30 

ห/อง 1425 1426 1427 ห/องปฏิบัติการเนื้อและผลติภัณฑ� 40 

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

ห/อง 1527 ห/องปฏิบัติงานวิจัย 10 



10 
 

                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป�การศึกษา 2563   

การดําเนนิงาน กฎระเบียบ ข�อบังคับท่ีเกี่ยวข�อง 
- พระราชบัญญัติการใช/สัตว�เพื่องานทางวิทยาศาสตร� 
 
 

การวิจัย -จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวจัิยแห'งชาต ิพ.ศ. 2557 

 -พระราชบัญญัติป\องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดภิาพสัตว�   พ.ศ. 2557 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ/างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560  
 - พระราชบัญญัติการใช/สัตว�เพื่องานทางวิทยาศาสตร� 
 -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ/างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 
 -กฎ ระเบียบ ข/อบังคับอื่นๆ  

การดําเนนิงาน - ข/อบังคับมหาวิทยาลยัแม'โจ/ ว'าด/วยการบริหารการเงิน และทรัพย�สิน พ.ศ. 2562  

  - พระราชบัญญัติ การอดุมศกึษา พ.ศ. 2562 

 - พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ'าสัตว�เพื่อการจําหน'ายเนื้อสัตว� พ.ศ.2559 

 - ระเบียบกรมปศุสตัว�เรื่องมาตรฐานฟาร�มเลี้ยงสัตว�ประเทศไทย ประเทศไทย  พ.ศ 2542 
 - ระบบประกันคุณภาพการศกึษาของ สมศ. และสกอ. 
 - กฎ ระเบียบ ข/อบังคับอื่นๆ 

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

และความ
ปลอดภัย 

-พระราชบัญญัตโิรคระบาดสตัว� พ.ศ. 2558 

 -กฎกระทรวงว'าด/วยการกําจัดมูลฝอยและขยะตดิเช้ือ  พ.ศ. 2545 

-กฎ ระเบียบ ข/อบังคับอื่นๆ 

การบริหารจัดการ - พระราชกฤษฎีกาว'าด/วยหลกัเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ/านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 

 - พ.ร.บ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 

 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ/างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 

 - ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว'าด/วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2  พ.ศ. 2548 

และฉบับปรับปรุงใหม' พ.ศ.2562 

 - กฎ ระเบียบ ข/อบังคับอื่นๆ (เอกสารประกอบ ภาคผนวก 4) 
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ข. ความสัมพันธ�ระดับองค�กร 
 คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มีโครงสร/างการบริหารงานโดยมีผู/บังคับบัญชาสูงสุด คือ 
คณบดี มีวาระการดํารงตําแหน'ง 4 ป� และมีรองคณบดีฝjายวิชาการ รองคณบดีฝjายวิจัย รองคณบดีฝjาย
พัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ  บริหารด/วยระบบธรรมาภิบาล และคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการ
กําหนดนโยบาย วางแนวทางพัฒนาคณะฯ และเสนอแนะด/านการบริหารแก'ผู/บริหาร เนื่องจากคณะฯ ไม'มี
การแบ'งเป%นภาควิชา การบริหารจัดการจึงมีการมอบหมายหน/าที่ตามลําดับสายงานแก'รองคณบดี  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

ในการกํากับดูแลองค�กร   
คณบดี เป%นผู/บังคับบัญชาและเป%นผู/รับผิดชอบการบริหารงานของคณะฯ และมีรองคณบดีฝjาย

วิชาการ รองคณบดีฝjายวิจัย รองคณบดีฝjายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ดําเนินงานภายใต/คําสั่งที่
คณบดีมอบหมาย และมีผู/อํานวยการสํานักงานคณบดี รับผิดชอบและบริหารงานในสํานักงานคณบดี 
อาจารย�ผู/รับผิดชอบหลักสูตรทําหน/าที่บริหารงานด/านการจัดการการเรียนการสอน นอกจากนี้คณะฯ ได/
แต'งตั้งคณะกรรมการชุดต'างๆ เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะฯ อย'างมีประสิทธิภาพเช'น  

- คณะกรรมการประจําคณะ 

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

งานบริการวิชาการและวิจัย 

ผู�อํานวยการสํานักงานคณบดี 

 งานบริหารและธุรการ 

 งานคลังและพัสดุ 

งานนโยบายแผน และประกนัคุณภาพ 

งานห�องปฏิบตัิการและ
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร� 

งานฟาร�ม อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสตูร 

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

รองคณบดีฝdายพัฒนา
นักศึกษาและกิจการ

พิเศษ 

รองคณบดีฝdายวิชาการ รองคณบดีฝdายวิจัย 

คณะกรรมการประจําคณะ 

คณบดี 

อธิการบดี 
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- คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร� 
- คณะกรรมการวิชาการ 
- คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
- คณะกรรมการบริหารงานฟาร�มและวิสาหกิจ   
- คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
- คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 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 

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/บริหารคณะ บัณฑิตสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว/ 
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ลูกค�า ความต�องการและความคาดหวัง 

บุคลากรสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนวิชาการ 

1. นักศึกษามีองค�ความรู/ มีทักษะการเรียนรู/ตลอดชีวิตและสามารถนําไปใช/ประโยชน�ได/จริง 

2. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามกําหนด 
3. บัณฑิตมีคุณภาพ 
4. บัณฑิตมีงานทําในอัตราท่ีสูง 

 

ผู/บริหารมหาวิทยาลัย/
ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก 

บัณฑิตท่ีมีความรู/ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป%นผู/ประกอบการ 
(Entrepreneurs) ท่ีทันต'อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน/นทางด/านการเกษตร 

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 

 

 (3) คณะฯ มีคู'ความร'วมมือที่สําคัญ รวมทั้งบทบาทและข/อกําหนดในการปฏิบัติงานร'วมกัน ตาม

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

- สามารถ รับ นัก ศึกษา เข/ าฝK ก
ประสบการณ�ได/ตามแผน 

- มีการให/คําแนะนําเกี่ยวกับ 
การทํางานแก'นักศึกษาระหว'าง
ฝKกประสบการณ�อย'างเหมาะสม 

การนิเทศนักศึกษา, อีเมล�, 
หนังสือราชการ, โทรศัพท�, 
ช'องทางการติดต'อ สื่อสาร
ออนไลน� 

 

P2. สภาวการณ�ขององค�กร   
ก. สภาพการแข%งขัน  
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สถาบันอุดมศึกษาที่มีการเปAดสอนเกี่ยวกับสาขาวิชาสัตวศาสตร� 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
ข อ ง รั ฐ  แ ล ะ ใ น กํ า กั บ รั ฐ  ไ ด/ แ ก'  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม'  ม ห า วิ ท ย า ลั ย  เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร�
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� มหาวิทยาลัยขอนแก'น 

คณะฯ ได/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของป�การศึกษา 2563 ในส'วนของภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี ความพึงพอใจของผู/ประกอบการ (ป.ตรี) กับสถาบันอุดมศึกษาที่เป%นคู'เทียบที่
สําคัญ ดังนี้ 

 
 

ประเด็นการแข%งขัน 
คณะสัตวศาสตร�และ

เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยแม%โจ� 

คู%เทียบ 

ผลการ
ดําเนินการเม่ือ

เทียบกับคู%แข%งขัน 

ภาควิชาสัตว
ศาสตร�และสัตว�น้ํา 
คณะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม% 

สาขาสัตวศาสตร� 
คณะเกษตร (วิทยา
เขตกําแพงแสน) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร�  

ภาควิชาสัตวศาสตร� 
คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร� 

สาขาสัตวศาสตร� 
คณะเกษตรศาสตร�  

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก%น 

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
ป�การศึกษา 2562 ร/อยละ 81.51 NA ร/อยละ 95.74 ร/อยละ 86.05  ร/อยละ 69.57 อันดับ 3 

ความพึงพอใจของผู�ประกอบการ ระดับปริญญาตรี 
ป�การศึกษา 2562 3.98 NA 3.95 3.00 4.33 อันดับ 2 

จํานวนรับเข�านักศึกษา ระดับปรญิญาตรี ปSการศึกษา 2563 (เทียบเปeนร�อยละ) 
แผน/ผล 190/212 100/91 70/79 80/78 85/78 อันดับ 2 

ร/อยละ 111.6 91 112.8 97.5 91.76 

 
(2) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่มีผลกระทบต'อสถานการณ�แข'งขันของคณะฯ 

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

งานทําของบัณฑิตมากขึ้น 
2. ภาวะมีงานทําของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล/วมีอัตราการได/งานทําค'อนข/างสูง 
3. การเปAดโอกาสให/บริษัทและหน'วยงานต'าง ๆ เข/าคัดเลือกและรับสมัครนักศึกษาเข/า

ทํางาน 
4. คณะฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิต และสอบถามความต/องการในการ

พัฒนาบัณฑิตผ'านการนิเทศนักศึกษาฝKกงาน และผ'านระบบการประเมินของ
มหาวิทยาลัย เพื่อนํามาเป%นข/อมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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ให/สามารถเสริมสร/างทักษะแก'นักศึกษาที่ตรงกับความต/องการของผู/ใช/บัณฑิตและ
ตลาดแรงงาน 

5. ผู/ประกอบการมีความเช่ือม่ันในหลักสูตรและคณะฯ ในการผลิตบัณฑิตให/ตรงตาม
ความต/องการของตลาดแรงงาน 

 
 
 

 ปfจจัยสําคัญที่ทําให�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'งงานในปBจจุบัน 
4. การเปลี่ยนแปลงอย'างรวดเร็วขององค�ความรู/ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข/อง 

 

 (3) แหล'งข/อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ ได/แก' ข/อมูลภาวการณ�มีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรี 

ข/อมูลความพึงพอใจของผู/ประกอบการ จากระบบ CHE QA online และเว็บไซด�ของสถาบัน 

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

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 

 

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
เป\าหมายที่กําหนดไว/  
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C.1.1 มีการใช�ข�อมูลที่เกี่ยวข�องในการกําหนดคุณสมบัติและจํานวนรับที่เหมาะสม 
ป'ที่ใช�ในการประเมิน : ป'การศึกษา 2563  
ผู�รับผิดชอบตัวบ1งชี้ : นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ4 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร4และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะฯ ได(เป)ดสอนหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร� 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�  และ3. หลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� โดยออกแบบหลักสูตรให(สอดคล(องตามกลยุทธ�ในการเรียนและการสอน
เป6นไปตามปรัชญาของคณะฯที่ว9า “พัฒนาองค�ความรู( เพื่อผลิตบุคลากรด(านสัตวศาสตร� ให(มีทักษะ ใฝ?รู( สู(
งาน คิดเป6น ทําเป6น มีภาวะผู(นํา คุณธรรมและจริยธรรม” โดยได(วางรากฐานการเรียนให(อยู9ในกรอบของ
วิชาชีพทางวิทยาศาสตร� ทางเทคโนโลยีด(านการเกษตร และทางด(านสัตวศาสตร�อย9างครบถ(วนเหมือน
มหาวิทยาลัยอื่น  แต9ในส9วนที่แตกต9างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ คือ ความถนัดและความสามารถเฉพาะทาง
วิชาชีพทางสัตวศาสตร� เช9น สัตว�ป�ก, โคนมและโคเนื้อ, การผลิตสุกร หรืออาหารสัตว� ซึ่งเป6นเอกลักษณ�
พิเศษ จึงเป6นการเพิ่มโอกาสให(บัณฑิตมีความรู(ความสามารถตรงตามความต(องการของตลาดแรงงานใน
ปIจจุบัน  

คณะฯ มีการกําหนดเปJาหมายการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในป�การศึกษา 
2563 โดยได(กําหนดคุณสมบัติผู(เข(าศึกษาและนําเสนอในที่ประชุมคณะฯ (อ(างอิง 1.1-1 คุณสมบัติการรับ
นักศึกษา 2563) เพื่อพิจารณาแผน และการวิเคราะห�ถึงคุณสมบัติและจํานวนนักศึกษาที่เหมาะสม (อ(างอิง 
1.1-2 ยืนยันแผนการรับนักศึกษา) สอดคล(องกับจํานวนคณาจารย� บุคคลากรสนับสนุนและสิ่งสนับสนุนต9าง 
ๆ ที่คณะมีอยู9 โดยคณะฯได(กําหนดคุณสมบัติของผู(เข(าศึกษาต9อผ9านหลักสูตรฯให(เป6นไปตามเกณฑ�ของ
มหาวิทยาลัย (อ(างอิง 1.1-3 การทบทวนคุณสมบัติและแผนการรับนักศึกษา) และของหลักสูตร โดยมี
รายละเอียดระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาดังนี้ (อ(างอิง 1.1-4 ประกาศรับสมัครนักศึกษา)  

ระดับปริญญาตรี 
 หลักสูตร 4 ป'  
 1. ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยแม9โจ( 
 นักศึกษาต(องมีผลการเรียนเฉลี่ยเมื่อสมัครเข(าศึกษาต9อในคณะฯ  ตั้งแต9 2.50 ขึ้นไป  
 2. ระบบ T-CAS (ระบบกลางของสมาคมอธิการบดีแห9งประเทศไทย หรือ สอท.)  
 หลักสูตรฯได(เข(าร9วมโครงการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีวิธีการคัดเลือกนักศึกษาโดย
พิจารณาจาก Portfolio และลําดับเกรดที่สูงสุดของโรงเรียนในแต9ละจังหวัดและภูมิภาค 
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 3. ระบบโควตาจัดสรร, สถานศึกษา, บุตรหลานเกษตรกร และชาวไทยภูเขา (รับตรงโครงการพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยแม9โจ() 
 การเข(าศึกษาต9อในประเภทนี้ จะมีคุณสมบัติ เฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว( เช9น มี
ความสามารถพิเศษ, โครงการศาสตร�พระราชา, โครงการความร9วมมือพิเศษกับโรงเรียน วิทยาลัย 
หน9วยงานราชการหรือเอกชน, เป6นบุตรเกษตรกร บุคลากร หรือศิษย�เก9า เป6นต(น  

หลักสูตร 4 ป'เทียบเข�าเรียน 
1. ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยแม9โจ( 
นักศึกษาต(องมีผลการเรียนเฉลี่ยเมื่อสมัครเข(าศึกษาต9อในคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ตั้งแต9 

2.50 ขึ้นไป  
2. ระบบโควตาจัดสรร, สถานศึกษา, บุตรหลานเกษตรกร และชาวไทยภูเขา (รับตรงโครงการพิเศษ

ของมหาวิทยาลัยแม9โจ() 
นักศึกษาเข(าศึกษาต9อในประเภทนี้ จะมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว(เช9น มี

ความสามารถพิเศษ, โครงการบุตรเกษตรกร, โครงการความร9วมมือพิเศษกับโรงเรียน วิทยาลัย หน9วยงาน
ราชการหรือเอกชน, เป6นบุตรบุคลากร หรือศิษย�เก9า เป6นต(น  

จากการดําเนินงานที่ผ9านมาในป� 2563 มีการปรับช9องทางการรับนักศึกษาแบบ T-CAS โดย
มหาวิทยาลัยนําระบบ clearing house มาใช(ด(วย เพื่อลดปIญหานักศึกษารับตรงจ9ายเงินค9าลงทะเบียน
ล9วงหน(า แต9ไม9มาเรียนเมื่อถึงเวลาเป)ดภาคการศึกษา ซึ่งจะทําให(ได(ยอดนักศึกษาใกล(เคียงกับยอดจริงที่
ประกาศผล  และเพื่อเตรียมการต9อเนื่องสําหรับป�การศึกษา 2563 คณะได(มีการประชาสัมพันธ�หลักสูตร 
โดยเข(าร9วมโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ�หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุกร9วมกับสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ คณะฯมีการวางแผนออกโรดโชว�บูธประชาสัมพันธ�กับทางโรงเรียนต9างๆในจังหวัดเชียงใหม9
และจังหวัดใกล(เคียง ได(แก9 ศูนย�แสดงสินค(านานาชาติ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ� เป6นต(น อีกทั้ง จัดส9งแผ9นพับ+
VDO แนะนําคณะฯ ไปยังวิทยาลัยเกษตรฯ ต9างๆ ก9อนการสมัครรอบรับตรง  พร(อมแจ(งวันเวลาสมัครโควต(า
รับตรงไปยังโรงเรียนต9างๆ และวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศ ที่มีศิษย�เก9าและศิษย�ปIจจุบันของคณะด(วย 
(อ(างอิง 1.1-5 การประชาสัมพันธ�เชิงรุก 63) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ ได(จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

โดยได(กําหนดคุณสมบัติผู(เข(าศึกษาเป6นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
(อ(างอิง 1.1-6 เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558) และข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม9โจ( ว9า
ด(วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (อ(างอิง 1.1-7 ข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม9โจ( ว9าด(วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560) โดยคุณสมบัติของผู(เข(าศึกษาในแต9ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังต9อไปนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร4 
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หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 
1) ผู(สมัครต(องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาวิชาสัตวบาล  

สาขาวิชาสัตวศาสตร� หรือเทียบเท9าจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข(าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม9น(อย
กว9า 3.25 หรือ 

2) ผู(สมัครต(องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร� หรือเกษตรศาสตร� หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข(อง หรือเทียบเท9าจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข(าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม9น(อย
กว9า 3.25 โดยจะต(องเรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมตามที่อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรกําหนด 

3) เป6นผู(สําเร็จการศึกษาตามข(อ 1 และข(อ 2 แต9มีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตร
ไม9น(อยกว9า 2.75 และต(องมีผลงานวิจัยตีพิมพ�เผยแพร9 และ/หรือเคยปฏิบัติการทางด(านสัตว
ศาสตร�ไม9น(อยกว9า 1 ป� โดยให(แนบโครงร9างงานวิจัยที่คาดว9าจะทําวิทยานิพนธ� พร(อมกับใบ
สมัคร 

4) เป6นผู(มีคุณสมบัติตามข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม9โจ( ว9าด(วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข(อง ที่บังคับใช(ในขณะนั้น 

5) กรณีอื่นๆ ให(อยู9ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 

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

สาขาวิชาสัตวศาสตร� หรือเทียบเท9าจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข(าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม9น(อย
กว9า 2.50 หรือ 

2) ผู(สมัครต(องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร� หรือเกษตรศาสตร� หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข(อง หรือเทียบเท9าจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข(าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม9น(อย
กว9า 2.50 โดยจะต(องเรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมตามที่อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรกําหนด 

3) เป6นผู(สําเร็จการศึกษาตามข(อ 1 และข(อ 2 แต9มีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตร
ไม9น(อยกว9า 2.50 จะต(องมีคุณสมบัติตามที่อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย�ประจํา
หลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเข(าศึกษา หรือ 

4) เป6นผู(มีคุณสมบัติตามข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม9โจ( ว9าด(วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข(อง ที่บังคับใช(ในขณะนั้น 
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5) กรณีอื่นๆ ให(อยู9ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 

 
 
 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร4 

หลักสูตรการศึกษาแบบ 1.1  

1)  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเท9า สาขาวิชาสัตวศาสตร�หรือสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข(อง จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข(าราชการพลเรือน (สํานักงาน 

ก.พ.) รับรอง 

2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติครบถ(วน

ตามข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม9โจ(ว9าด(วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

3)  มีประสบการณ�ในการวิจัยหรือเคยปฏิบัติการที่เกี่ยวข(องทางสัตวศาสตร�มาแล(วไม9น(อยกว9า 

2 ป� โดยให(แนบโครงร9างงานวิจัยที่คาดว9าจะทําดุษฎีนิพนธ�พร(อมกับใบสมัคร 

หลักสูตรการศึกษาแบบ 1.2  
1)  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท9า สาขาวิชาสัตวศาสตร�หรือสาขาอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข(อง ด(วยคะแนนเกียรตินิยม จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข(าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) รับรอง หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ�ในวารสารที่มี
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานก9อนรับการตีพิมพ� ไม9น(อยกว9า 1 เรื่อง  

2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติครบถ(วน
ตามข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม9โจ( ว9าด(วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

3)  มีประสบการณ�ในการวิจัยหรือเคยปฏิบัติการที่เกี่ยวข(องทางสัตวศาสตร�มาแล(วไม9น(อยกว9า 
2 ป� โดยให(แนบโครงร9างงานวิจัยที่คาดว9าจะทําดุษฎีนิพนธ�พร(อมกับใบสมัคร 

หลักสูตรการศึกษาแบบ 2.1  
1)  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเท9า สาขาวิชาสัตวศาสตร�หรือสาขาอื่นๆ ที่

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

2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติครบถ(วน
ตามข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม9โจ( ว9าด(วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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หลักสูตรการศึกษาแบบ 2.2  
1)  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท9า สาขาวิชาสัตวศาสตร�หรือสาขาอื่นๆ ที่

เกี่ยวข(อง ด(วยคะแนนเกียรตินิยม จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข(าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) รับรอง  

2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติครบถ(วน
ตามข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม9โจ( ว9าด(วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  

ทั้งนี้ในแต9ละหลักสูตรฯ ได(มีการกําหนดจํานวนการรับนักศึกษา (อ(างอิง 1.1-8 จํานวนการรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) โดยพิจารณาจากข(อมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท9าต9อป�ต9อจํานวน
อาจารย�ประจํา (FTES) ซึ่งจากข(อมูล 5 ป�ย(อนหลังจะเห็นได(ว9าค9า FTES มีค9าใกล(เคียงกับค9าที่เหมาะสมใน
สาขาทางวิทยาศาสตร�คือ 20:1 รวมทั้งยังพิจารณาถึงสิ่งสนับสนุนต9าง ๆ เช9น ห(องเรียน และห(องปฏิบัติการ
ต9างที่มีอย9างพอเพียง  

จํานวนแผนรับผู�เข�าศึกษาในทุกหลักสูตร 5 ป'ย�อนหลัง 

หลักสูตร 
ป'การศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

- หลักสตูร 4 ป� 
125 131 125 150 125 166 125 147 125 139 

- หลักสตูรเทียบเรียน (สตัว�ป�ก) 20 18 20 15 20 21 20 20 20 16 
- หลักสตูรเทียบเรียน (สุกร) 20 24 20 10 20 26 20 28 20 26 
- หลักสตูรเทียบเรียน (โคนม
และโคเนื้อ) 

25 26 25 32 25 36 25 45 25 31 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

10 6 10 7 10 9 10 11 10 3 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  5 - 5 2 5 2 5 1 5 3 
รวมทุกหลักสูตร  205  216  260  252  218 

 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท1าต1อสัดส1วนอาจารย4 
  ป'การศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 
ค1า FTES 15.87 19.14 19.46 23.83 25.40 

 

รายงานสรุปสัดส9วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต9ออาจารย�ประจําหลักสูตรฯ ประจําป�การศึกษา 2563 
ของมหาวิทยาลัยแม9โจ(ที่ลิงค� https://erp.mju.ac.th/ftesRpt1.aspx (อ(างอิง 1.1-9 รายงานสรุปสัดส9วน
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อาจารย� FTES) ในป�การศึกษา 2563 ภาพรวมเท9ากับ 25.40 ซึ่งเกินค9าที่กําหนดไว(คือ 1:20 และพบว9า 
สัดส9วนผู(สอน มีค9าภาระงานเต็มเวลา (FTE) เกินเกณฑ�ค9ามาตรฐานที่กําหนดไว(  ทั้งนี้ หลักสูตรได(มีการ
ประชุมเพื่อพิจารณาภาระงานสอนของอาจารย�ในทุกรอบป�และทบทวนภาระงานสอนอีกครั้งก9อนเป)ดทุก
ภาคการศึกษา   

 ระดับ 3 : Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
 
 
 

C.1.2 มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการรับสมัครและคัดเลือกผู�เรียน และใช�ผลการประเมิน
ในการปรับปรุงเพื่อให�ได�ผู�เรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตามต�องการ 
ป'ที่ใช�ในการประเมิน : ป'การศึกษา 2563 
ผู�รับผิดชอบตัวบ1งชี้ : นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ4 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร4และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ได(มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการรับสมัครและคัดเลือกผู(เรียนในแต9ละหลักสูตร
อย9างเป6นระบบดังนี้  

ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรฯ มีระบบกลไกในการรับนักศึกษาตามกระบวนการการรับและ
คัดเลือกนักศึกษา โดยป�การศึกษา 2563 อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ ดําเนินการทบทวนแผนจํานวนรับ
นักศึกษา (อ(างอิง 1.2-1 ยืนยันแผนการรับนักศึกษา) พร(อมทั้งกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา วิธีการ
คัดเลือก/สอบคัดเลือก และพิจารณาคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกและสอบสัมภาษณ�นักเรียน/นักศึกษาเข(า
ศึกษาต9อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป� และหลักสูตร 4 ป�เทียบเข(าเรียน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตว-ศาสตร� ร9วมกับทางมหาวิทยาลัยในการเป)ดรับสมัครนักศึกษาใหม9เพื่อเข(าศึกษาต9อในระดับ
ปริญญาตรี ตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม9 

หลักสูตรมีวิธีการและเกณฑ�ในการคัดเลือกนักศึกษา โดยอาศัยการดําเนินการพิจารณาผ9านการ
ประชุมหลักสูตร โดยเมื่อหลักสูตรฯ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการได(ส9งข(อมูลของผู(สมัคร หากเป6นข(อมูล
นักศึกษาที่สมัครในหลักสูตร 4 ป� เทียบเรียน ทางหลักสูตรจะส9งต9อข(อมูลให(กับอาจารย�ในแต9ละสาขาได(
ดําเนินการคัดกรองผู(สมัครในเบื้องต(นและร9วมพิจารณาในการคัดเลือกผู(สมัครคัดเลือกตามวาระของการ
ประชุมหลักสูตร โดยมีการพิจารณาในเบื้องต(นจาก คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู(สมัคร และ
พิจารณาจากผลการศึกษาของผู(สมัคร โดยขั้นตอนในการพิจารณาใช(ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห�
โดยประมาณ (อ(างอิง 1.2-2 ประกาศรับสมัครนักศึกษา) 
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จากวิธีการในการคัดเลือกผู(สมัครโดยการพิจารณาโดยใช(ผลการศึกษาของผู(สมัครโดยรวมเป6น
เกณฑ�ในการคัดเลือกผู(สมัครพบว9ามาตรฐานของการประเมินผลการศึกษาของแต9ละสถานศึกษามีความ
ยาก-ง9าย ที่แตกต9างกัน จึงได(มีการประชุมเพื่อพิจารณาถึงประเด็นดังกล9าวในการพิจารณารับนักศึกษา ที่
ประชุมจึงมีมติให(คัดเลือกผู(ที่ได(รับผลการเรียนสูงสุดในแต9ละสถานศึกษาเป6นวิธีการในการคัดเลือกผู(สมัคร
ในป� 2563 (อ(างอิง 1.2-3 รายงานประชุมหลักสูตรพิจารณาการรับสมัคร) 

โดยการรับสมัครในป�การศึกษา 2563 ทางหลักสูตรฯได(รับนักศึกษา หลักสูตร 4 ป� เป6นไปตามแผน 
โดยเกินจากจํานวนรับ โดยหลักสูตรมีการคัดเลือกนักศึกษาจากโควต(ารับตรงโดยพิจารณาแผนการเรียนซึ่ง
ต(องเป6นกลุ9มสาระการเรียนรู(วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป� หรือจบปวส.ด(าน
สัตวศาสตร�สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป�เทียบเข(าเรียน ซึ่งจะพิจารณาจาก Portfolio และลําดับเกรดที่
สูงสุดของโรงเรียนในแต9ละจังหวัดและภูมิภาค และพิจารณาจากผลคะแนนอื่นๆ ในกลุ9มวิชาวิทยาศาสตร� 
และภาษาต9างประเทศ   

จํานวนนักศึกษาใหม1 ป'การศึกษา 2562 และ 2563 
หลักสูตร 4 ป' 

ประเภทการรับเข�า 
แผนรับ 
ป' 2562 
(คน) (%) 

ผลจํานวน
นักศึกษาป' 2562 

(คน) 

แผนรับ 
ป' 2563 
(คน) (%) 

ผลจํานวน
นักศึกษาป' 2563 

(คน) 

รวมท้ังสิ้น 125 (100%) 147 125 (100%) 139 
TCAS2 (ระบบกลาง) 20% 15 20% 39 

รับตรง(คัดเลือก TCAS1)   
 

80% 

55  
 

80% 
หรือตามที่ม.

เห็นชอบ  

60 

โควตาจัดสรร  
77 

13 

โควตาสถานศึกษา(MOU) 22 

โควตาบุตรหลานเกษตรกร 4 

โครงการพิเศษ:    

ชาวไทยภูเขา   1 

ผู(มีอุปการะคุณ     

บุตรศิษย�เก9า     

โครงการเรียนดี     

จากการวิเคราะห�กระบวนการในการรับนักศึกษาพบว9าหลักสูตรมีแนวทางในการรับนักศึกษาในป�
การศึกษา 2563 โดยดําเนินการรับนักศึกษาตามคุณสมบัติของผู(เข(าศึกษา และมีแผนการรับนักศึกษาในป�
การศึกษา 2563 หลักสูตร 4 ป�จากแต9ละช9องทางดังตารางด(านบน ซึ่งพบว9าจํานวนนักศึกษาที่มาตาม
ช9องทางต9าง ๆ ในป�การศึกษา 2563 ได(นักศึกษาตามเปJาหมายที่กําหนด แต9อย9างไรก็ตามทางหลักสูตรฯ ได(
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เพิ่มวิธีการประชาสัมพันธ�หลักสูตรและแจ(งวันเวลารับสมัครไปยังโรงเรียน และจัดประชาสัมพันธ�หลักสูตร
ในงานที่มหาวิทยาลัยจัดการประชาสัมพันธ�ในสื่อออนไลน� ได(แก9 เว็บไซด� และเฟซบุ|คของคณะเพิ่มเติมจาก
ของมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมเป)ดบ(านคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ�หลักสูตรและรับนักศึกษาเชิงรุก ใน
รูปแบบต9างๆ ดังนี้ 

- ส9งเอกสารเผยแพร9ประชาสัมพันธ�หลักสูตรให(แก9โรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่ว
ประเทศ ประมาณ 250 แห9ง 

- คณบดีได(แนะแนวการศึกษาต9อระดับปริญญาตรี และประชาสัมพันธ�หลักสูตร สาขาวิชาสัตว
ศาสตร� ของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม9โจ( ให(แก9นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) 1 และ 2 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ได(
เข(าหารือและพูดคุยกับคณาจารย� โรงเรียนหาดใหญ9รัฐประชาสรรค� ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ9 จังหวัด
สงขลา เรื่องแนวทางในการจัดทําความร9วมมือด(านวิชาการกับโรงเรียนฯ (MOU) ด(วย (อ(างอิง 1.2-4 การ
ประชาสัมพันธ�หลักสูตรฯ) 

- จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ�หลักสูตรเชิงรุก โดยออกบูธนิทรรศการหลักสูตรฯร9วมกับ
คณะอื่นๆ ในงานมหกรรม Wisdom V Education Expo ณ ศูนย�แสดงสินค(านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม9 

- เข(าร9วมจัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ�หลักสูตรเชิงรุก โดยจัดบูธแนะนําหลักสูตรและ
แนะแนวการศึกษาต9อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ� อ.ฝาง จ.เชียงใหม9 ซึ่ง
บรรยากาศในบูธประชาสัมพันธ�คณะฯ ได(นําสัตว�เลี้ยงแฟนซี ไก9ต9อ-ไก9ตั้ง และเต(านมเทียมไปร9วมสร(างแสดง
นิทรรศการ ภายในงาน ให(นักเรียนได(เรียนรู(จากการสัมผัสได(จริง และมีรุ9นพี่สาขาสัตวศาสตร�ที่เป6นศิษย�เก9า
ของโรงเรียนฯ ร9วมถ9ายทอดประสบการณ� และแนะแนวน(อง ๆ ที่เข(ามาเยี่ยมชมบูธของคณะฯ  

นอกจากนี้ มีการเพิ่มโควตาต9างๆ เช9น โควตาเรียนดีของสถาบัน โควตาบุตรเกษตรกร โควตาศาสตร�
พระราชา และในป�การศึกษา 2563 ได(ใช(ระบบ clearing- house เพื่อลดปIญหานักศึกษารับตรงจ9ายเงิน
ค9าลงทะเบียนล9วงหน(า แต9ไม9มาเรียนเมื่อถึงเวลาเป)ดภาคการศึกษา ทําให(ได(ยอดนักศึกษาใกล(เคียงกับที่
ประมาณการไว( ทําให(ได(นักศึกษาหลักสูตร 4 ป�เกินเปJาที่ตั้งไว( และมีการเพิ่มโควตาต9าง ๆ เช9น โควตาเรียนดี
ของสถาบัน โควตาบุตรเกษตรกร การประกาศรายช่ือนักศึกษารับตรงรอบสองเพิ่มเติมหากนักศึกษายังไม9
เต็มแผนที่วางไว( ทําให(ได(ยอดนักศึกษาใกล(เคียงกับที่ประมาณการไว( ทําให(ได(นักศึกษาหลักสูตร 4 ป�เกินเปJา
ที่ตั้งไว( 

ส9วนหลักสูตร 4 ป�เทียบเข(าเรียน หลักสูตรได(เพิ่มการประชาสัมพันธ�หลักสูตรไปวิทยาลัยเกษตรทั่ว
ประเทศ และแจ(งกําหนดการวันรับสมัครนักศึกษาใหม9 (อ(างอิง 1.2-5 การประชาสัมพันธ�รับสมัคร) และ
ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมในรอบต9อไปในสาขาที่ไม9ได(จํานวนนักศึกษาตามแผนการรับ แต9จํานวนนักศึกษา
ใหม9ของสาขาการผลิตสุกร และสัตว�ป�ก ไม9ได(ตามแผนการรับเนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมี
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โครงการความร9วมมือทวิภาคีกับบริษัทเอกชนในสาขาการผลิตสุกร และสัตว�ป�ก ซึ่งทําสัญญาตั้งแต9ระดับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. (อ(างอิง 1.2-6 ข(อมูลการรับสมัคร ป� 61-63) 

นอกจากนี้ คณะฯ ได(ให(หลักสูตรทบทวนแผนการรับนักศึกษาและประเมินวิเคราะห�ผลการรับ
นักศึกษาย(อนหลัง 3 ป� (พ.ศ. 2561-2563) ส9งให(มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประเมินผล (อ(างอิง 1.2-7 
แบบฟอร�มทบทวนแผนและวิเคราะห�ผลการรับนักศึกษาย(อนหลัง 3 ป�) และนําผลการรับนักศึกษาในป�
การศึกษา 2563 ไปวางแผนการรับนักศึกษาสําหรับป�การศึกษา 2564 โดยในป�การศึกษา 2564 ได(ปรับ
คุณสมบัติการรับนักศึกษา จากเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป เป6น 2.00 ขึ้นไป และรับ ม.6 เฉพาะสายวิทย�-คณิต 
เป6น ม.6 ทุกแผนการเรียน และปวช. หรือเทียบเท9า ทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข(องด(วย (ทั้งนี้อยู9ใน
ดุลยพินิจการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาของอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรอีกครั้ง) เพื่อเป)ดโอกาสให(ผู(สนใจ
ได(มโีอกาสเลือกสมัครเข(าเรียนในสาขาวิชาสัตวศาสตร� เพิ่มมากขึ้น (อ(างอิง 1.2-8 คุณสมบัติการรับสมัครป� 
2564) 

ส9วนระดับบัณฑิตศึกษา มีการประเมินผู(เข(าศึกษาตั้งแต9การรับเข(า โดยกําหนดให(มีการนําเสนอ
หัวข(องานวิจัยที่สนใจ ในวันสอบสัมภาษณ� โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ�ที่แต9งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
และหลังการเป6นนักศึกษาประมาณ 1 เดือน หลักสูตรฯ ได(กําหนดให(นักศึกษาใหม9สอบวัดผลการเรียนรู( 
พื้นฐาน และมีการติดตามความก(าวหน(าของผลการเรียนรู(ระหว9าง การศึกษาโดยการสอบประมวลผลการ
เรียนรู( (ข(อเขียน) และมีแบบประเมินการสอบประมวลความรู( (สัมภาษณ�) ซึ่งดําเนินการโดยหลักสูตรฯ เพื่อ
ประเมินผลผู(เรียน และนําไปพิจารณาในที่ประชุมอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ เพื่อวิเคราะห�คุณสมบัติ
ของนักศึกษา ที่เหมาะสมกับหลักสูตร (อ(างอิง 1.2-9 ประกาศผลสอบคัดเลือก 63) 
 จากปIญหาจํานวนนักศึกษาที่สมัครเข(าศึกษาต9อในหลักสูตรฯ ไม9เป6นไปตามแผนที่กําหนด ที่ประชุม
อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได(ร9วมกันพิจารณาในที่ประชุมฯ เพื่อประเมินการรับเข(าและหาแนวทางใน
การปรับแก(ไขโดยมีแผนการดําเนินงานดังนี้ 

- อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได(ร9วมกันพิจารณาระบุความเสี่ยง/ปIจจัยเสี่ยงในแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําป�งบประมาณ 2562 คือ จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม9ตามแผนที่รับ โดยมีวิธีการ
จัดการความเสี่ยง ในป�การศึกษา 2563 คือ : ประชาสัมพันธ�หลักสูตรไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร, 
ส9งโปสเตอร�ไปยังกลุ9มเปJาหมาย, เสนอให(อาจารย�ประจําหลักสูตรขอทุนวิจัยสําหรับนักศึกษา (อ(างอิง 1.2-
10 การประชาสัมพันธ�รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา) 

- สําหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู(ด(านสัตวศาสตร�ไม9เพียงพอ กรรมการสอบคัดเลือกฯ จะ
กําหนดให(เรียนรายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติม โดยให(เรียนร9วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยเป6นรายวิชาที่
ให(ผลคะแนนเป6น (S/U)  (อันเก9า) 

- กรณีนักศึกษาใหม9 หลักสูตรฯ จะแจ(งให(นักศึกษารับทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ซึ่งมีการ
แนะนําคณะฯ หลักสูตรฯ อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ อาจารย�ประจําหลักสูตร แผนการเรียน รายวิชาที่
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เรียน การแต9งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษา การทําวิทยานิพนธ� การใช(ชีวิตการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ช้ีแจง
ข(อบังคับ ระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แนะนําอาคารเรียน ห(องปฏิบัติการ ฟาร�มเลี้ยงสัตว�ของ
คณะฯ และห(องพักนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ให(ข(อแนะนําในการลงทะเบียนและการเข(าศึกษาเมื่อเป)ดภาค
การศึกษา และแจ(งให(นักศึกษาทราบว9าประธานอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ เป6นอาจารย�ที่ปรึกษา 
เพื่อให(คําแนะนําเรื่องต9าง ๆ ที่เกี่ยวข(องกับการศึกษาต9อ ก9อนที่นักศึกษาจะแต9งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ�นักศึกษาในหลักสูตรฯ สามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อปรับความรู(พื้นฐาน ที่
จําเป6นต9อการทําวิทยานิพนธ� โดยจะลงทะเบียนเรียนเป6น (S/U) หรือ (V) ทั้งนี้ ต(องผ9านความเห็นชอบจาก
อาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� และอาจารย�ผู(สอนก9อน (อ(างอิง 1.2-11 แนวทางปฏิบัติสําหรับนักศึกษาใหม9) 
 และคณะฯ ได(ให(หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทบทวนแผนการรับนักศึกษาและประเมินวิเคราะห�
ผลการรับนักศึกษาย(อนหลัง 3 ป� (พ.ศ. 2561-2563) ส9งให(มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประเมินผล (อ(างอิง 
1.2-12 แบบฟอร�มทบทวนแผนและวิเคราะห�ผลการรับนักศึกษาย(อนหลัง 3 ป�-โทเอก) 
 

 ระดับ 3 : Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.2.1  มีการกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต�ละหลักสูตรให$บรรลุ
คุณลักษณะพึงประสงค)ของบัณฑิต และผลการเรียนรู$  

ป,ที่ใช$ในการประเมิน : ป,การศึกษา 2563  
ผู$รับผิดชอบตัวบ�งชี้ : นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ) 
หน�วยงาน : คณะสัตวศาสตร)และเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ มีระบบและกลไกขั้นตอนการประเมินผู,เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยอาจารย�

ผู,รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทําหน,าที่กํากับ ดูแล และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
ฯ ให,เป5นไปตามเกณฑ�ที่กําหนด  

โดยในระดับปริญญาตรี หลักสูตรได,มีการปรับปรุง/พัฒนาขึ้นมาใหม:ให,ทันสมัยเพื่อให,สามารถผลิต
บัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดและปฏิบัติได,อย:างมีระบบและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และยังได,
ปลูกฝ@งคุณธรรม จริยธรรม ให,นักศึกษาสามารถปรับตัวเองให,เข,ากับองค�กร เพื่อนร:วมงาน ตามข,อคิดเห็น
ของผู,มีส:วนได,ส:วนเสีย/สถานประกอบการที่หลักสูตรจะได,ทําแบบสอบถามสํารวจ ในป�การศึกษา 2563 
(อ,างอิง 2.1-1 รายงานผลแบบสํารวจของผู,มีส:วนได,ส:วนเสีย)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู,ที่เน,นผู,เรียนเป5นสําคัญ และเป5นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู,ของ TQF โดยจัดการเรียนการสอนให,ผู,เรียนเรียนรู,และแลกเปลี่ยนประสบการณ�จากกรณีศึกษา
ร:วมกัน การมอบหมายงานให,ผู,เรียนศึกษาค,นคว,าทํารายงาน และนําเสนอ การอภิปราย รวมทั้งการจัดทํา
นวัตกรรมหรือโครงงาน ซึ่งใช,ผลการเรียนรู,ที่คาดหวังเป5นตัวกําหนดกิจกรรมและการเรียนรู,  

มีการกําหนดกลยุทธ�ส:งเสริมการเรียนรู,ตลอดชีวิตแก:นิสิตโดยพิจารณาจากรายวิชาของหลักสูตรที่
ประกอบไปด,วยรายวิชาที่มีช่ัวโมงปฏิบัติการ รายวิชาที่ส:งเสริมด,านทักษะทั่วไปที่จําเป5นในชีวิตประจําวัน 
และรายวิชามีประโยชน�ต:อการประกอบอาชีพ เช:น สัมมนา ป@ญหาพิเศษ การฝKกงานวิชาชีพ สหกิจศึกษา 
และการศึกษาอิสระ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนอาจารย�ผู,สอนในบางรายวิชาได,กําหนดให,มีการเรียนรู,ใน
ส:วนของภาคปฏิบัติการ และการเรียนรู,ด,วยตัวเอง 

มีการจัดทําแบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร� คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม:โจ,  ให,แก:ผู,มีส:วนได,ส:วนเสียที่เป5นสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาไปฝKกสหกิจศึกษาได,ประเมิน และให,ข,อเสนอแนะในป�การศึกษา 2562-2563 
(อ,างอิง 2.1-2 ข,อเสนอแนะของผู,มีส:วนได,ส:วนเสียสหกิจศึกษา) 

ส:วนในระดับบัณฑิตศึกษามีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู,ของนักศึกษา ซึ่งพิจารณาจาก
ผลคะแนนของนักศึกษาที่ได,รับจากอาจารย�ผู,รับผิดชอบรายวิชาที่ได,ประเมินผลการเรียนรู,โดยใช,การประเมิน
ตามสภาพจริงจากการสังเกตพฤติกรรม การส:งรายงานที่มอบหมาย การนําเสนอ และผลการสอบ  เป5นต,น 
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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  

ทั้งนี้ทุกหลักสูตรมีการกําหนดให,อาจารย�ผู,รับผิดชอบรายวิชาที่เปMดสอนในภาคการศึกษานั้น 
ดําเนินการจัดทํา มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา และหลังสิ้นสุดการศึกษาอาจารย�ผู,สอนต,องดําเนินการส:ง 
มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในระบบ โดยอาจารย�ผู,รับผิดชอบหลักสูตรฯ จะนําเข,า
พิจารณาในที่ประชุมฯ เพื่อตรวจสอบตามที่อาจารย�ผู,สอนได,สอนให,เป5นไปตามเกณฑ� และแผนการสอนที่
กําหนดไว,ใน มคอ.3 เพื่อให,บรรลุตามคุณลักษณะพึงประสงค�ของบัณฑิต และผลการเรียนรู,ของหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.2.2  มีการกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต�ละหลักสูตร ให$ตอบสนองความ
ต$องการและจําเปIนของผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย 

ป,ที่ใช$ในการประเมิน : ป,การศึกษา 2563  
ผู$รับผิดชอบตัวบ�งชี้ : นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ) 
หน�วยงาน : คณะสัตวศาสตร)และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะฯ ได,มีแผนการกํากับติดตาม หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให,มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเป5นไปตามรอบที่กําหนด เพื่อให,หลักสูตรมีความทันสมัยตามความก,าวหน,าของในทางทาง
สัตวศาสตร�เพิ่มเติมจากหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรของคณะฯ มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรตอบสนองต:อความต,องการ
ของผู,มีส:วนได,ส:วนเสีย โดยได,จัดทําแบบสอบถามให,แก:ผู,มีส:วนได,ส:วนเสีย (อาจารย�, นักศึกษาป@จจุบัน, ผู,ใช,
บัณฑิต, ศิษย�เก:า) เพื่อนํามาใช,ในการวิเคราะห�ผลการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตรคณะฯ ต:อผู,มี
ส:วนได,ส:วนเสีย และมหาวิทยาลัยได,มีการออกแบบสํารวจผู,มีส:วนได,ส:วนเสีย ดังตารางต:อไปนี้ 
ตารางแสดงความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีต:อหลักสูตร (ย,อนหลัง 5 ป�)-ใช,ผลของมหาวิทยาลัย 

Stakeholders ระดับความพึงพอใจในแต�ละป, 
ทําการสํารวจ (ค�าเฉลี่ย) 

 2559 2560 2561 2562 2563 
ด,านคุณธรรม จริยธรรม      
 -ค:าคะแนนเฉลี่ย 3.97 3.88 4.11 4.48 4.37 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค:าร,อยละของคะแนน 79.4 77.6 82.2 89.6 87.4 
ด,านความรู,      
 -ค:าคะแนนเฉลี่ย 3.75 3.67 3.74 4.11 3.77 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค:าร,อยละของคะแนน 75 73.4 74.8 82.2 75.4 
ด,านทักษะทางป@ญญา      
 -ค:าคะแนนเฉลี่ย 3.66 3.71 3.61 3.99 3.76 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค:าร,อยละของคะแนน 73.2 74.2 72.2 79.8 75.2 
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Stakeholders ระดับความพึงพอใจในแต�ละป, 
ทําการสํารวจ (ค�าเฉลี่ย) 

ด,านทักษะความสัมพันธ�ระหว:างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     

 -ค:าคะแนนเฉลี่ย 3.80 3.85 3.86 4.43 4.17 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค:าร,อยละของคะแนน 76 77.0 77.2 88.6 83.4 
ด,านการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช,
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 -ค:าคะแนนเฉลี่ย 3.69 3.87 3.78 4.08 3.80 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค:าร,อยละของคะแนน 73.8 77.4 75.6 81.6 76.0 
จํานวนบัณฑิตที่ได,รับการประเมิน 48 30 85 63 42 
คะแนนที่ได, (ผลรวมค:าคะแนนทุกด,าน หารด,วย 
จํานวนบัณฑิตที่ได,รับการประเมิน) 

3.84 3.80 3.82 4.22 3.98 

ระดับความพึงพอใจ * มาก มาก มาก มาก มาก 
 
จะเห็นได,ว:า ระดับความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีต:อหลักสูตร (ย,อนหลัง 5 ป�) โดยเฉพาะผลใน

ป�การศึกษา 2563 มีค:าที่ ลดลงจาก 4.22 เป5น 3.98 อยู:ที่ระดับความพึงพอใจเท:ากับ มาก โดยลดลง ทั้ง 5 

ด,าน โดยเฉพาะด,านความรู, ที่ลดลงมากที่สุด ดังนั้น หลักสูตรฯควรให,ความสําคัญกับการจัดการเรียนการ
สอนมากขึ้น เน,นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการ
สอนช:วงที่มีโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งมีอุปสรรคในการเรียนการสอนเป5นอย:างมาก ต,องนําการเรียนแบบ
ออนไลน�มาใช,เป5นป�แรก ซึ่งทั้งผู,เรียนและผู,สอนพบกับอุปสรรคมากมาย ต,องเรียนรู,สิ่งใหม:ๆ อย:างไรก็ตาม 
เห็นได,ชัดว:า การจัดการเรียนการสอนที่ให,นักศึกษาได,รับความรู,มากและมีประสิทธิภาพที่สุด คือการเรียนใน
ช้ันเรียนนั้นเอง (อ,างอิง 2.2-1 ความพึงพอใจของผู,ใช,บัณฑิต) 

นอกจากนี้หลักสูตร ระดับปริญญาตรี มีการประชุมหารือร:วมกันระหว:างอาจารย�ประจําหลักสูตร
และบุคลากรสายสนับสนุนเป5นประจําทุกเดือน เพื่อให,การจัดการเรียนการสอนเป5นไปอย:างมีคุณภาพ และมี
การรวบรวมข,อมูลปaอนกลับจากตลาดแรงงาน โดยใช,ข,อมูลปaอนกลับจากบัณฑิตที่จบการศึกษาผ:านทางการ
สัมภาษณ�ส:วนบุคคล แบบประเมินการฝKกงาน/สหกิจศึกษาจากผู,ประกอบการ  และการสัมภาษณ�
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ผู,ประกอบการจากการไปนิเทศนิสิตฝKกงาน/สหกิจศึกษา เป5นประจําทุกรอบป� เพื่อนําข,อมูลที่ได,มาใช,ในการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร (อ,างอิง 2.2-2 รายงานสรุปข,อเสนอแนะสหกิจศึกษาและการฝKกงาน) 

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�ป@จจุบันที่มีต:อหลักสูตร 
เพื่อนาข,อมูลมาใช,เป5นส:วนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให,ม่ันใจว:าหลักสูตรสามารถตอบสนองต:อ
ความต,องการของผู,มีส:วนได,ส:วนเสีย ให,ครอบคลุมมากที่สุด สอดคล,องกับมาตรฐานการเรียนรู, ผลการ
เรียนรู,ที่คาดหวังและผู,เรียนก็มีส:วนร:วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยได,สรุปข,อคิดเห็นต:างๆ และ
แนวทางแก,ไขปรับปรุง ดังตารางต:อไปนี้ 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู$ 

สรุปข$อคดิเห็น  
Stake Holder 

จากแหล�งต�าง ๆ  
(ป, 2560-2564) 

แนวทางแก$ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ยังไม:สามารถแยกแยะเร่ืองงานกับเร่ืองส:วนตัว
ได, 
การตรงต:อเวลา 

-ปลูกฝ@งความรับผิดชอบ วินัยและการตรง
ต:อเวลา โดยการให,นักศึกษาตระหนักถึง
ความรับผิดชอบแก:ตนเองและหน,าท่ีท่ี
ได,รับมอบหมายให,มากขึ้นขึ้น 

ความรู, นักศึกษายังไม:สามารถวางแผน 
การทดลอง และการคาํนวณเบ้ืองต,นได, 

-เพิ่มเติมกิจกรรมและการเรียนการสอนให,
นักศึกษา เช:น กิจกรรมส:งเสริมวิชาการ 
เน,นวิชาท่ีขาดความรู,ไปในกิจกรรม 

ทักษะทางป@ญญา นักศึกษาขาดการคิด และวิคราะห�แก,ไขป@ญหา
ในงาน 
ความกล,าคิด กล,าแสดงออก 
 
 
นักศึกษาขาด Life skill และกระบวนการ
ทํางานเชิงรุก 

- เน,นกิจกรรมและกรณี ศึกษาเพื่ อให,
นั ก ศึกษามี ก า รคิ ด  วิ เ ค รา ะห�  นํ า ไ ป
ประยุกต�ใช,ในการปฏิบัติงาน  
-จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู,ทางวิชาการ 
และพัฒนาวิชาชีพทางสัตวศาสตร� เพิ่ม
ทักษะด,าน life skill และกระบวนการทํางาน
เชิงรุก 

ทักษะความสัมพันธ�
ระหว:างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

นักศึกษายังขาดความรับผิดชอบในงานท่ีได,รับ
มอบหมายและขาดความสามารถในการ
ปรับตัวในการทํางานร: วมกับผู, อื่ น  ขาด

-มีการประสานงานร:วมกับศิษย�เก:าท่ีมี
ประสบการณ�ในการทํางาน เพื่อกลับมา
แนะนําหรืออบรมให,ความรู, 
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู$ 

สรุปข$อคดิเห็น  
Stake Holder 

จากแหล�งต�าง ๆ  
(ป, 2560-2564) 

แนวทางแก$ไขปรับปรุง 

ภาวะการเป5นผู,นํา การเอาใจเขามาใส:ใจเราให,
มากขึ้น 

ท้ังเชิงบรรยายและปฏิบัติ ให,แก:นักศึกษาท่ี
กําลังศึกษาอยู: 

ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ 
การใช,เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษายังไม:สามารถวางแผนการทดลอง 
และการคํานวณเบ้ืองต,นได, 
การวิเคราะห�ข,อมูล ธุรการ หรือส:วนท่ี
เกี่ยวกับตัวเลข เอกสาร การนําเสนอข,อมูล
ฝeายขาย 
นักศึกษายังขาดทักษะการใช,เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเดี่ยวกับ smart farm  

-เพิ่มเติมกิจกรรมและการเรียนการสอนให,
นักศึกษา เช:น กิจกรรมส:งเสริมวิชาการ 
เน,นวิชาท่ีขาดความรู,ไปในกิจกรรม 
 
-จัดกิจกรรมท่ีมีการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช,เทคโนโลยีใหม:ในด,านการผลิตและ
ฟาร�มปศุสัตว�อัจฉริยะ 

 
และหลักสูตรฯการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยให,

นักศึกษาเข,าประเมินในช:วงปลายภาคการศึกษา โดยผ:านระบบ online (www.reg.mju.ac.th) ฝeายบริการ
การศึกษาจะเป5นผู,สรุปผลการประเมิน อาจารย�ผู,รับผิดชอบในแต:ละรายวิชาสามารถรับทราบผลการ
ประเมินได,ทันทีในระบบ และนําไปใช,ในรายงาน มคอ.5 และ 6 หลังปMดภาครวมทั้ง นําไปใช,ปรับปรุงการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาต:อไป โดยนําผลประเมินไปปรับปรุง มคอ.3 และ 4 และจัดทํา มคอ.3 และ 4 
ก:อนเปMดภาคการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรได,ปรับปรุงโดยอาศัยข,อมูลจากการประเมินโดยผู,ใช,บัณฑิตเพื่อ
นาข,อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรสนองความต,องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นอีกด,วย
และเมื่อหลักสูตรมีผลบังคับใช,ทุกรอบป�การศึกษา หลักสูตรจะต,องจัดทํารายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับ
งานของหลักสูตรเพื่อประเมินและปรับปรุงแก,ไขในรอบป�การศึกษาโดยในป�การศึกษา 2563 ได,นํา
ข,อเสนอแนะของผู,มีส:วนได,ส:วนเสียมากําหนดรายวิชาเอกเลือก/เลือกเสรี ที่เปMดสอนในแผนการศึกษา 
(อ,างอิง 2.2-4 ข,อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตร 61) 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได,ดําเนินการจัดทําระบบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนของแต:ละรายวิชาทุกภาคการศึกษาด,วย นอกจากการประเมินผลจากการเรียนการสอนของอาจารย�
ผู,สอนด,วยตนเองในช้ันเรียน หลักสูตรพิจารณาผลความพึงพอใจของนักศึกษาต:อการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย�ผู,สอนของคณะฯ ในภาพรวม สําหรับรายวิชาที่เปMดสอนภาคเรียนที่ 1-2/2563 จํานวน 85 วิชา 
โดยมีค:าคะแนนอยู:ในระดับมาก โดยภาคเรียนที่ 1/2563 มีค:าเท:ากับ 4.41 โดยข,อที่ได,คะแนนมากที่สุดเท:ากับ 
4.42  ในหัวข,อดังนี้ 

1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่กําหนดไว, 
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2. ผู,สอนเปMดโอกาสให,นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู,ร:วมกันทั้งใน และนอกห,องเรียน 
3. ส:งเสริมให,ผู,เรียนได,ศึกษาค,นคว,าและนําความรู,มาวิเคราะห� สังเคราะห�อย:างมีเหตุผล หรือ

ส:งเสริมให,ผู,เรียนวิจารณ�อย:างสร,างสรรค� (พัฒนาทักษะด,านป@ญญา) 
4. ความพึงพอใจต:อขนาดและสภาพแวดล,อม เช:น แสงสว:าง อุณหภูมิของห,องบรรยาย และเสียง

รบกวน เป5นต,น 
5. ความพึงพอใจต:อเครื่องมือ/อุปกรณ� และโสตทัศนูปกรณ�ในห,องปฏิบัติการ (ที่มีการจัดการเรียน

การสอน) 
6. ความพึงพอใจต:อความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตํารา สื่อสิ่งพิมพ� ฐานข,อมูลทาง

วิชาการ และสื่อสนับสนุนการเรียนรู,ต:างๆ ในสํานักหอสมุด (ห,องสมุดกลาง) 
7. อาจารย�ตรงต:อเวลา เข,าและเลิกสอนตามกําหนด 
และภาคเรียนที่ 2/2563 มีค:าเท:ากับ 4.42 (อ,างอิง 2.2-5 แบบประเมินความพึงพอใจต:อการจัดการ

เรียนการสอน) โดยข,อที่ได,คะแนนมากที่สุดเท:ากับ 4.43  ในหัวข,อดังนี้ 
1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่กําหนดไว, 
2. ผู,สอนเปMดโอกาสให,นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู,ร:วมกันทั้งใน และนอกห,องเรียน 
3. อาจารย�ตรงต:อเวลา เข,าและเลิกสอนตามกําหนด 
นอกจากนี้ทางหลักสูตรได,สํารวจข,อคิดเห็นและข,อเสนอแนะต:างๆของนักศึกษา โดยได,เวียนแจ,งใน

หลักสูตรให,รับทราบด,วย (อ,างอิง 2.2-6 ข,อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน) 
หลักสูตรฯ มีการติดตามและตรวจสอบผลการประเมินเพื่อรายงานในที่ประชุมอาจารย�ผู,รับผิดชอบ

หลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ รวมทั้งเปรียบเทียบผลการประเมินของป�การศึกษา 2563 กับป�
ก:อนด,วย (อ,างอิง 2.2-7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 2562-2563)  โดยพบว:าผลการประเมินใน
ป�นี้มีค:าตํ่ากว:าป� 2562 ทั้ง 2 ภาคเรียน ที่ประชุมพิจารณาแล,วว:า อาจจะเป5นผลจากการจัดการเรียนการ
สอน 2 รูปแบบ คือ แบบเข,าช้ันเรียน และแบบเรียนออนไลน� เนื่องจากในป�การศึกษา 2563 อยู:ใน
สถานการณ�เฝaาระวังโรคระบาดโควิด-19 ทําให,จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติไม:ได, ดังนั้น เพื่อให,การ
จัดการเรียนการสอนดําเนินอยู:ต:อไป มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน� 
ซึ่งในป�การศึกษา 2563 เป5นป�แรกทําให,มีข,อบกพร:องหลายอย:างและความไม:สะดวก ทั้งอาจารย�และ
นักศึกษายังไม:คุ,นชินและต,องเรียนรู,ระบบการเรียนการสอนออนไลน�ใหม:ๆ ไปด,วยกัน แต:การจัดการเรียนการ
สอนก็ผ:านไปด,วยความเรียบร,อยและลงตัวจนถึงสิ้นป�การศึกษา 2563 

ส:วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนา/ปรับปรุงล:าสุด เพื่อให,มีความทันสมัย ทันต:อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ�ป@จจุบัน โดยมีการนําผลสํารวจความคิดเห็นจากผู,มีส:วนได,ส:วนเสียมาใช,ในการ
สร,างมาตรฐานผลการเรียนรู,ที่มุ:งหวัง โดยหลักสูตรได,เอามาปรับปรุงในป�การศึกษา 2563 ดังนี้ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู$ 

สรุปข$อคดิเห็น  
Stake Holder 

จากแหล�งต�าง ๆ  
(ป, 2560-2564) 

แนวทางแก$ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - - 

ความรู, มีการบูรณาการระหว:างวิชา 
การปฏิบัติคู:กับวิชาการมาก
ขึ้น 
 

-หลักสูตรฯวางแผนการปรับปรุงรายวิชาเรียน
ท่ีมีการบูรณาการร:วมกันระหว:างวิชาโดย
เช่ือมโยงงานวิจัย เน,นการทดลองและปฏิบัติ
มากขึ้น 

ทักษะทางป@ญญา เพิ่มทักษะการจับประเด็น การ
ย:อความ การนําเสนอ 
ฝKกทักษะการคิดโจทย�วิจัย 
การทํางานวิจัยอย:างมีระบบ 

-จัดกิจกรรมJournal Clib เดือนละ 1 คร้ังให,
นักศึกษาฝKกการนําเสนอ การสื่อสาร ถามและ
ตอบคําถาม การจับใจความ และการสรุป
รายงาน 

ทักษะความสัมพันธ�ระหว:าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

Communication human skill -มีการเพิ่มการอบรมหรือศึกษาดูงานเร่ืองการ
สื่อสารองค�กร, การวางตัวในระดับบริหาร เพื่อ
เพิ่มศักยภาพก:อนออกไปทํางาน 

ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ 
การใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อยากให,เพิ่มวิธีการทํางาน
วิจัย และการใช,สถิติทางสัตว
ศาสตร� 
นั ก ศึ ก ษ า ค ว ร จ ะ มี
ความสามารถในการสืบค,น
หาทางวิชาการ (หาเองได,) 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร� 
สามารถทําการวิจัยได, 

-จัดกิจกรรมต:างๆ เช:นแนวทางการสืบค,น
งานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการวางแผน
ทดลอง 

 

  จากผลการเรียนรู,ที่คาดหวังในแต:ละป� หลักสูตรฯ ได,นํามาวิเคราะห�เพื่อประเมินผลการเรียนรู,ของ
รายวิชาในแต:ละภาคการศึกษา เพื่อให,สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนให,มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ผู,เรียนเกิดความรู,และทักษะที่จะนําไปใช,ในการทําการวิจัยให,ประสบผลสําเร็จต:อไป (อ,างอิง 2.2-8 
ข,อเสนอแนะจากการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) 

ในป�การศึกษา 2563 หลักสูตร ฯ ได,กําหนดให,ศึกษาในรายวิชา สศ 501 ระเบียบวิธีการวิจัยทาง 
สัตวศาสตร� ร:วมกับรายวิชาเอกบังคับ เอกเลือก สัมมนา และวิทยานิพนธ� โดยมีวัตถุประสงค�ให,ผู,เรียนได,
ศึกษา ในรายวิชาพื้นฐานทางสัตวศาสตร� และรายวิชาที่เกี่ยวข,องกับการวิจัย เพื่อเตรียมความพร,อมและ
พัฒนาทักษะ ด,านการวิจัย โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่มีความจําเพาะต:อหัวข,อวิจัยที่สนใจ
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ศึกษาสําหรับ ในภาคเรียนที่ 2 ผู,เรียนสามารถศึกษารายวิชาเพิ่มเติม รวมถึงดําเนินงานวิจัย ตลอดจน
เผยแพร:ผลงานวิจัยที่ ได,ทําการศึกษาให,สําเร็จตามเปaาหมาย (อ,างอิง 2.2-9 วิชาเปMดสอน 2563) 
  

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$และเปIนธรรม (ensure validity, 
reliability and fairness) 

ป,ที่ใช$ในการประเมิน : ป,การศึกษา 2563  
ผู$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,และเป5นธรรม 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 มคอ. 3-1-2-2563) 

คณะฯได,มีการกํากับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู,เรียนให,สอดคล,องกับผลการเรียนรู,
คาดหวังหรือคุณสมบัติที่พึงประสงค�ของผู,เรียน โดยการทวนสอบของคณะมีขึ้น 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 แต:อย:างไรก็ตามพบว:า อาจารย�ผู,สอนในบางรายวิชามีความกังวลเกรงว:าข,อสอบ
จะร่ัวไหล (อ,างอิง 2.3-2 บันทึกข,อความแจ,งหลักสูตรทวนสอบรายวิชา) 

ในป@จจุบันได,มีการปรับปรุงกระบวนการทวนสอบ โดยคณะกรรมการทวนสอบได,แจ,งให,หลักสูตร
เป5นผู,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�
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หรือวิธีการประเมินผล ให,คะแนนและสรุปผลคะแนน (ตัดเกรด) ของนักศึกษา เพื่อให,มีความถูกต,อง เช่ือถือ
ได,และเป5นธรรม   

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 เป5นเรื่องสืบเนื่องทุกรอบการประชุม โดยก:อนเปMดภาคการศึกษาจะมีการกําหนด
รายวิชาที่จะเปMดสอนในภาคการศึกษาต:อไป  อาจารย�ผู,รับผิดชอบหลักสูตรได,แจ,งต:อที่ประชุมผ:านรอง
คณบดีฝeายวิชาการหรือประธานอาจารย�ผู,รับผิดชอบหลักสูตร ทําบันทึกข,อความติดตาม เพื่อให,อาจารย�
ผู, รับผิดชอบรายวิชาที่จะเปMดสอนในภาคการศึกษาต:อไปจัดทํารายละเอียดของรายวิชาพร,อมแจ,ง
กําหนดเวลาจัดส:งให,อาจารย�ผู,รับผิดชอบรายวิชาจัดส:ง มคอ. 3 ดําเนินการโหลดลงระบบของสําหรับบริหาร
และพัฒนาวิชาการและส:งไฟล�ที่งานบริการการศึกษา (อ,างอิง 2.3-3 สรุปรายวิชาที่เปMดสอน) (อ,างอิง 2.3-
4 แจ,งเปMดรายวิชา) ทั้งนี้ หลักสูตรฯ จะทําหนังสือแจ,งให,อาจารย�ผู,รับผิดชอบรายวิชาจัดส:งเอกสารก:อนเปMด
ภาคการศึกษา 30 วัน และจัดทํา Check list ตรวจสอบการจัดส:งการรวบรวมและแจ,งความก,าวหน,าในการ
ดําเนินการในที่ประชุมอาจารย�ผู,รับผิดชอบหลักสูตรและประธานอาจารย�ผู,รับผิดชอบหลักสูตรฯ ซึ่งเป5น
กรรมการในคณะกรรมการคณะฯ จะแจ,งในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ต:อไป  เพื่อควบคุมให,การ
บริหารหลักสูตรเป5นไปตามเกณฑ�มาตรฐานที่กําหนด 

หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบความน:าเช่ือถือและความเที่ยงธรรมของเกณฑ�และวิธีการประเมิน โดยมี
การประชุมเพื่อตรวจสอบผลการศึกษาจากเกณฑ�ประเมินในรายวิชาที่เปMดสอนในภาคการศึกษาที่ 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 เป5นต,น โดยหลังจากสิ้นภาคการศึกษาอาจารย�ผู,สอนจะประเมินออกมาเป5นผลคะแนนหรือเกรด
ให,นักศึกษา  โดยอาจารย�ผู,สอนจะประเมินออกมาเป5นผลคะแนนในแต:ละรายวิชาและมีการตรวจสอบผล
การเรียนรู,ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด,าน ในรายวิชาของตนเองว:าเป5นไปตามที่กําหนดไว,ในหลักสูตรหรือไม: เพื่อ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปMดสอน 
และนําส:งผลคะแนนเพื่อพิจารณาเห็นชอบในที่ประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรฯ   โดยหลักสูตรฯ มีการ
ตรวจสอบความน:าเช่ือถือและความเที่ยงธรรมของเกณฑ�และวิธีการประเมิน โดยมีการประชุมเพื่อ
ตรวจสอบผลการศึกษาจากเกณฑ�ประเมินในรายวิชาที่เปMดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 
และพิจารณาจาก มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 

นอกจากนี้ อาจารย�ผู,รับผิดชอบหลักสูตรได,พิจารณาเรื่องการจัดการข,อร,องเรียนหลักสูตรเพิ่มเติม 
จากการรับข,อร,องเรียนของคณะ (อ,างอิง 2.3-5 ช:องทางร,องเรียนหลักสูตร) โดยเพิ่มช:องทางรับข,อร,องเรียน
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ของหลักสูตรจากอาจารย�และนักศึกษา จากตู,รับข,อร,องเรียนที่ช้ัน 3 และ 4 อาคารเรียนศูนย�สัตวศาสตร�
และเทคโนโลยี  

โดยหากพบข,อร,องเรียนอาจารย�ผู,รับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการตามขั้นตอน) รับฟ@งคําช้ีแจงจาก
อาจารย�ผู,สอนและนักศึกษา และนํากลับมาพิจารณาในที่ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางแก,ไขป@ญหาต:อไป ก:อน
นําแจ,งในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (อ,างอิง 2.3-6 การพิจารณาข,อร,องเรียนคณะฯ) 

 
ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.2.4  มีการกํากับติดตามและประเมินผลของกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู$ของนักศึกษา 

งานให$คําแนะนําและบริการนักศึกษา (student supports / services / advices) เพื่อให$
นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค)ตามผลการเรียนรู$และศักยภาพทางอาชีพ 

ป,ที่ใช$ในการประเมิน : ป,การศึกษา 2563  
ผู$รับผิดชอบตัวบ�งชี้ :  
หน�วยงาน : คณะสัตวศาสตร)และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
  คณะฯ มีแนวทางการกํากับดูแล/ติดตาม และสนับสนุนการเรียนรู,ของนักศึกษา โดยใช,ระบบอาจารย�
ที่ปรึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีการแต:งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่เข,าใหม: 
เพื่อดูแลและกํากับผลการเรียนรู,ของนักศึกษา ให,คําแนะนําและปรึกษาแก:นักศึกษา (student supports / 
services / advices) (อ,างอิง 2.4-1 กระบวนการอาจารย�ที่ปรึกษาตรี-บัณฑิตศึกษา) เพื่อให,นักศึกษามี
คุณสมบัติที่พึงประสงค�ตามผลการเรียนรู,และศักยภาพทางอาชีพตามที่กําหนดไว, (อ,างอิง 2.4-2 คุณสมบัติ
ที่พึงประสงค�ของนักศึกษา) 

คณะฯ ได,มอบหมายให,หลักสูตรรับผิดชอบดําเนินการกํากับและดูแลระบบอาจารย�ที่ปรึกษา โดย
อาจารย�ผู,รับผิดชอบหลักสูตรได,จัดระบบอาจารย�ที่ปรึกษา ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาป@จจุบันและ
นักศึกษาตกค,าง และติดตามความก,าวหน,าของอาจารย�ที่ปรึกษาในการพบนักศึกษาที่ตกค,างและมีป@ญหา
ทางด,านการเรียน  โดยได,รายงานผลการดําเนินการที่ในที่ประชุมหลักสูตรฯทุกภาคการศึกษา และรายงาน
ติดตามนักศึกษาตกค,างพร,อมกับรอบการพิจารณาผลการสําเร็จ เพื่อได,ทราบความเคลื่อนไหวและเหตุผลที่
ทําให,นักศึกษาสําเร็จการศึกษาล:าช,า (อ,างอิง 2.4-3 ติดตามอาจารย�ที่ปรึกษา) 

ทั้งนี้ หลักสูตรได,รายงานผลการดําเนินงานใน มคอ. 7 และให,คณะได,รับทราบถึงระบบอาจารย�ที่
ปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่นํามากํากับดูแลและควบคุมการ
สําเร็จการศึกษาและจํานวนนักศึกษาตกค,างให,มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ หลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาได,มีแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบอาจารย�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
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หลักสูตรยังจัดกิจกรรมพบอาจารย�ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกช้ันป� (อ,างอิง 2.4-4 ปฏิทินกิจกรรมพบ
อาจารย�ที่ปรึกษา) โดยมีการทําสมุดประจําตัวนักศึกษาทุกคนซึ่งมีข,อมูลส:วนตัว การเรียน การขอทุน ป@ญหา
และการให,คําปรึกษา และประวัติงานวินัย และกําหนดวันเวลาที่แน:นอนในการเข,าพบอาจารย�ที่ปรึกษา (ทุก
วันพุธบ:ายสองสัปดาห�ที่ 2 ของทุกเดือน) มีการแจ,งการนัดหมายไว,ในปฏิทินติดไว,บริเวณทางขึ้นตึก จดหมาย
เวียน เฟสบุsค และไลน� มีการทําจดหมายตอบรับการเข,าร:วมกิจกรรมจากอาจารย�ที่ปรึกษาแต:ละท:าน แจ,ง
สถานที่เข,าพบ และจัดอาจารย�ที่เข,าพบแทนเมื่ออาจารย�ที่ปรึกษาไม:ว:าง ซึ่งอาจารย�ที่ปรึกษาจะมีการ
วิเคราะห�ข,อมูลนักศึกษาแต:ละคนด,วย  

นอกจากกิจกรรมพบอาจารย�ที่ปรึกษาแล,ว บางครั้งยังพบป@ญหานักศึกษาไม:ได,เข,าร:วมกิจกรรมตาม
กําหนด ทางหลักสูตรจึงได,มีการสํารวจและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่า เรียนตก
แผน(ติด F หรือเกรดตํ่าทําให,ลงวิชาหลักไม:ได,) และตกค,าง (ติด F รายวิชาที่เป5นต:อเนื่อง, เกรดรหัส สศ ไม:
ถึง 2.00, ติดค,างรายวิชาสัมมนา และป@ญหาพิเศษ)  และมีการนัดนักศึกษากลุ:มนี้เข,าพบเพื่อวางแผนการ
เรียน (อ,างอิง 2.4-5 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 ติดตามภาวะการได,งานทําของบัณฑิต)  

ทั้งนี้ หลักสูตรได,มีการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันป�สุดท,ายที่มีต:อ
หลักสูตร (อ,างอิง 2.4-6 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันป�สุดท,ายต:อหลักสูตร) โดยหลักสูตรได,
นําผลการประเมินมาพิจารณาและเปรียบเทียบเพื่อดูแนวโน,มระหว:างป� 2561-2563 เพื่อที่จะได,พัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให,มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต:อไป 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต�อหลักสูตร (ป,การศึกษา) 2561 2562 2563 

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร�พอใจในหลักสูตร  (ค:าคะแนนเฉลี่ย) 3.72 3.81 3.83 
 

แนวโน,มความพึงพอใจของนักศึกษาต:อหลักสูตรในป� 2561-2563 มีแนวโน,มที่ดีขึ้น โดยนักศึกษามี
ความพึงพอใจมากขึ้นในทุกๆป� ในการดําเนินงานของหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การแก,ไข
ป@ญหาต:างๆ และการจัดการเรียนการสอนของอาจารย�ผู,สอนของคณะฯ ในภาพรวมสําหรับรายวิชาที่เปMด
สอนในป�การศึกษา 2563 โดยมีค:าคะแนนอยู:ในระดับมาก เท:ากับ 3.83 โดยนักศึกษาช้ันป�สุดท,ายมี
ข,อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรบริหารจัดการหลักสูตรเก:าและหลักสูตรใหม:ปรับปรุงให,มีความสอดคล,องกันมากขึ้น 
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2. อุปกรณ�บางอย:างในห,องปฏิบัติการ และที่ฟาร�ม ควรมีการเปลี่ยนใหม:เนื่องจากบางอย:างเก:า
ชํารุดเกินไปแล,ว ทําให,ไม:สะดวกในการทํางาน 

3. ควรปรับปรุงระบบอินเตอร�เน็ตในส:วนของฟาร�ม 
4. การออกฝKกสหกิจ ควรจัดให,มีการออกฝKกในภาคเรียนที่2 เนื่องจากยังมีบางวิชาที่ยังไม:ได,เรียน

แล,วได,นําไปใช,ในการฝKกสหกิจแล,วไม:มีพื้นฐานในด,านนั้นเลย 
นอกจากนี้หลักสูตรยังได,เก็บแบบประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาช้ันป�แรก ช้ันป�ที่2-3 และ

บัณฑิตใหม:ที่มีต:อหลักสูตร เพิ่มเติมโดยมีผลการประเมินดังนี้ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันป�แรกที่มีต:อหลักสูตร มีค:าเท:ากับ 4.00 (ไม:มีข,อเสนอแนะ) 
ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม:ที่มีต:อหลักสูตร มีค:าเท:ากับ 3.74 โดยมีข,อเสนอแนะ ดังนี้ 
- เน,นการลงมือปฏิบัตใิห,เยอะขึ้น ฝKกความอดทนและความกดดันของเด็ก 
- เน,นย้ําภาษาอังกฤษ การใช,โปรแกรมMicrosoft office เพราะในการทํางานได,ใช,จริง 
- การฝKกงานในส:วนงานทดลองต:างๆ ถ,าเปลี่ยนเป5นการทําสิ่งอื่นที่สอดคล,องกับประสบการณ�ที่

ได,รับจะดีมาก เพราะในการทําการทดลองกับบริษัทส:วนใหญ:คือไม:ได,รับการตอบรับที่ดี ทําแบบมีข,อจํากัด 
ควรปรับปรุงเรื่องนี้เร:งด:วนน:าจะเหมาะสมที่สุด 

-เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนโดยที่ไม:ต,องแย:งกัน และไม:มีใครต,องตกแผนเพราะเหตุนี้อีก 
(ภาพรวมมหาวิทยาลัย รวมถึงวิชาพื้นฐานต:างๆ) 

-เสริมทักษะด,านภาษาอังกฤษ 

ส�วนระดับบัณฑิตศึกษา 
ระบบอาจารย�ที่ปรึกษาเป5นระบบให,ความดูแลนักศึกษาตั้งแต:แรกเข,าในกรณีที่นักศึกษายังไม:

ตัดสินใจเลือกอาจารย�ที่ปรึกษา ประธานอาจารย�ผู,รับผิดชอบหลักสูตรฯ จะทําหน,าที่ดูแลนักศึกษาจนกว:า 
จะมีการแต:งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษา  

มีการแจ,งนักศึกษาให,เตรียมตัวก:อนเข,าเริ่มเรียน เช:น การศึกษาเพิ่มเติมในส:วนที่ เกี่ยวข,องกับ
งานวิจัย และวิชาพื้นฐานที่มีความจําเป5น การประสานงานกับอาจารย�ที่ต,องการให,เป5นที่ปรึกษาเพื่อให, 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
มาประเมินและแจ,งไปยังอาจารย�ที่ปรึกษาหลักของนักศึกษาแต:ละ เพื่อให,อาจารย�ที่ปรึกษาสามารถติดตาม 
ควบคุมให, นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด (อ,างอิง 2.4-8 รายงานการประชุม
ความก,าวหน,าของนักศึกษา) 
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หลักสูตรฯ มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ โดยอาจารย�ผู,รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได,จัดทํา Timeline 
ตลอดระยะเวลา 2 ป�การศึกษาให,แก:นักศึกษา และมีการให,คําแนะนําทางด,านบริการการศึกษาตลอด
ระยะเวลาการเป5นนักศึกษา (อ,างอิง 2.4-9 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  มีการใชขอมูลที่เกี่ยวของท้ังจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกําหนดหรือ
ทบทวนทิศทางการวิจัยของคณะ/สถาบัน  

ป,ที่ใชในการประเมิน : ป,งบประมาณ 2563 
ผูรับผิดชอบตัวบ3งชี้ : นางดาริน  ชมภูพันธ6 
หน3วยงาน : คณะสัตวศาสตร6และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ ได(จัดกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําร-างแผนปฏิบัติราชการ ประจําป� 2563 

ระหว-างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ รินรดา รีสอร�ท อ.แม-ริม จ.เชียงใหม- โดยบุคลากรได(ร-วมกําหนดทิศ
ทางการวิจัย เพื่อให(สอดคล(องกับวิสัยทัศน�ขององค�กรในการเป9น “เป9นคณะที่มีความเป9นเลิศทางด(านสัตว
ศาสตร�ในระดับชาติ” โดยกําหนดทิศทางการวิจัยของคณะฯ โดยมุ-งเน(นการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว�
ปลอดภัย รวมถึงการส-งเสริมงานวิจัยที่มีความร-วมมือกับชุมชนในการพัฒนาโจทย�วิจัยและถ-ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อใช(ประโยชน� โดยได(นําข(อมูลจากผู(มีส-วนได(ส-วนเสียภายในประกอบด(วย ผู(บริหาร อาจารย� 
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา ผู(มีส-วนได(ส-วนเสียภายนอก ประกอบด(วย 
ศิษย�เก-า ผู(ประกอบการ กลุ-มเกษตรกร ชุมชนที่ใช(บริการ ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยทั้งสองกลุ-มมีช-องทาง
ในการรับฟAงความคิดเห็นและความต(องการทั้งในรูปแบบระดมความคิดเห็น และระบบการสื่อสารทางสังคม
ออนไลน� และผ-านกิจกรรมหลายช-องทางต-างๆ ดังนี้ 

ข(อมูลจากผู(มีส-วนได(ส-วนเสียภายใน ดังนี้ 
- ความเช่ียวชาญของบุคลากรในคณะฯ โดยแบ-งออกเป9นแต-ละวิชาเอก ดังนี้ สัตว�ป�ก สุกร โคนม

และโคเนื้อ อาหารสัตว� และการสุขาภิบาลในสัตว� (อ(างอิง 3.1-1 ความเช่ียวชาญของบุคลากร ) 
- ผลงานตีพิมพ�ของบุคลากรตามความถนัดและเช่ียวชาญ (อ(างอิง 3.1-2 ฐานข(อมูลการตีพิมพ�

ย(อนหลัง 5 ป� แยกตามความเช่ียวชาญ) 
- ข(อมูลทุนสนับสนุนในการทําวิจัยจากแหล-งทุนภายในและภายนอกย(อนหลัง 5 ป� (พ.ศ. 2558-

2562) (อ(างอิง 3.1-3 แหล-งทุนวิจัยภายในและภายนอกย(อนหลัง 5 ป� ) 
- ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีทางด(านการวิจัย ป�งบประมาณ 2558-2562 (อ(างอิง 3.1-4 ตัวช้ีวัด

ทางด(านการวิจัย) 
- กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําร-างแผนปฏิบัติราชการ ประจําป� 2563 (อ(างอิง 

3.1-5 รายงานกิจกรรมทบทวนแผน ) 
- การประชุมของคณะกรรมการวิ จัยและบริการวิชาการ (อ(างอิง 3.1-6 การประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
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- ข(อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป�การศึกษา 2562  
(อ(างอิง 3.1-7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ) 

 
ข(อมูลจากผู(มีส-วนได(ส-วนเสียภายนอก ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร�แม-โจ( 100 ป� ในการมุ-งสู-มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Go. Eco. University) โดยเน(นในการ

กําหนดทิศทางการวิจัยของคณะในด(านการผลิตปศุสัตว�ในระบบอินทรีย�(อ(างอิง 3.1-8
ยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยแม-โจ( 100 ป�) 

- ข(อมูลจากผู(ใช(บัณฑิต ผู(ประกอบการ การลงพื้นที่ในเขตชุมชนที่มีการเลี้ยง (อ(างอิง 3.1- 9 การ
วิเคราะห� SWOT Analysis ของพื้นที่การทําวิจัย) 

- นโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี สอดคล(องกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป�ในการสร(างความสามารถ
ในการแข-งขันของประเทศ ตามนโยบายเร-งด-วนของรัฐบาลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ข(อที่ 4. การให(ความช-วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม และข(อที่ 6. การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศสู-อนาคต ในนโยบายหลักข(อที่ 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข-งขันของไทย ในข(อย-อย 5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใต(แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-
Circular-Green (BCG) Economy]  และข(อย-อย5.3 พัฒนาภาคเกษตร ในการส-งเสริมการสร(าง
มูลค-าเพิ่มให(กับสินค(าเกษตร และส-งเสริมการทําปศุสัตว�ให(เกษตรกรมีรายได(เพิ่มขึ้น ซึ่งความ
สอดคล(องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร�ที่ 9 การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ตามเปlาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ ฉบับที่ 12 
เปlาหมายที่ 1 ลดช-องว-างรายได(ระหว-างภาคและมีการกระจายรายได(ที่เป9นธรรมมากขึ้น ที่มี
ตัวช้ีวัดเปlาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ ฉบับที่ 12 (อ(างอิง 3.1-10 แผนพัฒนา
เศษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12) ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลิตภัณฑ�ภาคต-อหัวระหว-างภาคลดลงและ
สอดคล(องกับเปlาหมายแผนบูรณาการกลุ-มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในเปlาหมายแผนบูรณา
การที่ 1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป9นอยู-และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
โดยมีตัวช้ีวัดเปlาหมายแผนบูรณาการตัวช้ีวัดเปlาหมายแผนบูรณาการที่ 1.1 อัตราการขยายตัว
มูลค-าผลิตภัณฑ�มวลรมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น ร(อยละ 2 ตามแนวทางแผนบูรณาการที่ 1.1.2 
เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร ตัวช้ีวัดแนวทางแผนบูรณาการที่ 1 มูลค-าสินค(าเกษตรเพิ่มขึ้น ร(อย
ละ 2  

- กลุ-มชุมชนผู(ใช(บริการ/กลุ-มเกษตรกร (อ(างอิง 3.1-11 รายงานโครงการการเลี้ยงสุกรแบบครบ
วงจร) 
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- ความร-วมมือในการทําวิจัยร-วมกันภายในและภายนอก (อ(างอิง 3.12 ความร-วมมือจาก
หน-วยงานภายนอก) 

- บันทึกข(อตกลงความร-วมมือทางวิชาการด(านโคนมและอุตสาหกรรมโคนมร-วมกับ
องค�การส-งเสริมโคนมแห-งประเทศไทย 

- บันทึกข(อตกลงความร-วมมือทางวิชาการร-วมกับห(างหุ(นส-วนจํากัดพรชัยอินเตอร� 
เทรด 

- บันทึกความเข(าใจว-าด(วยความร-วมมือทางวิชาการด(านอาหารสัตว�ร-วมกับบริษัท
พงษ�เพชร คอร�ปอเรช่ัน จํากัด 

รองคณบดีคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ฝoายวิจัย ได(นําข(อมูลจากการกําหนดทิศทางการวิจัยของ
คณะฯ ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 ทางด(านการวิจัย ผ-านคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 
15 มกราคม 2563 (อ(างอิง 3.1-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2563) เพื่อ
ผ-านความเห็นชอบและเป9นข(อมูลในการดําเนินงานทางด(านการวิจัยของคณะฯ ต-อไป 

ในป�งบประมาณ 2563 คณะฯ ได(กําหนดโครงการ/กิจกรรม พร(อมทั้งงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงาน รวมทั้งตัวช้ีวัดและเปlาหมายของแผนการดําเนินงานทางด(านการวิจัย ดังนี้ 

ตารางตัวชี้วัดทางดานการวิจัย  ประจําป,งบประมาณ ป, พ.ศ. 2563  
ตัวชี้วัดดานการวิจัย เป8าหมาย 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรรสรรค�ต-ออาจารย�ประจํา 175,000 

ร(อยละของอาจารย�และนักวิจัยประจําที่มีงานวิจัยต-อจํานวนอาจารย�และนักวิจัยประจํา 20 

ระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร(างสรรค�  - 

ร(อยละของงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค�ที่ได(รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร-ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

40 

ร(อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค�ที่นําไปใช(ประโยชน�แก-หน-วยงานภายนอกอย-าง
เป9นรูปธรรมและมีการรับรองการใช(ประโยชน� 

20 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค�ที่เสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

1 

จํานวนโครงการวิจัยที่บูรณการกับหน-วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 
 

โครงการ/กิจกรรมทางดานการวิจัย 
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัย      งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนตีพิมพ�เผยแพร-ผลงานวิจัย ผลงานทางวชิาการและนําเสนอผลงาน   100,000.00  
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กิจกรรมท่ี 2 การประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัย     20,000.00  

กิจกรรมท่ี 3 สนับสนุนทุนวิจัยสถาบันและวิจัยในช้ันเรียน     30,000.00  

รวมทั้งสิ้น  150,000.00 

รองคณบดีคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ฝoายวิจัย ได(จัดกิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดําเนินงาน 
ป�งบประมาณ 2562 และถ-ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ป�งบประมาณ 2563 สู-บุคลากรของคณะฯ เพื่อให(
บุคลากรทราบทิศทาง และแนวทางของการดําเนินงานเป9นไปตามแผน ซึ่งจะนําไปสู-การปฏิบัติงานตาม
เปlาหมายที่วางไว(ในวันที่ 20 มกราคม  2563 ณ ห(องประชุม 2201-2202  
  

 ระดับ 3 : Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.3.2   มีการกํากับติดตามและประเมินผลการวิจัยและกระบวนการวิจัยใหตอบสนองทิศทางการ
วิจัยของคณะ/สถาบันและใชผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางการวิจัย 
ป,ที่ใชในการประเมิน : ป,งบประมาณ 2563 
ผูรับผิดชอบตัวบ3งชี้ : นางดาริน  ชมภูพันธ6 
หน3วยงาน : คณะสัตวศาสตร6และเทคโนโลยี 

 

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

ดําเนินการกํากับติดตามและประเมินผลการวิจัย โดยมีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการที่ขับเคลื่อน
ด(านการวิจัย และผลักดันตัวช้ีวัดด(านการวิจัยที่ตอบสนองต-อทิศทางการวิจัยของคณะฯ โดยมีผลการ
ดําเนินการดังนี้ 

1. คณะฯ มีการส-งเสริมให(อาจารย�ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล-งทุนภายนอกเพื่อสร(าง
เครือข-ายความร-วมมือด(านการวิจัยและตอบสนองยุทธศาสตร�ในการพัฒนาสังคมชุมชนท(องถิ่น 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� และการวิจัยเพื่อการพัฒนาด(านการบริหารของหน-วยงานตามพันธ
กิจของแต-ละแหล-งทุน โดยคณะกรรมการวิจัย ได(จัดส-งข(อมูลที่เป9นประโยชน� ทั้งข(อมูลแหล-งทุน 
ประกาศการรับทุน ระเบียบคู-มือการรับทุน ระยะเวลาการเปqดรับทุน แบบฟอร�มต-างๆ ของแหล-ง
ทุน ให(แก-คณาจารย�ทางช-องทางสื่อสารออนไลน� และประสานงาน อํานวยความสะดวกระหว-าง
อาจารย�กับสํานักวิจัยและส-งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยแม-โจ( ในการส-งข(อเสนอโครงการและ
การรับทุนจากภายนอกในนามมหาวิทยาลัย และ มีการส-งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ�และ
เผยแพร-ผลงานวิจัยแก-บุคลากร โดยสนับสนุนค-าเดินทางในการไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุม
วิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และสนับสนุนการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการทั้งในและ
ต-างประเทศ พร(อมทั้งรวบรวมผลการดําเนินงานเพื่อนําข(อมูลมาวางแผนการดําเนินงาน พร(อม
ทั้งส-งเสริมผลักดันให(บุคลากรดําเนินการวิจัย ดังนี้  
- รวบรวมข(อมูลด(านการรับทุนวิจัยและการตีพิมพ�หรือเผยแพร-งานวิจัยของคณะฯ ย(อนหลัง 

3-5 ป� เพื่อเป9นข(อมูลในการส-งเสริมและผลักดันตัวช้ีวัดด(านงานวิจัยของคณะฯ ให(เป9นไป
ตามเปlาหมายที่กําหนด 

- ติดตามการดําเนินงานวิจัยของบุคลากร เพื่อผลักดันให(ผู(ที่ไม-มีผลงานวิจัยดําเนินการขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยการประชาสัมพันธ�ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากคณะฯ และ
ประชาสัมพันธ�แหล-งทุนวิจัยภายนอกให(แก-บุคลากรดังกล-าว  
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- ติดตามการได(ทุนวิจัยจากแหล-งทุนภายนอกของบุคลากรเพื่อติดตามให(บุคลากรที่ได(รับทุน
นําสัญญาวิจัยที่ได(ลงนามแล(วมาบันทึกเข(าสู-ระบบสารสนเทศซึ่งจะเป9นผลงานวิจัยที่
บุคลากรสามารถนําไปขอกําหนดตําแหน-งทางวิชาการได(ในอนาคต  

- ให(คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงานวิจัย การเขียนงานวิจัย และการรายงานผลการวิจัย 
ให(มีคุณภาพ  

- ติดตามการเผยแพร-ผลงานวิจัยของบุคลากรที่ได(รับทุนทั้งภายนอก โดยหากมีผลงานวิจัยที่
ดําเนินงานแล(วเสร็จแต-ยังไม-ได(เผยแพร-ผลงาน คณะกรรมการวิจัย จะดําเนินการผลักดันให(
เกิดการตีพิมพ�หรือนําเสนอผลโดยเร็ว อาทิ เช-น การสร(างความเข(าใจ การแนะนําให(เขียน
บทความไปนําเสนอในวารสาร และแนะนําวารสารที่เกี่ยวข(องในฐาน TCI ต-างๆ  

- ติดตามการนําผลงานวิจัยไปใช(ประโยชน�โดยติดตามจากผู(รับทุน และประสานงานกับ
หน-วยงานภายนอกที่นํางานวิจัยไปใช(ประโยชน�ประโยชน� (อ(างอิง 3.2- 1 การนํางานวิจัยไป
ใช(ประโยชน�) (อ(างอิง 3.2-2 หน-วยงานที่นําไปใช(ประโยชน�) 

2. ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ป�งบประมาณ 2563 ได(แก- กิจกรรมสนับสนุนตีพิมพ�เผยแพร-
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และนําเสนอผลงาน และกิกจรรมการประชุมเพื่อพัฒนา
งานวิจัย  
- การประชุมระดมความคิด (brainstorm) โดยประชุมร-วมระหว-างรองคณบดีคณะสัตวศาสตร�

และเทคโนโลยีฝoายวิจัย ร-วมกับคณาจารย�ประจําคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีในการ
พัฒนาโจทย�วิจัย เพื่อจัดทําข(อเสนอโครงการยื่นต-อแหล-งสนับสนุนทุนวิจัย (อ(างอิง 3.2- 3 
รายงานกิจกรรมการประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัย) ทั้งนี้ผลที่เกิดจากการดําเนินการได(ส-งเสริม
ให(บุคลากร 

- การกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Improvement of organic recycling-type agriculture 
using bark charcoal” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ� 2563  โดยมี Professor Dr.Koh-en Yamauchi 
จาก Kagawa University, Japan เป9นวิทยากรบรรยายพิเศษให(กับนักศึกษาและบุคลากรของ
คณะฯ (อ(างอิง 3.2-4 ข-าวกิจกรรมบรรยายพิเศษ) 

- การหารือแนวทางความร-วมมือในการการเรียนการสอน และการวิจัย โดยมี Professor Dr. 
Ling-Ling Lo หัวหน(าภาควิชาสัตวศาสตร� จาก Chinese Culture University, Taiwan เข(า
เยี่ยมชมคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี และร-วมหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ระหว-างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2562 (อ(างอิง 3.2-5 ข-าวกิจกรรมการหารือ
แนวทางความร-วมมือในการการเรียนการสอน และการวิจัย) 

- ประชุมหารือร-วมกับบุคลากรของคณะฯ เพื่อพัฒนาข(อเสนอโครงการสมาร�ทฟาร�ม เยียวยา 
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ฟ��นฟูชาวบ(านที่ตกงาน (พัฒนาอาชีพ) และยกระดับเกษตรกรสู-สมาร�ทฟาร�ม เพื่อเสนอต-อ
มหาวิทยาลัยแม-โจ( วันที่ 24 เมษายน 2563 (อ(างอิง 3.2-6 ข-าวกิจกรรมโครงการสมาร�ท
ฟาร�ม) 

- จัดกิจกรรมอบรม (work shop) เรื่อง รู(ลึกเทคนิคการตีพิมพ�บทความวิจัย ในวารสาร
นานาชาตใินฐานข(อมูล ISI และ Scopus วันที่ 11 มิถุนายน 2563  โดยมี ผู(ช-วยศาสตราจารย� 
ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย�ประจําคณะสัตวศาสตร�ฯ เป9นวิทยากรอบรมให(ความรู( 
(อ(างอิง 3.2-7 ข-าวกิจกรรมรู(ลึกเทคนิคการตีพิมพ�บทความวิจัย) 

- จัดการประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 2 เรื่อง "เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให(ได(
ทุน" โดยมีอาจารย�และนักศึกษาของคณะฯ และบุคลากรที่สนใจภายนอกเข(าร-วมฯ เพื่อให(
ทราบถึงเทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให(เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ 27 กรกฎาคม 
2563 โดยมี ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล(านนา เป9นวิทยากรบรรยายให(ความรู( (อ(างอิง 3.2-8  ข-าวกิจกรรม
เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให(ได(ทุน) 

3. หลังจากที่ได(ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมส-งเสริมและสนับสนุนให(บุคลากรได(พัฒนาความรู(
ทางด(านการวิจัย ทําให(มีผลการดําเนินทางด(านการวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผลการ
ดําเนินงานดังนี้ 

- การประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัย เรื่อง เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให(ได(ทุน  
ได(รับฟAงข(อมูลความคิดเห็นและส-งผลให(ได(รับชุดแผนงานวิจัยทางด(านสัตว�เศรษฐกิจ 
จํานวน 1 แผน (อ(างอิง 3.2-9 เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให(ได(ทุน) 

- การลงพื้นที่แก(ปAญหาทางระบบสืบพันธุ�โคเนื้อด(วยผลงานวิจัย และการผลิตโคเนื้อจาก
องค�ความรู(ทางวิทยาศาสตร�ผลจาการดําเนินงานทําให(ได(ข(อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
แผนพัฒนาจังหวัดลําปางด(านปศุสัตว�  (อ(างอิง 3.2-10 การลงพื้นที่แก(ปAญหาทาง
ระบบสืบพันธุ�โคเนื้อด(วยผลงานวิจัย)  

- จากการผลักดัน ส-งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานด(านการวิจัยและ
การตีพิมพ�เผยแพร-ผลงานวิจัย ตั้งแต- พ.ศ. 2558-2562 ในระยะ 5 ป�ที่ผ-านมา มี
ผลงานวิจัยที่รับเงินสนับสนุนจากแหล-งทุนภายใน จํานวน 2 เรื่อง โครงการจากแหล-ง
ทุนภายนอก จํานวน  13 เรื่อง ส-งผลให(ป� 2563 มีผลงานวิจัยตีพิมพ� จํานวน 30 เรื่อง 
นอกจากที่ได(รับงบประมาณการวิจัยที่เพิ่มขึ้นแล(ว ยังเป9นการสร(างเครือข-ายความ
ร-วมมือเพื่อพัฒนาองค�ความรู(ในการแก(ไขปAญหา และการพัฒนาแก-สาธารณชน ทั้งใน
ส-วนของหน-วยงาน องค�กร หรือชุมชน ในมิติต-างๆ ตามพันธกิจของแต-ละแหล-งทุน โดย
แหล-งทุนภายนอกที่มีการสนับสนุนอย-างต-อเนื่อง ได(แก- สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
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ฐานชีวภาพ (องค�การมหาชน) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห-งชาติ (วช.) และ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค�การมหาชน) (อ(างอิง 3.2-11 งานวิจัยตีพิมพ� ป� 2563) (อ(างอิง 3.2-12 แหล-งทุน
วิจัยภายนอก ป� 2563) (อ(างอิง 3.2-13 แหล-งทุนวิจัยภายใน ป� 2563) 

- บุคลากรคณะฯ ได(รับการแต-งตั้งให(ดํารงตําแหน-งผู(ช-วยศาสตราจารย� จํานวน 2 คน 
คือ ผู(ช-วยศาสตราจารย� ดร.จํารูญ มณีวรรณ และ ผู(ช-วยศาสตราจารย� ดร.จุฬากร 
ปานะถึก (อ(างอิง 3.2-14 คําสั่งแต-งตั้งผู(ช-วยศาสตราจารย�) และอยู-ระหว-างการยื่นขอ
ตําแหน-ง 1 ท-าน คือ อาจารย� สัตวแพทย�หญิง ดร.พชรพร  ตาดี ดําเนินการขอตําแหน-ง
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 
 

4. ส-งเสริมให(คณาจารย�นําผลการวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต-างๆ ดังนี้   

ลําดับ ชื่อเรื่อง รายวิชา 

1 ผลของชนิดปุ�ยอินทรีย�ต-อผลผลิตและองค�ประกอบทาง
เคมีของหญ(าเนเป�ยร�ปากช-อง 1 

สศ308 พืชอาหารสัตว�และการจัดการอาหารหยาบ 
ผศ.ไพโรจน� ศิลม่ัน 
(อ(างอิง 3.2-15 มคอ. 3 สศ308)   

2 Dietary dragon fruit (Hylocereus undatus) peel powder 
improved in vitro rumen fermentation and gas 
production kinetics. Tropical Animal Health and 
Production 

สศ302 โภชนศาสตร�และการให(อาหารโค 
ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง 
(อ(างอิง 3.2-16 มคอ. 3 สศ302) 

3 การใช(สาหร-ายสไปรูลิน-าร-วมกบัสารสกัดหยาบจาก
บอระเพ็ดในอาหารไก-ไข-อินทรีย�ท่ีมีข(าวโพดระดับตํ่า 

สศ446 การผลิตสัตว�ในระบบอินทรีย� 
ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ� 
(อ(างอิง 3.2-17 มคอ. 3 สศ446) 

4 The effect of balanced and unbalanced pig feed has 
on greenhouse gas production 

สศ450 การจัดการสิ่งแวดล(อมในฟาร�มปศุสัตว 
อ.ดร.วันทมาส จันทะสินธุ� 
(อ(างอิง 3.2-18 มคอ. 3 สศ450) 

5 การใช(เนื้อในเมล็ดลําไยเป9นวัตถุดิบอาหารสัตว� สศ 301 โภชนศาสตร�และการให(อาหารสัตว�ป�ก 
ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ� 
(อ(างอิง 3.2-19 มคอ. 3 สศ301) 
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ลําดับ ชื่อเรื่อง รายวิชา 

6 เภสัชภัณฑ�จากน้ํามันหอมระเหยในการกําจดัเหาและไร
ไก- 

สศ 371 โรคและการสุขาภิบาลสัตว�ป�ก 
ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ 
(อ(างอิง 3.2-20 มคอ. 3 สศ371) 

7 Lung consolidations assessment and associated 
pathogens detection in slaughteraged pigs in Chiang 
Mai—Lamphun, Thailand 

สศ 473 โรคและสุขาภิบาลสุกร 
สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาดี 
(อ(างอิง 3.2-21 มคอ. 3 สศ473) 

8 การพัฒนาระบบการจัดการโรงฆ-าเพื่อการขอรับรอง
มาตรฐาน อย.และ GMP. 

สศ 457 การจัดการโรงฆ-าสัตว�และผลิตภัณฑ� 
ผศ.ธนนันท� ศุภกิจจานนท� 
(อ(างอิง 3.2-22 มคอ. 3 สศ457) 

9 การใช�สาหร	ายสไปรลูิน	าร	วมกับสารสกัดหยาบบอระเพ็ดใน
อาหารไก	ไข	อินทรีย�ท่ีมีข�าวโพดระดับต่ํา  

สศ 520 เมตาโบลิซีมของโภชนะ 
ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ� 
ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถกึ 
อ.ดร.มงคล ยะไชย 
(อ(างอิง 3.2-23 มคอ. 3 สศ520) 

10 Effects of Supplementation with Royal Poinciana Seed 
Meal (Delonix regia) on Ruminal Fermentation Pattern, 
Microbial Protein Synthesis, Blood Metabolites and 
Mitigation of Methane Emissions in Native Thai Beef 
Cattle. 

สศ 521 โภชนศาสตร�สัตว�เคี้ยวเอื้อง 
ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง 
อ.ดร.อานนท� ปะเสระกัง 
(อ(างอิง 3.2-24 มคอ. 3 สศ521) 

 
5. การกํากับตัวช้ีผลการดําเนินงานทางด(านการวิจัย โดยมีการติดตาม รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 

12 เดือน พร(อมทั้งรายงานผลการดําเนินงานให(แก-คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร� และคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดดานการวิจัย แผน 2563 ผล  2563 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรรสรรค�ต-ออาจารย�ประจํา 175,000 581,381 
ร(อยละของอาจารย�และนักวิจัยประจําท่ีมีงานวิจัยต-อจํานวนอาจารย�และนักวิจัยประจํา 20 26.32 
ระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร(างสรรค�  - - 
ร(อยละของงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค�ท่ีได(รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร-ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

40 29.47 

ร(อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค�ท่ีนําไปใช(ประโยชน�แก-หน-วยงานภายนอกอย-าง
เป9นรูปธรรมและมีการรับรองการใช(ประโยชน� 

20 30 
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ตัวชี้วัดดานการวิจัย แผน 2563 ผล  2563 
จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสร(างสรรค�ท่ีเสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

1 2 

จํานวนโครงการวิจัยท่ีบูรณการกับหน-วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 1 

พร(อมทั้งได(ดําเนินการวิเคราะห�ผลการดําเนินการย(อนหลัง เพื่อนําข(อมูลมาวางแผนการ
ดําเนินงาน พร(อมทั้งส-งเสริมและผลักดันให(ผลการดําเนินงานทางด(านการวิจัยบรรลุเปlาหมายตามทิศทางที่
กําหนดไว( โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ตัวชี้วัดดานการวิจัย 
ผล 

2559 
ผล 

2560 

ผล 

2561 
ผล 

2562 
ผล 

2563 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร(างสรรค�ต-ออาจารย�
ประจํา 

116,490.91 235,804 192,784 785,371 581,381 

ร(อยละของอาจารย�ใหม-ท่ีได(รับทุนวิจัย ต-ออาจารย�
ใหม-ท้ังหมด 

0  

-ไม-มีตัวช้ีวัดดังกล-าวในแผน- 
 

ร(อยละของอาจารย�และนักวิจัยประจําท่ีมีงานวิจัยต-อ
จํานวนอาจารย�และนักวิจัยประจํา 

22.73 27.27 71.58 20 26.32 

ระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร(างสรรค�  

5 6 6 5 ไม-มใีน
แผน 

ร(อยละของงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค�ท่ีได(รับการ
ตีพิมพ�หรือเผยแพร-ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

95.45 
(21/22*100) 

54.55 26.32 65 29.47 

ร(อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค�ท่ีนําไปใช(
ประโยชน�แก-หน-วยงานภายนอกอย-างเป9นรูปธรรม
และมีการรับรองการใช(ประโยชน� 

13.63 9.09 20.00 30 20 

จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสร(างสรรค�ท่ีเสนอขอรับ
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ           อนุสิทธิบัตร  

0 0 

 
1 0 2 

จํานวนโครงการวิจัยท่ีบูรณการกับหน-วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

2 3 6 7 1 

ตารางผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ6เผยแพร3และไดรับการอางอิง 

ป,งบประมาณ 
ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ6เผยแพร3 รวม 

(เรื่อง) ระดับชาติ (เร่ือง) ระดับนานาชาต ิ(เร่ือง) ประชุมวิชาการระดบัชาติ  
(เร่ือง) 

ประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิ
(เร่ือง) 

2559 - - 12 13 25 

2560 - - 15 16 25 

2561 - - 12 13 25 
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ป,งบประมาณ 
ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ6เผยแพร3 รวม 

(เรื่อง) ระดับชาติ (เร่ือง) ระดับนานาชาต ิ(เร่ือง) ประชุมวิชาการระดบัชาติ  
(เร่ือง) 

ประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิ
(เร่ือง) 

2562 - - 19 11 30 

2563 - - 3 8 12 

 
 
 
ตารางจํานวนผูขอรับทุนวิจัย 5 ป,ยอนหลัง 

ผูขอรับทุนวิจัย 2559 2560 2561 2562 2563 
อาจารย� 2 5 5 7 8 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ - 1 3 - - 
 

ตารางหน3วยงานที่ใหทุนวิจัย 5 ป,ยอนหลัง 

ประมาณ 
แหล3งทุน 

59 60 61 62 63 

                  ภายใน      

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 4 4 - - - 

มหาวิทยาลัยแม-โจ( 1 3 8 2 7 

                 ภายนอก      

สํานักงานคณะกรรมการการวิจยัแห-งชาติ  -  2 5 1 

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

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) - 1 - - - 

อุทยานวิทยาศาสตร�มหาวิทยาลัยแม-โจ( และห(างหุ(นส-วนจาํกัด เคพีเอ็นเนเจอร�ฟาร�ม 1 1 - - - 

บริษัท ซิลเวอร�ฟาร�ม จํากัด - 1 - - - 

ศูนย�เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร - 1 - - - 

กระทรวงมหาดไทย - 1 - -  - 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) - 1 3 4 - 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม- - - 5 2 - 

บริษัท น้ําเช้ือว-องไว จํากัด - - 1 - - 

ศูนย�ความเป9นเลิศด(านเทคโนโลยีชีวภาพ - - 1 - - 

บริษัท โซเอทิส จํากัด - - 1 - - 
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ประมาณ 
แหล3งทุน 

59 60 61 62 63 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกสว.) - - - 2 - 

หจก. พรชัยอินเตอร�เทรด - - - - 1 

รวม 7 13 21 15 9 
 

  คณะฯ ได(รวบรวมผลการดําเนินงานทางด(านการวิจัยในป�งบประมาณ 2563 เพื่อหารือและกําหนด
ทิศทางในการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ ผ-านกิจกรรม “ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติ
ราชการป�งบประมาณ 2563 และจัดทําร-างแผนปฏิบัติราชการ ป�งบประมาณ 2564” ภายใต(โครงการ
ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป�  จัดขึ้นในระหว-างวันที่ 11-12 กันยายน 
2563 โดยได(กําหนดตัวช้ีวัด เปlาประสงค� กลยุทธ�  (อ(างอิง 3.2-25 แผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยี แผนปฏิบัติการ ป�งบประมาณ 2564) และได(วิเคราะห�ผลการดําเนินงานทางด(านการวิจัย และ
โครงการ/กิจกรรมในป� 2563 ที่ผ-านมาที่ไม-สามารถตอบสนองและส-งเสริมผลการดําเนินงานทางด(านการ
วิจัย  พร(อมทั้งนําข(อมูลจากผู(มีส-วนได(ส-วนเสียทุกกลุ-มมาเป9นข(อมูลในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ทางด(านวิจัย จึงได(มีการปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ดังนี้ 
โครงการยกระดบัการวิจัย งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาโจทย�วิจัยร-วมกับผู(มีส-วนได(ส-วนเสีย  40,000.00  

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสนับสนุนการส-งเสริมการนําผลงานไปใช(ประโยชน�  30,000.00  

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส-งเสริมให(บุคลากรมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ของคณะเช่ือมโยงกับ TOR   21,000.00  

รวมทั้งสิ้น 91,000.00 
 

ระดับ 3 : Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.4.1  มีการใชขอมูลที่เกี่ยวของท้ังจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกําหนดหรือ
ทบทวนทิศทางการบริการวิชาการแก+ชุมชนและพัฒนาผูเรียนของคณะ/สถาบัน ตามวิสัยทัศน1 
ปณิธาน และ/หรือยุทธศาสตร1ของคณะ/สถาบันที่สอดคลองกับยุทธศาสตร1ชาติ 
ป4ที่ใชในการประเมิน : ป4งบประมาณ 2563  
ผูรับผิดชอบตัวบ+งชี้ : นางดาริน  ชมภูพันธ1 
หน+วยงาน : คณะสัตวศาสตร1และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ ได(จัดกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําร-างแผนปฏิบัติราชการ ประจําป� 2563 

ระหว-างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ รินรดา รีสอร�ท อ.แม-ริม จ.เชียงใหม- โดยบุคลากรได(ร-วมกําหนดทิศ
ทางการบริการวิชาการแก-ชุมชนโดยเน(นในการศึกษาถึงความต(องการที่แท(จริงของชุมชมในลักษณะ 
(problem base) ซึ่งเกิดขึ้นจากการสะท(อนปFญหาที่แท(จริงหรือความต(องการของชุมชนหรือกลุ-มเกษตรกรที่มี
ความต(องการการช-วยเหลือในด(านวิชาการร-วมกับคณะฯ โดยแหล-งข(อมูลดังกล-าวได(มากจากการลงพื้นที่ใน
การสํารวจความต(องการจากเกษตรกร หรือตัวแทนของเกษตรกร เพื่อให(สอดคล(องกับวิสัยทัศน�ขององค�กร
ในการเปJน “เปJนคณะที่มีความเปJนเลิศทางด(านสัตวศาสตร�ในระดับชาติ” โดยกําหนดทิศทางการบริการ
วิชาการของคณะฯ โดยมุ-งเน(นการพัฒนาระบบการผลิต    ปศุสัตว�ปลอดภัย รวมถึงการส-งเสริมงานวิจัย
และบริการวิชาการที่มีความร-วมมือกับชุมชนในการพัฒนาโจทย�วิจัยและถ-ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช(ประโยชน� 
โดยได(นําข(อมูลจากผู(มีส-วนได(ส-วนเสียภายในประกอบด(วย ผู(บริหาร อาจารย� บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา ผู(มีส-วนได(ส-วนเสียภายนอก ประกอบด(วย ศิษย�เก-า ผู(ประกอบการ 
กลุ-มเกษตรกร ชุมชนที่ใช(บริการ ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยทั้งสองกลุ-มมีช-องทางในการรับฟFงความคิดเห็น
และความต(องการทั้งในรูปแบบระดมความคิดเห็น และระบบการสื่อสารทางสังคมออนไลน� และผ-าน
กิจกรรมหลายช-องทางต-างๆ ดังนี้ 

 

ข(อมูลจากผู(มีส-วนได(ส-วนเสียภายใน ดังนี้ 
- ความเช่ียวชาญของบุคลากรในคณะฯ โดยแบ-งออกเปJนแต-ละวิชาเอก ดังนี้ สัตว�ป�ก สุกร โคนม

และโคเนื้อ อาหารสัตว� และการสุขาภิบาลในสัตว� (อ(างอิง 4.1-1 ความเช่ียวชาญของบุคลากร) 
- กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําร-างแผนปฏิบัติราชการ ประจําป� 2563 (อ(างอิง 

4.1-2 รายงานกิจกรรมทบทวนแผน ) 
- การประชุมของคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ (อ(างอิง 4.1-3 การประชุมคณะกรรมการ

วิจัยและบริการวิชาการ) 
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- ข(อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป�การศึกษา 2562  
(อ(างอิง 4.1-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ) 

 

ข(อมูลจากผู(มีส-วนได(ส-วนเสียภายนอก ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร�แม-โจ( 100 ป� ในการมุ-งสู-มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Go. Eco. University) โดยเน(นในการ

กําหนดทิศทางการวิจัยของคณะในด(านการผลิตปศุสัตว�ในระบบอินทรีย� (อ(างอิง 4.1-5 
ยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยแม-โจ( 100 ป�) 

- ข(อมูลจากผู(ใช(บัณฑิต ผู(ประกอบการ การลงพื้นที่ในเขตชุมชนที่มีการเลี้ยง (อ(างอิง 4.1- 6 การ
วิเคราะห� SWOT Analysis ของพื้นที่การทําวิจัย) 

- นโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี สอดคล(องกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป�ในการสร(างความสามารถ
ในการแข-งขันของประเทศ ตามนโยบายเร-งด-วนของรัฐบาลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ข(อที่ 4. การให(ความช-วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม และข(อที่ 6. การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศสู-อนาคต ในนโยบายหลักข(อที่ 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข-งขันของไทย ในข(อย-อย 5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใต(แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-
Circular-Green (BCG) Economy]  และข(อย-อย5.3 พัฒนาภาคเกษตร ในการส-งเสริมการสร(าง
มูลค-าเพิ่มให(กับสินค(าเกษตร และส-งเสริมการทําปศุสัตว�ให(เกษตรกรมีรายได(เพิ่มขึ้น ซึ่งความ
สอดคล(องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร�ที่ 9 การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ตามเปmาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ ฉบับที่ 12 
เปmาหมายที่ 1 ลดช-องว-างรายได(ระหว-างภาคและมีการกระจายรายได(ที่เปJนธรรมมากขึ้น ที่มี
ตัวช้ีวัดเปmาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ ฉบับที่ 12 (อ(างอิง 4.1-7 แผนพัฒนา
เศษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12) ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลิตภัณฑ�ภาคต-อหัวระหว-างภาคลดลงและ
สอดคล(องกับเปmาหมายแผนบูรณาการกลุ-มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในเปmาหมายแผนบูรณา
การที่ 1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปJนอยู-และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
โดยมีตัวช้ีวัดเปmาหมายแผนบูรณาการตัวช้ีวัดเปmาหมายแผนบูรณาการที่ 1.1 อัตราการขยายตัว
มูลค-าผลิตภัณฑ�มวลรมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น ร(อยละ 2 ตามแนวทางแผนบูรณาการที่ 1.1.2 
เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร ตัวช้ีวัดแนวทางแผนบูรณาการที่ 1 มูลค-าสินค(าเกษตรเพิ่มขึ้น ร(อย
ละ 2  

- ความร-วมมือในการทําวิจัยร-วมกันภายในและภายนอก (อ(างอิง 4.1-8 ความร-วมมือจาก
หน-วยงานภายนอก) 
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 นอกจากนี้คณะฯ ได(มีกิจกรรมในการทบทวนแผนของการกําหนดทิศทางการบริการวิชาการแก-ชุม
ชม ผ-านกิจกรรมทบทวนแผนการปฏิบัติราชการประจําป� (อ(างอิง 4.1-9 รายงานกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ) เพื่อรับฟFงปFญหา แนวทางการพัฒนาต-อยอด หรือการเปลี่ยนแปลงทิศทางในการบริการวิชาการ
แก-ชุมชนของคณะฯ กิจกรรมดังกล-าวถือเปJนกิจกรรมที่สําคัญที่ทําให(ทิศทางในการบริการวิชาการของคณะ
มีความชัดเจนมากขึ้น และทําให(บุคลากรในคณะมีส-วนร-วมในการดําเนินการในด(านการบริการวิชาที่เพิ่ม
สูงขึ้น โดยพิจารณาจากจํานวนโครงการที่ได(รับการสนับสนุนด(านการบริการวิชาการที่เพิ่มมากขึ้นในป� พ.ศ. 
2562  
 ทั้งนี้คณะฯ มีพันธกิจในการดําเนินงานครอบคลุม 6 ด(าน คือ การผลิตบัณฑิตการวิจัยและบูรณา
การ การบริการวิชาการแก-สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ และการบริหารงาน
ฟาร�มปศุสัตว� ดังนี้ 

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

2. บูรณาการวิจัยอย-างมีทิศทาง เพื่อประโยชน�ต-อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนา
ให(เปJนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

3. ให(บริการวิชาการและความร-วมมือด(านการผลิตสัตว�แก-ชุมชน องค�กรภาครัฐ และภาคเอกชน 
ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล(อมอย-างยั่งยืน 
5. สร(างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให(มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร-งใส และตรวจสอบได( 
6. พัฒนางานฟาร�มสัตว� และวิสาหกิจให(ได(มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย

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(องถิ่นและการเรียนการสอนในหลักสูตรเพื่อขยาย
บริการวิชาการและความร-วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และพัฒนามหาวิทยาลัยให(มีความเปJนเลิศ
ทางวิชาการด(านการเกษตร เพื่อเปJนที่พึ่งของตนเองและสังคม  สนองยุทธศาสตร�ด(านการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยแม-โจ(  เพื่อตอบตัวช้ีวัดด(านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม-โจ( 
 

ตัวชี้วัดดานบริการวิชาการ ป4 2563 
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นอกจากนี้ยังเน(นการบริการวิชาการให(แก-ชุมชน/องค�กรอย-างต-อเนื่องให(เกิดความเข(มแข็งและยั่งยืน 
โดยชุมชน/องค�กร มีความต(องการรับบริการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการดําเนินการวิเคราะห�
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 4.1-10 โครงการบริการวิชาการ ป� 2563 )  
 

โครงการ/กิจกรรมทางดานบริการวิชาการ ป4 2563 
โครงการบริการวิชาการดานสัตวศาสตร1     งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1  บริการวิชาการทางด(านสัตวศาสตร�  50,000.00  

กิจกรรมท่ี 2  วิเคราะห�คุณภาพอาหารสัตว�  - 

รวมทั้งสิ้น  50,000.00 
 

ตารางโครงการบริการวิชาการ 5 ป4 ยอนหลัง  
 

ป4งบประมาณ 
จํานวนโครงการ จํานวนเงิน รวม 

เงิน
รายได 

เงิน
งบประมาณ 

หน+วยงาน
ภายนอก 

เงินรายได 
เงิน

งบประมาณ 
หน+วยงาน
ภายนอก 

 

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 

2563 3 - 2 5,450,000 - 1,360,000 6,810,000 
 

รองคณบดีคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ฝrายวิจัย ได(จัดกิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดําเนินงาน 
ป�งบประมาณ 2562 และถ-ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ป�งบประมาณ 2563 สู-บุคลากรของคณะฯ เพื่อให(

ตัวชี้วัดดานบริการวิชาการ แผน  
จํานวนผู(เข(าเยี่ยมชมฟาร�มและห(องปฏิบัติการ (คณะ) 700 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมด(านบริการวิชาการแก-สังคม (คณะ) 10 

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

จํานวนงานบริการวิชาการท่ีได(รับการเผยแพร-ทางสื่อสารธารณะ (คณะ) 10 
ระดับความสําเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู-พันธกิจอื่นของคณะ 5 
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บุคลากรทราบทิศทาง และแนวทางของการดําเนินงานเปJนไปตามแผน ซึ่งจะนําไปสู-การปฏิบัติงานตาม
เปmาหมายที่วางไว(ในวันที่ 20 มกราคม  2563 ณ ห(องประชุม 2201-2202  
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate and Improvement is Necessary 
 
 
C.4.2   มีการกํากับติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการและกระบวนการบริการวิชาการ
ใหตอบสนองทิศทางการบริการวิชาการของคณะ/สถาบันและใชผลการประเมินในการปรับปรุง
กระบวนการหรือปรับทิศทาง 
ป4ที่ใชในการประเมิน : ป4งบประมาณ 2563  
ผูรับผิดชอบตัวบ+งชี้ : นางดาริน  ชมภูพันธ1 
หน+วยงาน : คณะสัตวศาสตร1และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
ตามที่คณะฯ ได(มีการกําหนดทิศทางการบริการวิชาการตามตัวบ-งช้ีที่ C.4.1 แล(วนั้น กลไกในการ

ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของคณะฯ ได(มีการกํากับติดตามโดยผ-านการดําเนินงานของ คณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ และรายงานผลของการดําเนินงานให(แก-คณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่ง
ประเด็นดังกล-าวได(ถูกบรรจุเปJนวาระในการประชุม เพื่อเปJนการกํากับติดตามและให(ข(อเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการให(ตอบสนองต-อวิสัยทัศน� พันธกิจและอัตลักษณ�ของวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด(วย 
(อ(างอิง 4.2-1 แผนการปฏิบัติราชการ ป� 2563) 
 

ตารางโครงการบริการวิชาการเงินรายได  จํานวน   3   โครงการ 
ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบหลัก จํานวนเงนิ 

1 
โครงการบริการวิชาการด(านสัตวศาสตร� 
(อ(างองิ 4.2-2 โครงการฯ) ผศ.ดร.วิวัฒน�  พัฒนาวงศ� 50,000 

2 
โครงการผลิตปุsยหมัก (อ(างองิ 4.2-3  
โครงการฯ) ผศ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ 1,000,000 

3 

โครงการส-งเสริมการเรียนรู(ต(นแบบ
การเกษตรแม-นยํา (อ(างอิง 4.2-4
โครงการฯ) ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย 5,300,000 

 
 ‘ 
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ตารางโครงการบริการวิชาการเงินงบประมาณ   
ที ่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบหลัก จํานวนเงิน ระยะเวลา 
1 โครงการส-งเสริมการเรียนรู(เกษตร

แม-นยํา  (Smart Farming) แบบครบ

วงจร (อ(างอิง 4.2-5 เอกสารขออยาย
ระยะเวลาโครงการฯ) 

ผศ.ดร.ประภากร     
ธาราฉาย 

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

จากการประเมินผลการดําเนินงานมาปรับปรุง วางแผนและพัฒนาพันธกิจด(านบริการวิชาการให(
สอดคล(องกับวิสัยทัศน�และพันธกิจของคณะฯ และครอบคลุมต-อผู(มีส-วนได(ส-วนเสีย ไม-ว-าจะเปJนการพัฒนา
ต-อสังคมชุมชนผู(รับบริการวิชาการ นักศึกษาที่จะได(เรียนรู(ผ-านการปฏิบัติและเกิดประสบการณ�ในการ
ทํางานร-วมกับชุมชน คณาจารย�มีการพัฒนาศักยภาพนําผลการวิจัยไปบริการวิชาการเกิดเปJนองค�ความรู(
ใหม-ในการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน ก-อให(เกิดผลการพัฒนาด(านการบริการวิชาการของคณะฯ 
ดังนี้  
 

ตารางโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน    
ที่ ชื่อโครงการ รายวิชา 
1 โครงการฐานการเรียนรู(การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร  

(อ(างอิง 4.2-6 มคอ.รายวิชา สศ 243)  
สศ 243 การผลิตสุกร  
อ.ดร.วันทมาส จันทะสินธุ� 

2 โครงการผลิตอาหารสัตว�และปศุสัตว�อินทรีย�  
(อ(างอิง 4.2-7 มคอ.3 รายวิชา สศ 458) 

สศ446 การผลิตสัตว�ในระบบอินทรีย� 
ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ� 

3 โครงการส-งเสริมการใช(หอยเชอรี่เปJนอาหารสัตว� 
(อ(างอิง 4.2-8 มคอ.รายวิชา สศ 240) 

สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว�  
ผศ.ดร.ทองเลียน  บัวจูม 

4 โครงการส-งเสริมการเลี้ยงไก-กระดูกดําและไก-ประดู-หางดํา 
(อ(างอิง 4.2-9 มคอ.5 รายวิชา สศ 241-สศ 354) 

สศ 241 การผลิตสัตว�ป�ก 
สศ 354 โรงเรือนและอุปกรณ�สัตว�ป�ก
ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย 

 

 
ตารางโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา  
 

ท่ี รายละเอียด 
1 ผศ.ดร.วิวัฒน� พัฒนาวงศ� รองคณบดีคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีฝrายวิจัย พร(อมด(วยนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และทีมงานในโครงการยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ-อุปทานโคเนื้อ
ตามภูมินิเวศภาคเหนือโดยคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม-โจ( ได(ลงพื้นที่บริการวิชาการ 
การแก(ปFญหาทางระบบสืบพันธุ�โคเนื้อด(วยผลงานวิจัย และการผลิตโคเนื้อจากองค�ความรู(ทางวิทยาศาสตร�
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ท่ี รายละเอียด 
และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยแม-โจ( องค�ความรู(แก-ชุมชุมเพื่อเพิ่มมูลค-าทางเศรษฐกิจในชุมขนเพื่อให(เกิด
ความหมุนเวียนแก-เกษตรกรผู(เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดแพร- ตอบสนองต-อยุทธศาสตร�ประเทศ ยุทธศาสตร�กลุ-ม
จังหวัดภาคเหนือ และยุทธศาสตร�การสร(างความเข(มแข็งทางเศรษฐกิจและแข-งขันได(อย-างยั่งยืนตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค�ของโครงการ เพื่อศึกษามูลค-าเชิง
เศรษฐกิจของโซ-อุปทานโคเนื้อของ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได(แก- จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัด
แพร- เพื่อเสนอยุทธศาสตร�การบริหารจัดการโคเนื้อเชิงระบบตามศักยภาพจําเพาะของพื้นที่ภาคเหนือ 
สําหรับกลุ-มเกษตรกรผู(เลี้ยงโคเนื้อที่สนใจ สามารถติดต-อขอรับบริการได(ที่ คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยแม-โจ( ในระหว-างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2562 

2 อาจารย� สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฝrายบริหาร พร(อมด(วย นายกิตติพงษ� ทิพยะ นายอภิชาติ 
หมั่นวิชา นํานักศึกษาคณะสัตวศาสตร�ฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร� คร้ังที่ 2 ในระหว-าง
วันที่ 24-26 มกราคม 2563 เพื่อให(ความรู(แก-เกษตรกร เรื่อง การเลี้ยงและโรคปศุสัตว� และทําวัคซีน
ปmองกันโรคปากเท(าเปxyอยให(แก-โคกระบือในพื้นที่ศูนย�พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร� 5 หมู-บ(าน ได(แก- บ(าน
ห(วยฮ-อม บ(านดอยตุง บ(านห(วยครก บ(านหนองแดง และบ(านโปrงขาว อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม- 
 

3 นายกิตติพงษ� ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล นํานักศึกษาคณะสัตวศาสตร�ฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
สัตวศาสตร� คร้ังที่ 3 ในระหว-างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ� 2563 เพื่อซ-อมแซมห(องน้ํา ทําแปลงผักและช้ัน
วางหนังสือ แจกวิตามิน ยาถ-ายพยาธิ และทําวัคซีนพิษสุนัขบ(า พร(อมทั้งจัดฝ{กอบรมให(ความรู(แก-เกษตรกร 
เรื่อง การสุขาภิบาลสุกรและโค ณ โรงเรียนบ(านแม-โต| ตําบลบ-อแก(ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม- 
 

4 อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ฝrายบริหาร นํานักศึกษาที่ผ-าน
การอบรมการฉีดวัคซีนปmองกันโรคพิษสุนัขบ(าโดยปศุสัตว�จังหวัดเชียงใหม- ออกบูธให(บริการฉีดวัคซีน
ปmองกันโรคพิษสุนัขบ(า ในโครงการ "Pets Station : สถานีสัตว�เลี้ยง" ของสาขานิเทศศาสตร�บูรณาการ คณะ
ศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยแม-โจ( ณ อาคารเรียนรวม 80 ป� มหาวิทยาลัยแม-โจ( จังหวัดเชียงใหม- ในวันที่ 19 
กุมภาพันธ� 2563 

5 อาจารย� สพ.ญ.ดร. พชรพร ตาดี, นางสาวผกาสินี ขาวแดง และ นางสาวบัณฑิตา บุญยิ่ง นักศึกษาคณะ
สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ม.แม-โจ( ร-วมออกหน-วยบริการผ-าตัดทําหมันหมาแมวที่ถูกทอดทิ้ง ร-วมกับ
สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดเชียงใหม- ในโครงการปศุสัตว�เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล(าเจ(าอยู-หัว เพื่อถวายเปJนพระราชกุศลแด-พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล(าเจ(าอยู-หัว ณ สถานพักพิงสัตว�อําเภอดอยสะเก็ด ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม- ใน
วันที่ 24 ก.ค. และ 3 ส.ค. 2563 
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ตารางตัวชี้วัดแผนการบริการวิชาการ ป4 2563  

 

จากการประเมินตัวช้ีวัดด(านการบริการวิชาการและกระบวนการบริการวิชาการ ของป� 2563 ที่
ผ-านมาปรากฏว-า บรรลุไปตามแผนที่ได(กําหนดไว( แสดงว-าด(านบริการวิชาการของคณะฯ มีการดําเนินงาน
ให(เปJนไปตามที่ได(ตั้งเปmาหมายไว(   

นอกจากนี้คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ได(นําข(อมูลจากผู(มีส-วนได(ส-วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกมาวางแผนและดําเนินการปรับปรุงการดําเนินการทางด(านวิจัยและบริการวิชาการ ในป�ต-อไป
ดังนี้ (อ(างอิง  4.2-15 ข(อมูลผู(มีส-วนได(ส-วนเสีย)  

- โครงการสัตว�ปลอดโรคอาหารปลอดภัยเชียงรายเปJนสุข ได(รับการสนับสนุนการองค�ความรู(
ในการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพตามยุทธศาสตร�กลุ-มจังหวัดภาคเหนือ 2 โดยมี
เปmาหมายการปรับปรุงสายพันธุ�แม-โคเนื้อด(วยวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(อ(างอิง 4.2-16 โครงการสัตว�ปลอดโรคอาหารปลอดภัยเชียงรายเปJนสุข)  

- โครงการส-งเสริมการผลิตโคเนื้อด(วยเช้ือโคเนื้อคัดเพศ ได(นําข(อเสนอแนะจากการดําเนิน
โครงการมาปรับปรุง และพัฒนาส-งผลให(จํานวนลูกโคเพศเมียของเกษตรกรเพิ่มขึ้นมากกว-า
ร(อยละ 70 (อ(างอิง 4.2-17  โครงการส-งเสริมการผลิตโคเนื้อด(วยเช้ือโคเนื้อคัดเพศ)  
 

  นอกจากนี้คณะฯ ได(รวบรวมผลการดําเนินงานทางด(านการบริการวิชาการในป�งบประมาณ 2563 
เพื่อหารือและกําหนดทิศทางในการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ ผ-านกิจกรรม “ทบทวนแผนพัฒนา
คณะฯ แผนปฏิบัติราชการป�งบประมาณ 2563 และจัดทําร-างแผนปฏิบัติราชการ ป�งบประมาณ 2564” 
ภายใต(โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป�  จัดขึ้นในระหว-างวันที่ 11-
12 กันยายน 2563 โดยได(กําหนดตัวช้ีวัด เปmาประสงค� กลยุทธ�  (อ(างอิง 4.2.18 แผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร�
และเทคโนโลยี แผนปฏิบัติการ ป�งบประมาณ 2564) และได(วิเคราะห�ผลการดําเนินงานทางด(านบริการ
วิชาการ และโครงการ/กิจกรรมในป� 2563 ที่ผ-านมาที่ไม-สามารถตอบสนองและส-งเสริมผลการดําเนินงาน
ทางด(านการวิจัย  พร(อมทั้งนําข(อมูลจากผู(มีส-วนได(ส-วนเสียทุกกลุ-มมาเปJนข(อมูลในการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานทางด(านวิจัย จึงได(มีการปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดดานบริการวิชาการ แผน  ผล  
จํานวนผู(เข(าเยี่ยมชมฟาร�มและห(องปฏิบัติการ (คณะ) 700 980 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมด(านบริการวิชาการแก-สังคม (คณะ) 10 10 

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

จํานวนงานบริการวิชาการท่ีได(รับการเผยแพร-ทางสื่อสารธารณะ (คณะ) 10 13 
ระดับความสําเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู-พันธกิจอื่นของคณะ 5 5 
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โครงการยกระดับการบริการวิชาการ คณะสัตวศาสตร1และเทคโนโลย ี 14,000 
กิจกรรมที่ 1 บริการวิชาการทางด(านสัตวศาสตร�  

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห�คุณภาพอาหารสัตว�  
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.5.1 มีการใชขอมูลที่เกี่ยวของท้ังจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกําหนดหรือ
ทบทวนทิศทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับพันธกิจอื่นของคณะ/สถาบัน 
หรือเพื่อการพัฒนาความรูความสามารถและทักษะทางดานศิลปะและวัฒนธรรมความเขาใจ
หรือการสืบสานต2อยอดศิลปวัฒนธรรม 
ป3ที่ใชในการประเมิน : ป3งบประมาณ 2563 
ผูรับผิดชอบตัวบ2งชี้ : นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
หน2วยงาน : คณะสัตวศาสตร9และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะฯ มีการใช(ข(อมูลที่เกี่ยวข(องมากําหนดทิศทางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให(

สอดคล(องกับยุทธศาสตร�ของแม2โจ( 100 ป� ในการมุ2งสู2 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Go Eco University) ประเด็น
ยุทธศาสตร�ที่ 5 เปDนแหล2งเรียนรู(และถ2ายทอดภูมิปGญญาท(องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม2โจ( 
ระยะที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยแม2โจ( ประจําป�งบประมาณ 2562 
(อ(างอิง 5.1-1 แผนยุทธศาสตร�มหาวิทยาแม2โจ() และให(สอดคล(องกับประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 การดํารง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ�สิ่งแวดล(อม (อ(างอิง 5.1-2 แผนปฏิบัติราชการคณะสัตวศาสตร�ฯ) นอกจากนี้ยัง
มีการนําข(อมูลจากภายนอก ได(แก2 ชมรมผู(เลี้ยงนกเขาชวาเสียง (อ(างอิง 5.1-3 ประกาศแต2งตั้ง
คณะกรรมการโครงการมหกรรมนกเขาชวาเสียง) และสมาคมอนุรักษ�และพัฒนาควายไทย โดยมีคณะกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได(นําข(อมูลดังกล2าวมาวางแผนการดําเนินงาน และกําหนดโครงการ/กิจกรรม 
และตัวช้ีวัด ป�งบประมาณ 2563 ดังนี้  

   1.1 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมตามประเด็นยุทธศาสตร� และพันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมทําบุญให(สัตว�ทดลอง (ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ�โรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  
- โครงการมหกรรมการแข2งขันนกเขาชวาเสียง 

  - โครงการสู2ขวัญควาย 
- โครงการประกวดไก2ต2อไก2ตั้ง, ไก2พื้นเมือง 

- กิจกรรมจัดอบรมเรื่อง แนวทางการป;องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ (ยกเลิก 

กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ�โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  
      - กิจกรรมจัดประกวดการทํา 5 ส 
    1.2 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมตามประเพณี 
          - กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมยี่เปDง 

- กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมสงกรานต� (ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ�โรค 
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ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  
          - กิจกรรมทําบุญถวายเทียนพรรษา 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร9ที่ 4   การดํารงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ9สิง่แวดลอม  

ตัวชี้วัด หน2วยนับ เป;าหมาย 

4.1 จํานวนเครือข2ายความร2วมมือทางด(านศิลปวัฒนธรรมล(านนาและอนุรักษ�
สิ่งแวดล(อม 

เครือข2าย 5 

4.2 จํานวนนักศึกษาต2างชาติและชาวต2างชาติท่ีได(รับการเรียนรู(ศิลปวัฒนธรรม
ล(านนา 

คน 10 

4.3 ร(อยละของโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการเข(ากับพันธกิจอื่น ร(อยละ 75 

4.4 ร(อยละของการมีส2วนร2วมของบุคลากรและนักศึกษาของคณะต2อโครงการด(าน
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ�สิ่งแวดล(อม (คณะ) 

ร(อยละ 100 

4.5 ร(อยละของการลดค2าไฟฟ]าจาการใช(ไบโอแก^สทดแทนในฟาร�มสุกร  ร(อยละ 10 
 

คณะฯ ได(ร2วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย 
เปDนประจําทุกป� เพื่อร2วมหารือและกําหนดทิศทางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ทําให(เกิด
โครงการทํานุบํารุงฯ ที่เปDนการสืบสานประเพณีพื้นบ(าน (อ(างอิง 5.1-4 แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยแม2โจ()  
 

ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.5.2 มีการกํากับดูแลและประเมินผลการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกระบวนการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหตอบสนองทิศทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน2วยงาน
และใชผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง 
ป3ที่ใชในการประเมิน : ป3งบประมาณ 2563  
ผูรับผิดชอบตัวบ2งชี้ : นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
หน2วยงาน : คณะสัตวศาสตร9และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
 คณะฯ มีการกํากับดูแลและประเมินผลการจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยแต2งตั้ง

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (อ(างอิง 5.2-1 คําสั่งแต2งตั้งคณะกรรมการทํานุบํา รุง
ศิลปวัฒนธรรม) เพื่อทําหน(าที่ดําเนินงานกิจกรรมด(านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของคณะ และ
ติดตาม กํากับดูแลและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ด(านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ซึ่งใน
ป�งบประมาณ 2563 มีจํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

ลําดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
วันทีด่ําเนนิโครงการ/

กิจกรรม 
1 กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม 

ย่ีเปDง (อ(างอิง 5.2-2 รายงานกิจกรรม) 
30,000 รองคณบดี

ฝaายบริหาร 
5 พฤศจกิายน 2562 

2 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต�  - รองคณบดี
ฝaายบริหาร 

ยกเลิกกิจกรรม 
เนื่องจากสถานการณ�
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID 19) 

3 กิจกรรมการทําบุญให(สัตว�ทดลอง   
 

- รองคณบดี
ฝaายบริหาร 

ยกเลิกกิจกรรม 
เนื่องจากสถานการณ�
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID 19) 

4 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  
(อ(างอิง 5.2-3 รายงานกิจกรรม) 

7,750 รองคณบดี
ฝaายบริหาร 

3 กรกฎาคม 2563 

5 โครงการสู2ขวัญควาย   
(อ(างอิง 5.2-4 รายงานกิจกรรม) 

17,850 ผศ.ไพโรจน�  
ศิลม่ัน 

7 สิงหาคม 2563 

6 โครงการมหกรรมแข2งขันนกเขาชวาเสียง  
(อ(างอิง 5.2-5 รายงานกิจกรรม) 

110,000 ผศ.ไพโรจน�  
ศิลม่ัน 

8 กุมภาพันธ� 2563 

7 กิจกรรมการประกวดไก2ต2อไก2ตั้ง  
(อ(างอิง 5.2-6 รายงานกิจกรรม) 

15,425 นายครรชิต  
ชมภูพันธ� 

29 กุมภาพันธ� 2563 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
วันทีด่ําเนนิโครงการ/

กิจกรรม 
8 กิจกรรมการประกวดไก2พื้นเมือง 

(อ(างอิง 5.2-7 รายงานกิจกรรม) 
14,575 นายครรชิต  

ชมภูพันธ� 
29 กุมภาพันธ� 2563 

9 กิจกรรมจัดอบรมเรื่อง แนวทางการป;องกัน
อัคคีภัยและการอพยพหนไีฟ  
  
 

23,000  นางแสงจันทร�   
ศรีวังพล 

ยกเลิกกิจกรรม 
เนื่องจาก 

สถานการณ�โรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

10 กิจกรรมจัดประกวดการทํา 5 ส  
 (อ(างอิง 5.2-9 รายงานกิจกรรม) 

1,500 นางแสงจันทร�   
ศรีวังพล 

22 พฤษภาคม 2563 

     คณะฯ ได(มีการนําความรู(จากการจัดโครงการ/กิจกรรมทางด(านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาบูรณาการร2วมกับการเรียน การสอน ดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายวิชา 
1 โครงการสู2ขวัญควาย   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) 

2 โครงการมหกรรมแข2งขันนกเขาชวาเสียง  สศ 330 การเลี้ยงสัตว�ป�กเฉพาะอย2าง 
(อ(างอิง 5.2-18 รายวิชา สศ 340) 

3 กิจกรรมประกวดไก2ต2อไก2ตั้ง  สศ 241 ผลิตสัตว�ป�ก (อ(างอิง 5.2-19 รายวิชา สศ 241) 

 
จากผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป�งบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) ทําให(
บรรลุผลตามแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ มีผลการดําเนินงานดังนี้  

ตัวชี้วัด หน2วยนับ เป;าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
รอยละ

ความสําเร็จ 

4.1 จํานวนเครือข2ายความร2วมมือทางด(าน
ศิลปวัฒนธรรมล(านนาและอนุรักษ�สิ่งแวดล(อม 

เครือข2าย 5 16 100 

4.2 จํานวนนักศึกษาต2างชาติและชาวต2างชาติท่ีได(รับการ
เรียนรู(ศิลปวัฒนธรรมล(านนา 

คน 10 1 10 

4.3 ร(อยละของโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการ
เข(ากับพันธกิจอื่น 

ร(อยละ 75 75 100 
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ตัวชี้วัด หน2วยนับ เป;าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
รอยละ

ความสําเร็จ 

4.4 ร(อยละของการมีส2วนร2วมของบุคลากรและนักศึกษา
ของคณะต2อโครงการด(านศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ�สิ่งแวดล(อม (คณะ) 

ร(อยละ 100 100 100 

4.5 ร(อยละของการลดค2าไฟฟ]าจาการใช(ไบโอแก^ส
ทดแทนในฟาร�มสุกร  

ร(อยละ 10 4.21 42.10 

 

ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.6.1 มีการใชขอมูลที่เกี่ยวของในการวางแผนอัตรากําลังของบุคลากร 
ป"ที่ใชในการประเมิน : ป"งบประมาณ 2563  
ผูรับผิดชอบตัวบ+งชี้ : นางแสงจันทร/    ศรีวังพล 
หน+วยงาน : คณะสัตวศาสตร/และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
ในการวางแผนอัตรากําลังนั้น คณะฯ ได�ใช�ข�อมูลจากโครง-สร�างองค กร งานกองการ

เจ�าหน�าที่  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม*โจ� ร*วมกับระบบฐานข�อมูลจากงานกองแผนงาน  
มหาวิทยาลัยแม*โจ� และฐานข�อมูลของคณะ  (อ&างอิง 6.1-1 โครงสร&างอัตรากําลังมหาวิทยาลัยแม*โจ& , สรุป
จํานวนกรอบอัตรากําลังสายวิชาการและแผนอัตรากําลังสายสนับสนุน กองแผนงาน)  ตามโครงสร�าง คณะฯ 
มีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 50 คน  เป4นสายวิชาการ (อาจารย�ผู&สอน) 20 คน สายสนับสนุนวิชาการ 30 คน 
คณะได&วางแผนอัตรากําลังสายวิชาการ โดยแบ*งอัตรากําลังตามหลักสูตร  สาขาวิชา  คุณวุฒิ  (ตามเกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ 2558  และคุณวุฒิตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558) และความเช่ียวชาญของคณาจารย� (อ&างอิง 6.1-2 ความเช่ียวชาญของสาย
วิชาการ)   การวิเคราะห�แนวโน&มและกลยุทธ�สําคัญในการพัฒนาหลักสูตร (อ&างอิง 6.1-3 การวิเคราะห�
แนวโน&มและกลยุทธ�สําคัญในการพัฒนาหลักสูตร) ซึ่งองค�ประกอบเหล*านี้ได&ถูกนํามาใช&ในการบริหาร
อัตรากําลัง  นอกจากนี้มีการวิเคราะห�อัตราส*วนภาระงานของสายวิชาการต*อจํานวนนักศึกษา ซึ่งข&อมูล
ดังกล*าวจะนํามาใช&ในการขออัตรากําลังทดแทนตําแหน*งเกษียณอายุราชการ ,  การพัฒนาคณาจารย�  การ
จัดการเรียนการสอน  จากการวิเคราะห�ข&อมูลในป�งบประมาณ 2563-2566 พบว*าในรอบระยะเวลา 4 ป� มี
บุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุ จํานวน 4 คน  โดยป�งบประมาณ 2563  มีอาจารย�สังกัดหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เกษียณอายุจํานวน 1 คน คือ รองศาสตราจารย� ดร. ญาณิน   โอภาส
พัฒนกิจ    ในป�งบประมาณ  2564-2566 บุคลากรที่เกษียณ ดังนี้   

ลําดับ ชื่อ-สกุลผูที่จะเกษียณอายุราชการ 2564 2565 2566 

1 ผศ.น.สพ.ดร.บัญชา  พงศ�พิศาลธรรม �   

2 ผศ.น.สพ.ไพโรจน� พงศ�กิดาการ  �  

3 ผศ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ   � 
 

(อ&างอิง 6.1-4 บุคลากรเกษียณ)  ในการบริหารจัดการหลักสูตรในป�งบประมาณ 2563 ซึ่ง รอง
ศาสตราจารย� ดร. ญาณิน   โอภาสพัฒนกิจ  เกษียณอายุ และทางหลักสูตรฯ ได&วิเคราะห�อัตรากําลังใน
สาขาวิชาเอกโคนมและโคเนื้อ พบว*า ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง และผู&ช*วยศาสตราจารย� 
ดร.จุฬากร  ปานะถึก เป4นผู&มีคุณสมบัติสอนแทนได&ซึ่งคณะกรรมการอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได&
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มอบหมายงานสอนให&เรียบร&อยแล&ว ส*วนผู&ทําหน&าที่แทนประธานอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� นั้น คณะกรรมการอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรฯ เห็นชอบให&  ผู&ช*วย
ศาสตราจารย� ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ� ปฏิบัติหน&าที่แทน และจากการวิเคราะห�ภาระงานสอนของอาจารย�
ประจําต*อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด พบว*า ภาระงานสอนของอาจารย�ประจําต*อจํานวนนักศึกษาเท*ากับ 
1:23.83 (อ&างอิง 6.1-5  ค*า FTES)  ซึ่งเกินมาตรฐานที่กําหนดคือ 1 : 20  จากการประชุมหารือร*วมกันของ
คณะกรรมการอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� เมื่อวันที่  17  
กุมภาพันธ�  2564  ที่ประชุมมีมติให&คณะสัตวศาสตร�ฯ ขอกรอบอัตรากําลังอาจารย�ผู&สอนระดับปริญญาตรี
เพิ่มจํานวน  4 อัตรา คือ ที่ขาดไปในป�การศึกษา 2563 จํานวน 3 อัตรา และทดแทนผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.
บัญชา พงศ�พิศาลธรรม ซึ่งจะเกษียณอายุในป�งบประมาณ 2564 อีก 1 อัตรา  นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ได&
มีการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม* จํานวน 12 คน ในป�การศึกษา 2563 โดยมี
สัตวแพทย�หญิง ดร. พชรพร ตาดี และอาจารย� ดร.สุภารักษ� คําพุฒ ทดแทนผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.ทอง
เลียน บัวจูม และผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.จุฬากร ปานะถึก  และมีมติเห็นชอบให& ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.
ทองเลียน  บัวจูม เป4นอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรแทน ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.บัญชา พงศ�พิศาลธรรม 
ซึ่งจะเกษียณอายุในวันที่  30  กันยายน  2564  (อ&างอิง 6.1-6 แจ&งมติที่ประชุมอาจารย�ผู&รับผิดชอบ
หลักสูตร)  
  การวางแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ  จากแผนพัฒนาตนเอง (แผน IDP) 
พบว*า ในป�งบประมาณ 2563 มีอาจารย� จํานวน 5 คน ประสงค�ขอตําแหน*งผู&ช*วยศาสตราจารย� คือ อ.ดร.
จํารูญ  มณีวรรณ , อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก , อ.ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง , อ.ดร.ภาคภูมิ  เสาวภาคย� และ อ.
ยุทธนา  สุนันตา   ตําแหน*งรองศาสตราจารย� จํานวน  3 คน  คือ ผู&ช*วยศาสตราจารย� ไพโรจน�  ศิลม่ัน , 
ผู&ช*วยศาสตราจารย� ธนนันท�  ศุภกิจจานนท� และ ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.บัวเรียม มณีวรรณ� ใน
ป�งบประมาณ 2564  มีอาจารย�ประสงค�ขอตําแหน*งผู&ช*วยศาสตราจารย� จํานวน 4 คน คือ อ.ดร.มงคล ยะ
ไชย, อ.ดร.อานนท�  ปะเสระกัง, อ.ดร.วันทมาส  จันทะสินธุ� และ อ.ดร.พชรพร  ตาดี และในป�นี้ผู&ช*วย
ศาสตราจารย� ดร.วิวัฒน�  พัฒนาวงศ�  ประสงค�ขอตําแหน*งศาสตราจารย�  ในป�งบประมาณ  2565 มีผู&ช*วย
ศาสตราจารย�จํานวน 2 คน ประสงค�ขอตําแหน*งรองศาสตราจารย� คือ ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร. ทองเลียน  
บัวจูม และ ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร. สุบรรณ  ฝอยกลาง ในป�งบประมาณ 2566 มีผู&ประสงค�ขอตําแหน*งรอง
ศาสตราจารย� จํานวน  1 คน คือ อ.ดร.อานนท�  ปะเสระกัง ในป�งบประมาณ 2567 มีผู&ประสงค�ขอตําแหน*ง 
รองศาสตราจารย� จํานวน 3 คน คือ ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร. ประภากร  ธาราฉาย , ผู&ช*วยศาสตราจารย� 
ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ และ อ.ดร. มงคล ยะไขย (อ&างอิง 6.1-7 สรุปความต&องการในการกําหนดตําแหน*งที่
สูงขึ้นของสายวิชาการ)    
  ในป�งบประมาณ 2563 คณะฯ มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 30 คน ปฏิบัติงานในหน&าที่
ผู&อํานวยการสํานักงานคณบดี 1 คน อัตรากําลังอีก 29 คน ปฏิบัติงานในงานบริหารและธุรการ จํานวน  6 
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คน , งานคลังและพัสดุ จํานวน 4 คน , งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ จํานวน 2 คน  , งานบริการ
การศึกษาและกิจการนักศึกษา จํานวน 3 คน , งานบริการวิชาการและวิจัย จํานวน  1 คน , ฝXาย
ห&องปฏิบัติการ จํานวน 3 คน  และฝXายงานฟาร�ม จํานวน 10 คน  และเพื่อให&ทราบถึงภาระงานที่แท&จริงของ
บุคลากรสายสนับสนุน คณะจึงกําหนดให&ทุกคนจัดทําภาระงานของตนเองเพื่อใช&เป4นฐานข&อมูลสําหรับ
ผู&บริหารนํามาใช&ประโยชน�ในการเกลี่ยภาระงาน หรือ ขออัตรากําลังเพิ่ม (อ&างอิง 6.1-8 แบบแสดงปริมาณ
งานของสายสนับสนุนวิชาการ) และจากการวิเคราะห�ปริมาณงานของแต*ละคนพบว*ามีภาระงานมากกว*า
จํานวนคนที่มีอยู*ประกอบกับ นางสาวสุทธิพร  ฟZงเย็น พนักงานส*วนงานตําแหน*งนักวิชาการศึกษา  ได&ขอ
ลาออกเพื่อไปบรรจุเป4นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตั้งแต*วันที่ 1 กรกฎาคม  2563 คณะจึงมอบหมายงานให& 
นางสาว ศิวริน  จักรอิศราพงศ� เป4นผู&รับผิดชอบงานในส*วนของเจ&าหน&าที่ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
แทน นางสาวสุทธิพร  ฟZงเย็น และมอบหมายงานสหกิจศึกษาให& นางดาริน  ชมภูพันธ  ผู&ปฏิบัติในงานบริการ
วิชาการและวิจัย เป4นผู&รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาแทน ส*วนงานประชาสัมพันธ�ได&มอบหมายให& นายปริญญา  
วงค�จักร เป4นผู&รับผิดชอบ  

ด&านการคงอยู*ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนอกจากนางสาวสุทธิพร  ฟZงเย็น   
ลาออกแล&วไม*มีการเปลี่ยนแปลงในอัตรากําลังอื่นๆ   อย*างไรก็ตามฐานข&อมูลอัตรากําลังในระยะเวลา 3 ป�   
(พ.ศ. 2564-พ.ศ.2566) ก็มีความสําคัญอย*างยิ่ง ซึ่งในช*วงป�งบประมาณ 2564-2566  อัตรากําลังสาย
สนับสนุนในคณะลดลง จํานวน 5 คน ดังนี้ ในป�งบประมาณ 2564  มีผู&เกษียณอายุจํานวน 3 คน คือ นาง
แสงจันทร�  ศรีวังพล , นายทรบ  ถวาย และ นายประถัม  ไวรักษ� และในป�งบประมาณ 2566 มีผู&เกษียณอายุ
จํานวน 1 คน คือ นายดวงจันทร�  จอมจันทร�  ในเบื้องต&นผู&บริหารคณะได&รับทราบปZญหาและอยู*ในระหว*าง
เตรียมการแก&ไขปZญหา  
  การวางแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน  ในส*วนของการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนนั้น คณะได&วางเป\าหมายให&ทุกคนพัฒนาตนเองตามที่ระบุไว&ในแผนพัฒนาตนเอง 
(แผน IDP)  จากข&อมูลที่มีอยู*พบว*า ป�งบประมาณ  2563 มีผู&ประสงค�ขอตําแหน*งชํานาญการจํานวน 2  คน 
คือ นายโยธิน   นันตา และนายอภิชาต  หม่ันวิชา ในป�งบประมาณ 2564 มีผู&ประสงค�ขอตําแหน*งชํานาญ
การจํานวน  2 คน คือ นายธนกร  เคหา ,นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ� และ นางรจนา  อุดมรักษ�  ได&
ตั้งเป\าหมายที่จะขอตําแหน*งชํานาญการพิเศษ ส*วนผู&ปฏิบัติงานฝXายงานฟาร�มมีนายทรบ  ถวาย  , นายทอง
สุก  เตจ]ะ และ นายสุรศักดิ์  โพธินาม ได&ตั้งเป\าหมายที่จะขอปรับตําแหน*งที่สูงขึ้น ด&านความต&องการลา
ศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒินั้นมี นายทวีศักดิ์  แสงสวาศ และนายคมสันต�  ทิพยเนตร ในป�งบประมาณ 2565 มีผู&
ประสงค�ขอตําแหน*งชํานาญการ จํานวน 5 คน คือ นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ� , นายภานุวัต  ศิริ , นางจิ
ราพรรณ  เคหา ,นายกิตติพงษ�  ทิพยะ และ นายครรชิต  ชมพูพันธ� ในป�งบประมาณ 2566 มีผู&ขอตําแหน*ง
ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น จํานวน 1 คน คือ นางสาวสิริจันทร�  สมณะ และในป�งบประมาณ  2567 มีผู&ประสงค�
ขอตําแหน*งชํานาญงาน จํานวน 1 คน คือ นางสมคิด  ไคร&แสง ขอตําแหน*งชํานาญการ จํานวน 2  คน คือ 
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นางอัมพร  คําฟองเครือ และ นางสาว ศิริภรณ�  ดีอุโมงค�  ขอตําแหน*งชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน คือ 
นายอภิชาติ หม่ันวิชา และประสงค�ลาศึกษาต*อในระดับปริญญาโทจํานวน  2 คน คือ  นางสาวอรทัย   ปรีชา 
และ นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา (อ&างอิง 6.1-9  สรุปความต&องการในการกําหนดตําแหน*งที่สูงขึ้น/ด&าน
การศึกษาต*อของสายสนับสนุนวิชาการ) 

 

ผลการประเมินตนเอง : ระดับ 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.6.2  มีการกํากับ ติดตาม ดําเนินการ และประเมินแผนอัตรากําลังของบุคลากรและใชผล 
การประเมินในการทบทวนและปรับปรุงอัตรากําลังใหมีความเหมาะสมกับความตองการ ความ
จําเปLนของคณะ/สถาบัน 
ป"ที่ใชในการประเมิน : ป"งบประมาณ 2563  
ผูรับผิดชอบตัวบ+งชี้ : นางแสงจันทร/    ศรีวังพล 
หน+วยงาน : คณะสัตวศาสตร/และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีระบบกํากับ ติดตาม ดําเนินการและประเมินแผนอัตรากําลังบุคลากรอย*างต*อเนื่อง

เพื่อให&ทันต*อการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให&สอดคล&องกับความจําเป4นของคณะควบคู*ไปกับการวางกลยุทธ�การ
พัฒนาหลักสูตรให&มีความทันสมัย  โดยมีคณะกรรมการประจําคณะเป4นผู&กํากับดูแลระบบ ส*วนการ
ดําเนินงานได&มอบหมายให&คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตร 
เป4นผู&ดูแลและจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป�ภายใต&นโยบายของคณะดังนี้ 

1. ให&บุคลากรทํางานโดยเก็บข&อมูลเข&าสู*ระบบและผู&ร*วมงานสามารถนําข&อมูลมาใช&
ประโยชน�ร*วมกันได&   

2. ให&บุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน&าที่คือ หลักประสิทธิภาพ หลัก
ประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร*งใส หลักการมีส*วน
ร*วม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ*งเน&นฉันทา
มติ   

3. ให&บุคลากรยึดหลักปรัชญา และวิสัยทัศน�ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เป4นแนวทาง
ดําเนินงานเพื่อให&การทํางานของคณะฯ ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

  ในป�งบประมาณ 2563 การเสนอขออัตรากําลังสายวิชาการ และการบริหารจัดการ
หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตร ได&ใช&
ข&อมูลโครงสร&างองค�กรร*วมกับหลักเกณฑ�ในการวิเคราะห� ดังนี้ 
                     1. การวิเคราะห�ภาระงานสอนรายบุคคล  
                     2. การวิเคราะห�ศักยภาพของอาจารย�เป4นรายบุคคล 
                     3. ความเพียงพอของอาจารย�ในหลักสูตร     

4. เกณฑ�ภาระงานสอนของอาจารย� (Teaching Load)   
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                     5. จํานวนอาจารย�ผู&สอนที่จะเกษียณอายุภายในระยะเวลา 4 ป�     
                     6. เกณฑ�อาจารย�ประจําหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร 2558 
                     7. ข&อมูลอาจารย�ที่วางแผนจะลาศึกษาต*อทั้งภายในและต*างประเทศ 
                     8. ข&อมูลอาจารย�ที่มีการโอนย&ายออกไปช*วยหน*วยงานอื่น 

                      การดําเนินงานของคณะกรรมการอาจารย/ผูรับผิดชอบหลักสูตร  
            ในป�งบประมาณ  2563  คณะกรรมการอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร 

บัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร� ได&ขออัตรากําลังเพิ่มภายใต&หลักเกณฑ� ดังนี้ 
                      1. การวิเคราะห�ภาระงานสอนรายบุคคล คณะกรรมการอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรฯจะ
วิเคราะห�ภาระงานสอนของอาจารย�แต*ละคนและมีการทบทวนภาระงานรายวิชาเอกเลือก/เลือกเสรี (อ&างอิง 
6.2-1 รายงานการประชุมอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 พ.ย 64 วาระที่ 4.1)  
                     2. การวิเคราะห�ศักยภาพของอาจารย�เป4นรายบุคคล คณะกรรมการอาจารย�ผู&รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ จะวิเคราะห�ศักยภาพของอาจารย�แต*ละคนตามวุฒิการศึกษา ,ตําแหน*งทางวิชาการ และความ
เช่ียวชาญว*ามีความพร&อมสําหรับการจัดการเรียนการสอนในสาขาหรือไม* ผลจากการวิเคราะห�พบว*า 
อาจารย�ของคณะมีความเช่ียวชาญทางด&านโรคและการสุขาภิบาลสัตว� จํานวน 3 คน การปรับปรุงพันธุ�สัตว� 
จํานวน 2 คน วิทยาศาสตร�เนื้อสัตว� จํานวน 2 คน อาหารสัตว� จํานวน 3 คน การผลิตสุกร จํานวน 3 คน 
การผลิตสัตว�ป�ก จํานวน 2 คน และการผลิตโคนม-โคเนื้อ จํานวน  5 คน (อ&างอิง 6.2-2 รายงานการประชุม
อาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ต.ค 63 วาระที่ 4.1)  
                     3. ความเพียงพอของอาจารย�ในหลักสูตร   คณะกรรมการอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรฯ
จะพิจารณาถึงจํานวนอาจารย�ที่แต*ละหลักสูตรควรมีโดยใช&ข&อมูลจากการคํานวณหาจํานวนอัตราตาม
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) โดยคํานวณจากค*าหน*วยกิตนักศึกษา (SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ
ระหว*างจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจําหนวนหน*วยกิตแต*ละรายวิชาที่เปlดสอนทุกรายวิชาตลอดป�
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล&วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาเพิ่ม-ถอน) และนําค*า FTES ใน
ภาพรวมของหน*วยงานหารด&วยอัตราส*วนอาจารย�ต*อนักศึกษาตามเกณฑ�มาตรฐานระดับอุดมศึกษา โดยใช&
ข&อมูลในป�การศึกษา 2562 มาใช&วิเคราะห�อัตรากําลังในภาพรวม มีค*า FTES = 454.39 หารด&วยเกณฑ�
มาตรฐานซึ่งคณะสัตวศาสตร� มีเกณฑ�มาตรฐาน 1:20 ผลการวิเคราะห�คํานวณอัตากําลังสายวิชาการที่ควร
จะมี 23 คน (454.39/20) ซึ่งพบว*าในป�การศึกษา 2563 มีจํานวนอาจารย�เท*ากับ  20 คน (อ&างอิง 6.2-3 
สรุปแผนอัตรากําลังสายวิชาการประจําป�การศึกษา 2562-2566 และ ข&อมูลอาจารย�ผู&สอนจําแนกตาม
หลักสูตร)    

4. เกณฑ�ภาระงานสอนของอาจารย� (Teaching Load)  คณะกรรมการอาจารย�ผู&รับผิดชอบ 
หลักสูตรฯ ได&ใช&ข&อมูลจํานวนช่ัวโมงสอนต*อสัปดาห�ของอาจารย�แต*ละคนมาใช&ประกอบการพิจารณา 
(อ&างอิง 6.2-4 FTE_Teacing-load ตรี โท เอก) 
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                    5. จํานวนอาจารย�ผู&สอนที่จะเกษียณอายุภายในระยะเวลา 4 ป� คณะกรรมการอาจารย�
ผู&รับผิดชอบหลักสูตรฯ จะใช&ข&อมูลอาจารย�ที่จะเกษียณอายุในป�งบประมาณ 2563-2566 จากการวิเคราะห�
ข&อมูลพบว*า ช*วงระยะเวลาดังกล*าวมีอาจารย�เกษียณอายุ จํานวน 4 คน คือ รองศาสตราจารย� ดร.ญาณิน  
โอภาสพัฒนกิจ เกษียณอายุในป�งบประมาณ 2563  , ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร. บัญชา  พงศ�พิศาลธรรม 
เกษียณอายุในป�งบประมาณ 2564, ผู&ช*วยศาสตราจารย� ไพโรจน�  พงศ�กิดาการ เกษียณอายุในป�งบประมาณ 
2565  และผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.จํารูญ  มณีวรรณ เกษียณอายุในป�งบประมาณ 2566  ในเบื้องต&นคณะ
ได&ขอกรอบอัตราทดแทนการเกษียณอายุต*อมหาวิทยาลัย จํานวน  2  อัตรา (อ&างอิง 6.2-5 ขอแจ&งผลการ
ตรวจสอบข&อมูลอัตรากําลังสายวิชาการและขอรับการพิจารณากรอบอัตรากําลังเพิ่มสายวิชาการประจําป�
การศึกษา  2563)                    

 6. เกณฑ�อาจารย�ประจําหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 คณะกรรม- 
การอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรฯ จะพิจารณาคุณสมบัติอาจารย�ต&องครบตามมาตรฐาน เช*น คุณวุฒิ-
สาขา จะต&องตรงกับสาขาวิชาที่เป4นอาจารย�ประจําหลักสูตร เป4นต&น  หากหลักสูตรใดอาจารย�ประจํา
หลักสูตรมีคุณสมบัติไม*ครบตามเกณฑ� ทางคณะจะดําเนินการขออัตรากําลังให&ครบซึ่งในส*วนนี้คณะ/
มหาวิทยาลัยได&ให&ความสําคัญ เนื่องจากหากอาจารย�ประจําหลักสูตรไม*ครบตามเกณฑ�มาตรฐานจะส*งผล
ให&หลักสูตรไม*ได&มาตรฐานจะมีผลกระทบอย*างยิ่ง เช*น โอกาสที่นักเรียนจะเลือกเรียนมีน&อย นักศึกษาจะไม*
สามารถกู&เงิน กยศ.ได& (หากไม*ได&มาตรฐาน 2 ป�ติดกัน)  
                      7. ข&อมูลอาจารย�ที่วางแผนจะลาศึกษาต*อทั้งภายในและต*างประเทศ จากแผนพัฒนา
ตนเอง  (แผน IDP) ในป�งบประมาณ 2563/2564 อาจารย�ยุทธนา  สุนันตา มีความประสงค�จะลาศึกษาต*อใน
ระดับปริญญาเอก ปZจจุบันคณะสัตวศาสตร�ฯ มีอาจารย�ที่มีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 15 คน จาก 20 คน คิด
เป4นร&อยละ  75 

8. ข&อมูลอาจารย�ที่จะมีการโอนย&ายออกไปช*วยหน*วยงานอื่น จากการที่มหาวิทยาลัยได& 
แจ&งผลการประชุมหารือแนวทางจัดสรรกรอบอัตรากําลังสายวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร� 
คณะกรรมการอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรฯ  จึงได&เตรียมการเพื่อรองรับอัตรากําลังสําหรับบุคลากรที่มี
คุณวุฒิสัตวแพทยศาสตร� จํานวน 4 คน คือ ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร. บัญชา  พงศ�พิศาลธรรม , ผู&ช*วย
ศาสตราจารย� ไพโรจน�  พงศ�กิดาการ  , ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร. กฤดา  ชูเกียรติศิริ และ อาจารย� ดร.พชร
พร  ตาดี  ซึ่งมหาวิทยาลัยต&องการให&ไปช*วยขับเคลื่อนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร� โดยในป�งบประมาณ พ.ศ. 
2565 ให&ตัดโอนบุคลากรทั้ง 4  คน ไปยังคณะสัตวแพทยศาสตร� (อ&างอิง 6.2-6 แจ&งสรุปผลการประชุม
หารือแนวทางจัดสรรกรอบอัตรากําลังสายวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร�) 
 

การกํากับติดตามผลการดําเนินงานและประเมินแผนอัตรากําลัง 
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                   ในป�งบประมาณ 2563  มีอาจารย�เกษียณอายุ จํานวน 1 คน คือ รองศาสตราจารย� ดร.
ญาณิน   โอกาสพัฒนกิจ  ซึ่งรับผิดชอบเป4นประธานอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� และเป4นอาจารย�ผู&สอนในกลุ*มวิชาเอกโคนมและโคเนื้อระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรฯ ได&มอบหมายให& ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง และ ผู&ช*วย
ศาสตราจารย� ดร.จุฬากร  ปานะถึก รับผิดชอบสอนแทน และคณะได&เสนอขอเปลี่ยนแปลงและแต*งตั้ง
อาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โดย 
เปลี่ยนแปลงอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตร เป4น อาจารย� ดร.วันทมาส  จันทะสินธุ�  และแต*งตั้งให&ผู&ช*วย
ศาสตราจารย� ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง และ สพ.ญ.ดร.พชรพร  ตาดี เป4นอาจารย�ประจําหลักสูตรแทน การ
เกษียณอายุส*งผลให&อัตรากําลังสายวิชาการคณะเหลือเพียง  19 คน และจากการติดตามตําแหน*งกรอบ ว*าง
มีเงิน เลขที่ 420 (อ&างอิง 6.2-7 สรุปจํานวนกรอบอัตรากําลังสายวิชาการที่มีอยู* ข&อมูล  ณ 16 ก.ค 63)  ทํา
ให&คณะได&อัตราสายวิชาการเพิ่มจํานวน  1 คน ซึ่งได&บรรจุ อาจารย� ดร. สุภารักษ�  คําพุฒ เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2563 และเพื่อเพิ่มประสบการณ�ให&กับอาจารย�ใหม*คณะได&ส*งบุคคลดังกล*าวไปฝpกประสบการณ�
ด&านการเลี้ยงไก*พันธุ� , โรงฟZกไข* , การเลี้ยงไก*กระทงและโรงเชือด  ณ บริษัท ซิลเวอร�ฟาร�มเซ็นต�เตอร� 
จํากัด อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ตั้งแต*วันที่ 7 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563) และ
หลังจากกลับจากการฝpกประสบการณ� คณะกรรมการอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได&มอบหมายงาน
สอนให& ดร.     สุภารักษ�  คําพุฒ รับผิดชอบตั้งแต*ภาคเรียนที่ 2 ป�การศึกษา 2563 (อ&างอิง 6.2-8 รายงาน
การประชุมอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  7 ต.ค 63 วาระที่ 4.1 และ ภาระงานสอน 
ดร.สุภารักษ�  คําพุฒ) และจากการวิเคราะห�ภาระงานสอนของอาจารย�ประจําต*อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
พบว*า ภาระงานสอนของอาจารย�ประจําต*อจํานวนนักศึกษาเท*ากับ 1:23.83 ซึ่งเกินมาตรฐานที่กําหนดคือ 1 
: 20  จากการประชุมหารือร*วมกันของคณะกรรมการอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ� 2564 ที่ประชุมได&พิจารณา
อัตรากําลังของอาจารย�ผู&สอนระดับปริญญาตรีที่พึงมีในป�การศึกษา 2563 โดยมีมติเห็นชอบให&ทดแทน
อัตรากําลังของอาจารย�ผู&สอนเพิ่มอีก 4 อัตรา คือ ที่ขาดไปในป�การศึกษา 3 อัตรา และที่กําลังจะ
เกษียณอายุในสิ้นป�งบประมรณ 2564 อีก 1 อัตรา คือตําแหน*งของผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.บัญชา พงศ�
พิศาลธรรม โดยเห็นชอบให&ทดแทนความเช่ียวชาญตามลําดับ ดังนี้ 1.ด&านการผลิตสุกร/สรีรวิทยาระบบ
สืบพันธุ�สุกร 2.ด&านการจัดการธุรกิจปศุสัตว� (สัตว�ป�กหรือสุกร) 3.ด&านเทคโนโลยีชีภาพทางด&านสัตว�/การ
ปรับปรุงพันธุ�สัตว� 4.ด&านเกษตรอัจฉริยะทางด&านปศุสัตว� (อ&างอิง 6.2-9 หนังสือที่ อว 69.13.1.5/40 ลงวันที่ 
15 ก.พ 64 เรื่อง  แจ&งมติที่ประชุมอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�) 
        เพื่อเตรียมความพร&อมล*วงหน&าซึ่งในป�งบประมาณ 2564  จะมีอาจารย�เกษียณอายุจํานวน 
1  คน คือผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร. บัญชา  พงศ�พิศาลธรรม  ซึ่งเป4นอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรวิทยา
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ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� และเป4นอาจารย�ผู&สอนในกลุ*มวิชากลางทางสัตวศาสตร� การเกษียณ
ของบุคคลดังกล*าวส*งผลให&มีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตร
โดยที่ประชุมได&เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตร จํานวน 1 คน 
โดยเปลี่ยนจาก ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.บัญชา  พงศ�พิศาลธรรม เป4น ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.ทองเลียน  บัวจูม 
โดยมีวาระการดํารงตําแหน*ง ตั้งแต*วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และขอ
แต*งตั้งอาจารย�ประจําหลักสูตรเพิ่มเติม จํานวน 1 คน คือ ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.จุฬากร  ปานะถึก ตั้งแต*
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป4นต&นไป (อ&างอิง 6.2-10 หนังสือที่ อว 69.13.1.5/81 ลงวันที่ 15 มี.ค 64 เรื่อง  
แจ&งมติที่ประชุมอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�)  ในป�งบประมาณ 
2565 มีอาจารย�เกษียณอายุจํานวน 1 คน คือผู&ช*วยศาสตราจารย� น.สพ.ไพโรจน�  พงศ�กิดาการ เป4นอาจารย�
ผู&รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� และเป4นอาจารย�ผู&สอนในกลุ*มวิชากลางทาง
สัตวศาสตร� การเกษียณส*งผลต*ออัตรากําลังสายผู&สอน ดังนั้นในป�งบประมาณ  2565 สายอาจารย�ผู&สอน
เหลือเพียง 17 คน ซึ่งคณะกรรมการอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรต&องวิเคราะห�ภาระงานต*อไป 
                     ในป�งบประมาณ 2566 มีอาจารย�เกษียณอายุจํานวน 1  คน คือ ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.
จํารูญ  มณีวรรณ เป4นอาจารย�ผู&สอนในกลุ*มวิชาเอกการผลิตสุกร และเป4นอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  การเกษียณอายุทําให&ในป�งบประมาณ 2566 เหลืออาจารย�ผู&สอนเพียง 16 คน ซึ่ง
คณะกรรมการอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรต&องวิเคราะห�ภาระงานต*อไป 
                     การวิเคราะห�อัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการในป�งบประมาณ 2563 นอกจากนางสาว
สุทธิพร  ฟZงเย็น ลาออกแล&วไม*มีการเพิ่มอัตรากําลัง ด&านการเตรียมความพร&อมสําหรับผู&เกษียณอายุใน
ป�งบประมาณ 2564 ซึ่งมีผู&เกษียณอายุจํานวน 3 คน คือ นางแสงจันทร�   ศรีวังพล , นายทรบ  ถวาย  และ
นายประถัม  ไวรักษ  นั้นการสรรหาในส*วนของผู&แทนตําแหน*งผู&อํานวยสํานักงานคณบดีซึ่งนางแสงจันทร�    
ศรีวังพล ครองอยู*มหาวิทยาลัยแม*โจ&จะเป4นผู&ประกาศรับสมัครตามหลักเกณฑ�และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัย
แม*โจ&กําหนด ส*วนผู&ปฏิบัติงานในฝXายงานฟาร�มเพื่อทดแทน นายทรบ  ถวาย และนายประถัม  ไวรักษ� นั้น
ฝXายงานฟาร�มจะพิจารณาดําเนินการต*อไป และ นายดวงจันทร�  จอมจันทร� ผู&ปฏิบัติงานในฝXาย
ห&องปฏิบัติการซึ่งจะเกษียณอายุในป�งบประมาณ 2566  นั้น คณะฯ ได&ขอกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน
วิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) เพิ่มจํานวน 3 อัตรา คือ นักวิชาการศึกษา 2 อัตราและนักวิชาการพัสดุ 1 
อัตรา (อ&างอิง 6.2-11 สรุปแผนความต&องการอัตรากําลังสายสนับสนัน ระยะ 4 ป� (ป�งบประมาณ 2563-
2566)  และเพื่อให&การบริหารงานด&านทรัพยากรบุคคลเป4นไปอย*างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรคณะสัตวศาสตร�ฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2563 อย*างต*อเนื่องในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  ซึ่งผลจาก
ติดตามเมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2563 เป4นที่น*าพอใจยิ่งโดยในรอบ 12 เดือน ร&อยละความสําเร็จเฉลี่ย 
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อยู*ในระดับค*าคะแนน 95.55 (อ&างอิง 6.2-12  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเป\าหมายตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจําป�งบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน) 

 สรุปในป�งบประมาณ 2563 ในภาพรวมอัตรากําลังสายวิชาการของคณะยังไม*เพียงพอกับ 
ภาระงานในปZจจุบันและต&องเตรียมอัตรากําลังสําหรับการเปlดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเกษตร
อัจฉริยะ (Bachelor of Technology (Smart Agriculture)  สําหรับการวางแผนอัตรากําลังของสายสนับสนุนนั้น
คณะได&วิเคราะห�ข&อมูลภาระงาน เฉพาะในส*วนของบุคลากรสํานักงานคณบดี 17 คน สัดส*วนของบุคลากร
สายวิชาการต*อสายสนับสนุนวิชาการของคณะเท*ากับ 1 : 0.85 ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดสัดส*วน 1 :1.39 แต*
ด&วยสภาพทางกายภาพของคณะสัตวศาสตร�ฯ ไม*เหมือนคณะอื่น คือ มีฝXายงานฟาร�มเพิ่มจึงทําให&ภาระงาน
ของสายสนับสนุนวิชาการเพิ่มขึ้น ดังนั้นสัดส*วนที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงไม*สามารถนํามาเป4นมาตรฐาน
ภาระงานของสายสนับสนุนวิชาการสําหรับคณะสัตวศาสตร�ได& อย*างไรก็ตามเพื่อสร&างขวัญและกําลังใจให&
พนักงานส*วนงาน ในป�  2563 คณะได&ขอกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการ(พนักงานมหาวิทยาลัย) 
เพิ่มจํานวน 3 อัตรา คือ นักวิชาการศึกษา 2 อัตราและนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา (อ&างอิง 6.2-12 สรุปแผน
ความต&องการอัตรากําลังสายสนับสนุน ระยะ 4 ป� (ป�งบประมาณ 2563-2566) 

การเตรียมการ   
สายวิชาการ  หากวิเคราะห�อัตรากําลังที่มีอยู*แล&ว หากมีไม*เพียงพอคณะมีแผนที่จะดําเนินการแก&ไข

ปZญญาดังนี้ 
1. ขออัตรากําลังเพิ่มไปยังมหาวิทยาลัย โดยใช&ข&อมูลที่กล*าวมาข&างต&นประกอบการขอ 

อัตรากําลัง 
2. หลักสูตรจะต&องมีการหารือ และหาแนวทางในการแก&ไขปZญหาอาจารย�ผู&สอนที่ขาดว*าจะ

ดําเนินการอย*างไร โดยอาจจะมีการเฉลี่ยช่ัวโมการสอนใหม*ให&แก*คณาจารย�ที่มีอยู* 
 ส*วนสายสนับสนุนวิชาการ หากมหาวิทยาลัยมีแนวโน&มที่จะไม*เพิ่มสัดส*วนบุคลากรสายสนับสนุน
ตามนโยบายเพิ่มรายได&ลดรายจ*าย  คณะมีแผนดําเนินการเพื่อให&การดําเนินงานของคณะสามารถทํางานได&
อย*างต*อเนื่อง ดังนี้ 

1. ทบทวนภาระงานในความรับผิดชอบของแต*ละบุคคลใหม* 
2. เพิ่มทักษะการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ให&มีทักษะการทํางานด&านอื่นเพิ่ม 

จากงานประจําที่รับผิดชอบ  
3. เกลี่ย/มอบหมายงานเพิ่ม เช*น เดิม นักวิชาการศึกษารับผิดชอบงา เฉพาะหลักสูตร ระดับปริญญา

ตรีให&มาทําหน&าที่ เป4นเจ&าหน&าที่ผู&ปฏิบัติงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มอีกหน&าที่หนึ่ง และ
นักวิชาการศึกษาที่ปฏิบัติงานด&านกิจกรรมนักศึกษาให&มาปฏิบัติงานด&านประชาสัมพันธ�คณะเพิ่ม เป4นต&น   
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ผลการประเมินตนเอง 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 

 

 
 
 
 

C.6.3  มีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จําเปLนในการขับเคลื่อนพันธกิจต+าง ๆ ของคณะ/
สถาบัน มีการติดตามประเมินสมรรถนะของบุคลากร และใชผลการประเมินเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 

ป"ที่ใชในการประเมิน : ป"งบประมาณ 2563 
ผูรับผิดชอบตัวบ+งชี้ : นางรจนา  อุดมรักษ/ 
หน+วยงาน : คณะสัตวศาสตร/และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยแม*โจ& ได&กําหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จําเป4นในการขับเคลื่อนพันธกิจต*าง ๆ ตาม

คู* มื อ ส ม ร ร ถ น ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม* โ จ&  ( อ& า ง อิ ง  6 . 3 - 1  คู* มื อ ส ม ร ร ถ น ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม* โ จ& 
http://personnel.mju.ac.th/edoc/competency/Competency_handbook_June11 .pdf )   และตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน*งตามแนว Competency ของพนักงานมหาวิทยาลัยแม*โจ& ซึ่งคณะฯ เป4นหน*วยงานที่อยู*ภายใต&
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแม*โจ&  จึงมีการดําเนินงานที่สอดคล&องกับมหาวิทยาลัย และใช&สมรรถนะ
ของบุคลากรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เป4นสมรรถนะที่จําเป4นและเหมาะสมสําหรับบุคลากรทุกประเภทใน
แต*ละระดับตําแหน*งปฏิบัติงานอยู* เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจต*าง ๆ  ซึ่งคณะฯ  ใช&แบบข&อตกลงภาระงาน (TOR) 
และรายงานภาระงานตามข&อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในการประเมินบุคลากรสาย
วิชาการ (อ&างอิง 6.3-2 ข&อตกลงภาระงาน และรายงานภาระงานฯ สายวิชาการประเภทข&าราชการ), (อ&างอิง 
6.3-3 ข&อตกลงภาระงาน และรายงานภาระงานฯ สายวิชาการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย) และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (อ&างอิง 6.3-4 ข&อตกลงภาระงาน และรายงานภาระงานฯ สายสนับสนุน) ใน
ส*วนการประเมินฯ คณะฯ ได&จัดทําประกาศกําหนดค*าตัวช้ีวัดและเกณฑ�การพิจารณา เพื่อประเมินภาระงาน
สนับสนุนยุทธศาสตร�ของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  (อ&างอิง 6.3-5 ประกาศ
การกําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ�การพิจารณา) 

ในป�งบประมาณ 2563 คณะฯ มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรแยกตามประเภทการจ&าง
ของบุคลากร  ดังนี้ 
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- ข&าราชการ/ลูกจ&างประจํา มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ครั้ง/ป� คือ  รอบ 1 ตุลาคม-
31 มีนาคม  และรอบ 1 เมษายน -30 กันยายน 

- พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มีการประเมินการปฏิบัติงาน  
จํานวน 1 ครั้ง/1 คือ รอบ 1 ตุลาคมของป� – 30 กันยายน ของป�ถัดไป 

- พนักงานราชการ มีการประเมินการปฏิบัติงาน  จํานวน 1 ครั้ง/1 คือ รอบ 1 ตุลาคมของป� – 30 
กันยายน ของป�ถัดไป 

ทั้งนี้ในแบบข&อตกลงภาระงาน (TOR)  รายงานภาระงานตามข&อตกลง  และแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู&บริหารของคณะเป4นผู&
พิจารณาผลการประเมิน  พร&อมทั้งนําผลการประเมินในส*วนไม*เป4นตามมาตรฐานตามตําแหน*งงานที่
มหาวิทยาลัยได&กําหนดไว& มาปรับปรุงและวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรตามตําแหน*งงานที่รับผิดชอบ  และ
จากผลการดําเนินงานของป�งบประมาณ 2563  คณะฯ ได&ให&ความสําคัญด&านการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรทุกส*วนงาน จึงได&แต*งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
และคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้น (อ&างอิง 6.3-6 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรอง) เพื่อดําเนินกลั่นกรองภาระงานของบุคลากร  พิจารณาสมรรถะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบความถูกต&องของผลการปฏิบัติงานตามข&อกําหนด แจ&งผลการประเมินให&ผู&รับการประเมิน
รับทราบ และพิจารณาผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

และส*วนผลการประเมินที่จําเป4นในการปฏิบัติงานผลการประเมินในส*วนไม*เป4นตามมาตรฐานตาม
ตําแหน*งงานที่มหาวิทยาลัยได&กําหนดไว& มาปรับปรุงและวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรตามตําแหน*งงานที่
รับผิดชอบ  โดยคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (อ&างอิง 6.3-7 คําสั่งแต*งตั้ง
คณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากร)   ได&กําหนดให&บุคลากรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) โดยสายวิชาการให&มีการวิเคราะห�ความเช่ียวชาญของตนเอง เพื่อวางแผน/
เป\าหมายที่พัฒนาตนเอง และการกําหนดตําแหน*งที่สูงขึ้น   และกําหนดให&บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให&

มีการวิเคราะห�สมรรถนะประจําตําแหน*งงาน  และนําหัวข&อสมรรถนะที่มีการประเมินได&ตํ่ากว*าค*ามาตรฐานไป
ศึกษารายละเอียด เพื่อนําไปจัดโครงการ/ส*งเสริมให&บุคลากรในการพัฒนาสมรรถนะในด&านนั้น ๆ  

 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
 

 
 
 
 



13 
 

                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป�การศึกษา 2563   

 
 
 
 
 
 
C.6.4  มีการวิเคราะห/ความตองการจําเปLนในการไดรับการพัฒนาของบุคลากร และใชขอมูลที่

เกี่ยวของในการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
ป"ที่ใชในการประเมิน : ป"งบประมาณ 2563  
ผูรับผิดชอบตัวบ+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 และสายสนับสนุนวิชาการ  ดําเนินการวิเคราะห�ตนเองตามแบบฟอร�มแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ตามสมรรถนะที่ระบุไว&ใน TOR อาทิ ด&านการศึกษา ด&าน
ตําแหน*งทางวิชาการ และด&านสมรรถนะต*าง ๆ (อ&างอิง 6.4-2 IDP)  ซึ่งนําข&อมูลที่ได&มาวิเคราะห�ความ
ต&องการในการพัฒนาตนเองที่สอดคล&องกับพันธกิจของคณะ และใช&ข&อมูลที่เกี่ยวข&องเพื่อวางแผนพัฒนา
บุคลากร  โดยจัดทําเป4นร*างแผนงานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2563 โดยนํามา
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8  มกราคม  
2563  (อ&างอิง 6.4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร) เพื่อส*งผลให&การ
ทํางานเป4นไปทิศทางเดียวกัน โดยตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรป�งบประมาณ 2563 ประกอบไปด&วย 
5 มิติ  8 เป\าประสงค� 14 ตัวช้ีวัด 13 ตัวช้ีวัด  และ 10 โครงการ/กิจกรรม (อ&างอิง 6.4-4 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร) 

ทั้งนี้คณะฯ มีการส*งเสริมให&บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการได&พัฒนาความรู&
ตามที่ได&ระบุไว&ในแผนพัฒนาตนเอง (IDP) อย*างต*อเนื่อง ในแต*ละป�งบประมาณคณะฯ มีการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาตนเองตามตําแหน*งหน&าที่  ความต&องการ และความชํานาญ  ในอัตรา
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ป�งบประมาณละ 15,000 บาท ต*อคน ตามนโยบายการบริหารงบประมาณในแผนกลยุทธ�ทางการเงิน 
(อ&างอิง 6.4-5 กลยุทธ�ทางการเงิน)  โดยมีการกําหนดให&บุคลากรรายงานผลการเข&าร*วมกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกทุกครั้ง นอกจากนี้ยังได&จัดกิจกรรมเพื่อส*งเสริมสมรรถนะของบุคลากรที่จําเป4นต*อการ
ขับเคลื่อนพันธกิจต*าง ๆ ให&ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ เช*น โครงการอบรมมาตรฐานฟาร�ม โครงการ
เสริมสร&างศักยภาพของบุคลากร  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู&และถ*ายทอดองค�ความรู& เป4นต&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  
50,000 บาท พร&อมทั้งสนับสนุนบุคลากรให&มีความร*วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในด&านวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

มีการติดตามผลด&านการแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ที่
บุคลากรได&กําหนดไว&เป4นไปตามนั้นหรือไม* โดยประเมินจากผลการพัฒนาตนเองที่เข&าร*วมเพิ่มพูนความรู&
ด&านต*าง ๆ ที่เกี่ยวข&อง และประเมินจากผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรป�งบประมาณ 
2563 (อ&างอิง 6.4-6 รายงานผลการดําเนินตามแผน)  พร&อมนําเข&าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ และนําข&อเสนอแนะจากที่ประชุมดังกล*าวมาใช&วางแผนในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรในป�ต*อไป 
 

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

ป"ที่ใชในการประเมิน : ป"งบประมาณ 2563  
ผูรับผิดชอบตัวบ+งชี้ : นางรจนา  อุดมรักษ/ 
หน+วยงาน : คณะสัตวศาสตร/และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 

คณะฯ โดยคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มีการวางแผนการดําเนินงานในการจัดทําแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรให&มีความสอดคล&องกับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม*โจ& 
(อ&างอิง 6.5-1 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย� มหาวิทยาลัยแม*โจ& 2563) รวมถึงการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินแผนฯ  โดยกระบวนการในการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2563 
นั้น ได&นําตัวช้ีวัดที่ไม*บรรลุเป\าหมายในป� 2562 มาทบทวน วิเคราะห� และปรับปรุงผลการดําเนินงาน พร&อม
ทั้งวางแผนการดําเนินงานด&านพัฒนาบุคลากรประจําป�งบประมาณ 2563  ให&บรรลุตามเป\าหมายที่กําหนด
ไว&  โดยจัดทําเป4น(ร*าง)แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2563 โดยพิจารณาจาก
คณะกรรมการจัดแผนพัฒนาบุคลากร ในประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18  มกราคม  2563  (อ&างอิง  
6.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร)  และในการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2563 คณะฯ ได&ดําเนินการจํานวน 
2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน  ซึ่งได&นําเข&าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข&อง 
และนําเสนอต*อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาพร&อมทั้งรายงานระดับมหาวิทยาลัย
ตามลําดับ ดังนี้  

1. ครั้งที่ 1 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ*งช้ีของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�
งบประมาณ  2563  รอบ 6 เดือน (อ&างอิง 6.5-3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนพัฒนา
บุคลากร รอบ 6 เดือน)  และผ*านการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่  7/2563  
เมื่อวันที่  22  เมษายน 2563  โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด คิดเป4นร&อยละความสําเร็จ 67.50 (อ&างอิง 
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6.5-4 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 7/2563) โดยมีตัวช้ีวัดทั้งหมด จํานวน  12  ตัวช้ีวัด  
บรรลุเป\าหมาย จํานวน  4 ตัวช้ีวัด  คิดเป4นร&อยละ 33.33  และไม*บรรลุเป\าหมาย 8 ตัวช้ีวัด  

2. ครั้งที่ 2  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ*งช้ีของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจําป�งบประมาณ  2563  รอบ 9  เดือน (อ&างอิง 6.5-5 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดใน
แผนพัฒนาบุคลากร รอบ 9 เดือน) ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่  12/2563  เมื่อวันที่  16 
กันยายน   2563 (อ&างอิง 6.5-6 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 12/2563)  โดยมีผลการ
ดําเนินงานตามช้ีวัด คิดเป4นร&อยละความสําเร็จ  87.08  ตัวช้ีวัดทั้งหมด จํานวน  12  ตัวช้ีวัด  บรรลุเป\าหมาย 
จํานวน  6 ตัวช้ีวัด  คิดเป4นร&อยละ 50  และไม*บรรลุเป\าหมาย  6  ตัวช้ีวัด 

3. ครั้งที่ 3  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ*งช้ีของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจําป�งบประมาณ  2563  รอบ 12  เดือน (อ&างอิง 6.5-7 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดใน
แผนพัฒนาบุคลากร รอบ 12 เดือน) ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่  1/2564  เมื่อวันที่  21 
ตุลาคม  2563 (อ&างอิง 6.5-8 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 1/2564)  โดยมีผลการ
ดําเนินงานตามช้ีวัด คิดเป4นร&อยละความสําเร็จ  95.55  ตัวช้ีวัดทั้งหมด จํานวน  12  ตัวช้ีวัด  บรรลุเป\าหมาย 

จํานวน  10 ตัวช้ีวัด  คิดเป4นร&อยละ 83.33  และไม*บรรลุเป\าหมาย 2 ตัวช้ีวัด 

ตารางสรุป รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป"
งบประมาณ 2563 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

รอยละความสําเร็จ 

ตามเปTาหมายเฉลี่ย 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

มิติที่  1. ความสอดคล&องเชิงยุทธศาสตร�  6 91.66 93.05 97.62 

มิติที่  2. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

2 40.00 62.22 83.70 

มิติที่  3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  1 33.33 100.00 100.00 

มิติที่  4. ความพร&อมรับผิดชอบด&านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

2 100.00 100.00 100.00 

มิติที่  5. คุณภาพชีวิตและความสมดลุระหว*างชีวิตกับการ
ทํางาน 

1 NA NA 100.00 

เฉลี่ยประเด็น 1-5 12 67.50 87.08 95.55 
 

และในป�งบประมาณ 2563 ส*วนของการก&าวเข&าสู*ตําแหน*งที่สูงขึ้นมีบุคลากรสายวิชาการได&รับการ
แต*งตั้งให&ดํารงตําแหน*งผู&ช*วยศาสตราจารย� จํานวน 2 คน คือ ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.จํารูญ  มณีวรรณ 
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(อ&างอิง 6.5-9 เอกสารแต*งตั้งให&ดํารงตําแหน*งผู&ช*วย ดร.จํารูญ มณีวรรณ) และผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.
จุฬากร  ปานะถึก (อ&างอิง 6.5-10 เอกสารแต*งตั้งให&ดํารงตําแหน*งผู&ช*วย ดร.จุฬากร ปานะถึก) คณะฯ ได&นํา
ข&อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ รอบ 12 เดือนในตัวช้ีวัดที่ไม*บรรลุ
ตามเป\าหมายมาพิจารณาทบทวน และปรับปรุงในการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ครั้ง
ที่ 1/2564  คือตัวช้ีวัดร&อยละบุคลากรสายวิชาการที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ*านมาตรฐาน และตัวช้ีวัดจํานวน
การขึ้นตําแหน*งที่สูงขึ้นของผู&บริหารสายสนับสนุน แนวทางการดําเนินงานตามมติที่ประชุม คือ การกระตุ&น
ให&บุคลากรสายวิชาการเข&าร*วมสอบทักษะภาษาอังกฤษ พร&อมทั้งบรรจุไว&ในแบบประเมินสมรรถนะที่จําเป4น
ในการปฏิบัติงาน ในส*วนที่ 3 ของ TOR  และส*งเสริมให&บุคลากรสายวิชาการขอกําหนดตําแหน*งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้นสําหรับผู&ที่มีสิทธิ์ขอกําหนดตําแหน*ง และในส*วนของสายสนับสนุนวิชาการ มีการส*งเสริมให&มีการยื่น
ขอกําหนดตําแหน*งที่สูงขึ้นเช*นกัน  นอกจากนี้คณะฯ ยังกําหนดไว&ในประกาศคณะ เรื่อง กําหนดตัวช้ีวัดและ
เกณฑ�การพิจารณา เพื่อประเมินภาระงานสนับสนุนยุทธศาสตร�ของบุคลากรทั้งสายวิชาการ (อ&างอิง 6.5-11 
ประกาศการกําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ�การพิจารณาสายวิชาการ)  และสายสนับสนุนวิชาการ (อ&างอิง 6.5-
12 ประกาศการกําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ�การพิจารณาสนับสนุนวิชาการ) ทั้งนี้ได&นําข&อมูลดังกล*าววิเคราะห� 
และวางแผนการดําเนินในป�งบประมาณ 2564 ใน (ร*าง) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรป�งบประมาณ 2564 
ต*อไป  
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C 6.6 มีระบบการประเมินความดีความชอบ ใหรางวัล ยกย+องและเพิ่มขวัญและกําลังใจของ
บุคลากร ดวยความโปร+งใส ยุติธรรม สอดคลองเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของคณะ/
สถาบัน และส+งเสริมใหเกิดความมุ+งมั่น ร+วมแรงร+วมใจของบุคลากรในการดําเนินพันธกิจ
ต+างๆ (Merit System) 
ป"ที่ใชในการประเมิน : ป"งบประมาณ 2563  
ผูรับผิดชอบตัวบ+งชี้ : นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
หน+วยงาน : คณะสัตวศาสตร/และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
  ในการประเมินความดีความชอบ ให&รางวัล ยกย*องและเพิ่มขวัญและกําลังใจของบุคลากร 
นั้น คณะฯ ได&จัดระบบการประเมินโดยผ*านคณะกรรมการชุดต*าง ๆ เช*น การพิจารณาความดีความชอบ
ประจําป� มีการแต*งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (อ&างอิง 
6.6-1 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ สายวิชาการ) (อ&างอิง 6.6-2 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรอง สายสนับสนุนฯ) ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองชุดได&ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ�ที่คณะ
กําหนด (อ&างอิง 6.6-3 ประกาศหลักเกณฑ�ฯ สายวิชาการ) (อ&างอิง 6.6-4 ประกาศหลักเกณฑ� สาย
สนับสนุนวิชาการ) และหลังจากประเมินผลการปฏิบัติงานของแต*ละบุคคลแล&ว คณะได&แจ&งผลการประเมิน
ให&ผู&รับการประเมินรับทราบเป4นรายบุคคล ซึ่งหากผู&รับการประเมินมีข&อสงสัยสามารถทักท&วงไปยังคณบดี
คณะสัตวศาสตร�ฯ ได&ก*อนการจัดส*งผลประเมินให&มหาวิทยาลัยดําเนินการต*อไป 

ในการเพิ่มขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงานในป�งบประมาณ 2563 คณะจัดให&มีการ 
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คัดเลือกข&าราชการ ลูกจ&างประจํา และลูกจ&างช่ัวคราวดีเด*น พนักงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการดีเด*น ด&วยวิธีการเสนอช่ือเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ผลจากการเสนอช่ือจากบุคคลากรในคณะทํา
ให&คณะทราบถึงคุณลักษณะเด*นของบุคลากร ดังนี้ (อ&างอิง 6.6-5 รูปภาพข*าวการเสนอช่ือ) 

สายวิชาการ 
1. ด&านการเรียนการสอน 

อาจารย� ดร.วันทมาส  จันทะสินธุ�      

2. ด&านวิจัยและนวัตกรรม 

ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง    

3. ด&านบริการวิชาการ 

ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.วิวัฒน�  พัฒนาวงศ�         

4. ด&านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผู&ช*วยศาสตราจารย�ไพโรจน�  ศิลม่ัน     

สายสนับสนุนวิชาการ 
1. พนักงานมหาวิทยาลัย 

- นายอภิชาติ  หม่ันวิชา ด&านวิชาชีพดีเด*น  
- นางจิราพรรณ  เคหา ด&านบริการดีเด*น  

2. พนักงานราชการ 
- นายดวงจันทร�  จอมจันทร� ด&านบริการดีเด*น 

3. ลูกจ&างประจํา 
- นายทองสุก  เตจ]ะ  ด&านบริการดีเด*น 

4. พนักงานส*วนงาน 
- นางสาวสิริจันทร�  สมณะ ด&านบริการดีเด*น 

และได&นําสรุปผลการเสนอช่ือ แจ&งให&คณะกรรมการประจําคณะ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม  
2564 และคณะได&จัดทําใบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยมอบให&บุคลากรดังกล*าว เมื่อวันที่ 9 
เมษายน 2564 (อ&างอิง 6.6-6 รูปภาพการมอบใบกาศนียบัตร) 
  คณะฯ ได&มีการยกย*อง เชิดชู คณาจารย� บุคลากร และนักศึกษา ที่ได&รับรางวัลในด&านต*าง ๆ 
เช*น การนําเสนอผลงานทางวิชาการ, การดํารงตําแหน*งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีการแสดงความยินดี และ
เชิดชูเกียรติไว&ในเว็บไซด�ของคณะ ซึ่งในป�การศึกษา 2563 มีคณาจารย�ได&รับแต*งตั้งให&ดํารงตําแหน*งที่สูงขึ้น 
จํานวน 2 ท*าน คือ ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.จํารูญ  มณีวรรณ, ผู&ช*วยศาสตราจารย� ดร.จุฬากร  ปานะถึก 
และมีคณาจารย�ได&รับรางวัลการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร� และภาคบรรยาย จํานวน 3 ท*าน (อ&างอิง 



20 
 

                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป�การศึกษา 2563   

6.6-7 รูปภาพการแสดงความยินดีหน&าเว็บไซด�คณะ) เพื่อสร&างความเช่ือม่ันทางด&านชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยให&แก*บุคลากร คณะได&มีการติดตั้งกล&องวงจรปlดภายในอาคาร และนอกอาคาร ทุกช้ัน (รวม 26 
จุด) มีการติดตั้งสัญญาณ wifi  ทุกช้ัน (รวม 62 จุด) มีการฉีดพ*นยาฆ*าเช้ือ เพื่อป\องกันการระบาดของเช้ือ
โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และมีจุดบริการแอลกอฮอล�เจล บริเวณทางเข&า-ออก อาคาร และหน&า
ห&องเรียนทุกห&อง 

 
ผลการประเมินตนเอง: 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.7.1 มีการจัดหา บํารุงรักษา และประเมิน ผลการจัดหาและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ และสถานที่
ที่ใช&ในการจัดการเรียน การสอน และการฝ)กปฏิบัติของผู&เรียน เพื่อให&มีความพอเพียงพร&อมใช&
ทันสมัยและตอบสนองความต&องการจําเป1นของการจัดการเรียนการสอนและการฝ)กปฏิบัต ิ
ป2ที่ใช&ในการประเมิน : ป2การศึกษา 2563 
ผู&รับผิดชอบตัวบ:งชี้ : ศิวริน จักรอิศราพงศ  
หน:วยงาน : คณะสัตวศาสตร และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการกํากับติดตามเพื่อจัดหา บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ� ครุภัณฑ� และสถานที่ที่ใช2ในการ

จัดการเรียน การสอน และการฝ4กปฏิบัติของผู2เรียน เพื่อให2มีความพอเพียงพร2อมใช2ทันสมัยและตอบสนอง
ความต2องการจําเป9นของการจัดการเรียนการสอนและการฝ4กปฏิบัติ โดยชุดคณะกรรมการประจําคณะฯ ทั้ง
ในภาพรวมคณะและทุกหลักสูตรในสังกัดของคณะฯ โดยคณะฯ มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการศึกษาที่
นอกเหนือจากการบริหารจัดการทั่วไปคือทุกป�งบประมาณ คณะฯ จะมีการขอข2อมูลความต2องการของ
อาจารย�ผ<านอาจารย�ผู2รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรในด2าน
ครุภัณฑ�และสิ่งก<อสร2าง เพื่อบรรจุในคําของบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ�และสิ่งก<อสร2างของคณะ และส<วน
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร  

ทั้งนี้ คณะฯ ดําเนินการสํารวจข2อมูลความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ�ด2านการเรียนการสอน 
ห2องปฏิบัติการและฟาร�มปศุสัตว�คณะฯ ด2วย โดยจากแบบประเมินความพึงพอใจต<อสภาพแวดล2อม การ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการให2บริการ ของคณะฯ ป�การศึกษา 2563 พบว<า (อ2างอิง 7.1-1 
แบบประเมินความพึงพอใจต<อสภาพแวดล2อมและสิ่งสนับสนุน) 

ค<าความพอเพียงของโตDะ เก2าอี้ และอุปกรณ�ในห2องเรียน อยู<ในระดับ มาก เท<ากับ 3.57  
ค<าความพอเพียงของโตDะ เก2าอี้ อุปกรณ�ในห2องปฏิบัติการ  และเครื่องมือทดลอง มีค<าระดับพอใช2 

เท<ากับ 3.27 
ค<าความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ� เครื่องมือเกษตรในฟาร�ม มีค<าระดับพอใช2 เท<ากับ 3.03 
ค<าความพอเพียงของสัตว�ทดลองในฟาร�มคณะฯ มีค<าระดับพอใช2 เท<ากับ 3.03 
และมีความพึงพอใจในภาพรวมด2านสภาพแวดล2อมและความพอเพียง ในห2องเรียน, ห2องปฏิบัติการ 

และฟาร�มฯ มีค<าระดับพอใช2 เท<ากับ 3.29 
โดยมีข2อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ที่จอดรถสําหรับนักศึกษาไม<เพียงพอ 
2. ต2องการให2มีศูนย�อาหารบริเวณตึกคณะฯ 
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ด2านการจัดการเรียนการสอน ได2จัดหา ตรวจเช็ค ปรับปรุง อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�ห2องเรียน 
อาทิ โปรเจคเตอร� คอมพิวเตอร� โทรทัศน� เครื่องเสียง มีแผนการตรวจเช็ค ป�ละ 2 ครั้ง มีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร� โปรเจคเตอร� เพื่อจัดทําแผนเตรียมการจัดหาเครื่องทดแทน หรือปรับปรุง
อุปกรณ�ต<างๆ ไว2ล<วงหน2า (อ2างอิง 7.1-2 แผนตรวจเช็คห2องเรียน) 

คณะฯ ใช2ห2องปฏิบัติการ (อ2างอิง 7.1-3 ห2องปฏิบัติการ) ซึ่งประกอบด2วย ห2องปฏิบัติการผสมเทียม  
ห2องปฏิบัติการอาหารสัตว� ห2องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ� ห2องปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ� ฯลฯ และ
ส<วนพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนาม (ฟาร�มในส<วนของฟาร�มปศุสัตว�ของคณะฯ ได2แก< ฟาร�มสุกร, ฟาร�มสัตว�ป�ก 
และฟาร�มโคนมและโคเนื้อ) ซึ่งมีฟาร�มสัตว�ที่หลากหลาย ได2แก< โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร และ
สัตว�ป�ก เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัยของคณาจารย�และนักศึกษา โดยฟาร�มและห2องปฏิบัติการ
ต<าง ๆ จะได2รับการดูแลและรับผิดชอบจากบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข2องโดยตรง เช<น นักวิชาการสัตว
บาล นักวิทยาศาสตร�  ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถใช2สัตว�ทดลอง ซึ่งสามารถรองรับการใช2สัตว�ในงานวิจัย ปLญหา
พิเศษ และการทําวิทยานิพนธ� ดุษฎีนิพนธ�ของนักศึกษาอย<างเพียงพอ (อ2างอิง 7.1-4 ฟาร�มคณะฯ) ในฟาร�ม
มีสถานที่เลี้ยงสัตว�ทดลอง วัสดุ อุปกรณ�ต<างๆ ของฟาร�ม วัสดุอุปกรณ�ต<างๆ ของห2องปฏิบัติการเพื่อใช2ใน
การเรียนการสอน และการวิจัยหรือการค2นคว2าอื่นๆ ทางด2านสัตวศาสตร� โดยมีขั้นตอนการขอความ
อนุเคราะห�ใช2ฟาร�มปฏิบัติการและห2องปฏิบัติการผ<านอาจารย�ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย นอกจากนี้ หลักสูตรได2
เสริมการเรียนรู2ให2กับนักศึกษา โดยอาศัยความร<วมมือกับหน<วยงานภายนอกที่มีความร<วมมือกับคณะฯ ใน
การนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานในฟาร�มหรือสถานประกอบการภายนอกด2วย  

คณะฯ ได2ดําเนินการแก2ปLญหาการจัดการสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ ที่ไม<มีหรือไม<
เพียงพอ โดยการอาศัยความร<วมมือกับหน<วยงานภายนอกซึ่งมีความร<วมมือกับคณะฯ ในการนํานักศึกษาไป
ศึกษาดูงานในฟาร�มหรือหน<วยงานภายนอก เช<น ในวันศุกร�ที่ 9 ตุลาคม 2563 และวันที่ 12 มีนาคม 2564 
สัตวแพทย�หญิง ดร.พชรพร ตาดี และผู2ช<วยศาสตราจารย� ดร.บัวเรียม มณีวรรณ� อาจารย�ผู2สอน วิชา สศ 
446 การผลิตสัตว�ในระบบอินทรีย� ได2นํานักศึกษา เข2าศึกษาดูงานด2านการผลิตปศุสัตว�ในระบบอินทรีย� ณ 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาห2วยฮ<องไคร2อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม< เป9นต2น 
(อ2างอิง 7.1-5 กิจกรรมศึกษาดูงาน)  

คณะมี Learning Space ได2แก< ลานกิจกรรมบริเวณด2านหน2าอาคาร โซนบี เพื่อให2นักศึกษาได2มี
สถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู2และทํางานร<วมกัน ใต2อาคารมีร2านค2าจําหน<ายอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับ
นักศึกษา บุคลากรของคณะ และบุคคลทั่วไปในบริเวณใกล2เคียง และมีโซนออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ได2แก< 
สนามเปตอง, สนามบาสเก็ตบอล และโตDะป[งปอง ด2วย (อ2างอิง 7.1-6 Learning Space) 

คณะฯ สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช2สื่อสารสนเทศได2ครอบคลุมแก<นักศึกษาจากห2องเรียน 
แบบ Smart Classroom ณ อาคารเรียนรวม 70 ป� และ 80 ป� ซึ่งอาศัยความร<วมมือจากในมหาวิทยาลัยใน
การขอใช2ห2องเรียนในการจัดการเรียนการสอนสําหรับวิชาที่มีการใช2คอมพิวเตอร�สําหรับการเรียนการสอน 
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ได2แก< วิชา สศ420 คอมพิวเตอร�เพื่อการปศุสัตว� และวิชา สศ421 การใช2คอมพิวเตอร�ทางโภชนศาสตร�สัตว� 
และได2ไปใช2ห2องเรียนขนาดความจุ 300 ที่นั่งสําหรับวิชา สศ 200 โภชนศาสตร�สัตว�เบื้องต2นด2วย เนื่องจากใน
การศึกษา 2563 ยังมีรายวิชาที่คาบเกี่ยวระหว<างหลักสูตรเก<า พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุงใหม< พ.ศ. 
2561 ทําให2นักศึกษาในบางวิชามีจํานวนมากเกินปกติ  (อ2างอิง 7.1-7 การใช2ห2องเรียนอาคารเรียนรวม)   

คณะฯ ยังมีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุน โดยในป�การศึกษา 2563 นี้ หลักสูตรได2ดําเนินการ จัดทํา
ระบบเพื่อขอข2อมูลความต2องการของอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ผู2สอน ในด2านครุภัณฑ�และ
สิ่งก<อสร2าง เพื่อบรรจุในแผนความต2องการในการของบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ�และสิ่งก<อสร2าง เพื่อ
ความสะดวกในการจัดการและสรุปข2อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร สําหรับป�งบประมาณ
ต<อไป  (อ2างอิง 7.1-8 แบบสํารวจความต2องการครุภัณฑ�ของหลักสูตร) และหลักสูตรฯได2ดําเนินการสํารวจ
ครุภัณฑ�ที่ใช2ในการเรียนการสอน งานสนับสนุนการเรียนการสอน และห2องปฏิบัติการ (อ2างอิง 7.1-9 แบบ
สรุปความต2องการครุภัณฑ� 63)  ในช<วงป�การศึกษา 2563 ซึ่งบางรายการได2รับการปรับปรุงไปแล2ว ตาม
รายการดังนี้ 

1. จอภาพเครื่องฉายแบบดึง  จํานวน 1 ชุด ติดที่ห2องประชุม 2209 
2. โทรทัศน� แอลซีดี จํานวน 2 เครื่อง ติดที่ห2องเรียน AT1203  
3. พัดลมโรงงาน 2 เครื่อง ใช2สําหรับโถงห2องประชุมใหญ< 
คณะฯ มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนต<างๆ ทั้งครุภัณฑ�และสิ่งก<อสร2าง เก<าที่มีอยู<และใหม<ที่ได2รับใน

ป�ปLจจุบัน รวมทั้งมีการวางแผนการล<วงหน2าสําหรับรอบระยะเวลา 3-5 ป� โดยในป�การศึกษา 2563 นี้ คณะฯ
ได2ดําเนินการอย<างเป9นระบบผ<านทางงานนโยบายและแผน และหลักสูตรฯเพื่อขอข2อมูลความต2องการของ
บุคลากร และอาจารย�ผู2สอน ในด2านครุภัณฑ�และสิ่งก<อสร2าง โดยสอบถามความจําเป9นและเหตุผลด2วย นํา
ข2อมูลมาผ<านการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการแผนฯและคณะกรรมการประจําคณะฯ เตรียมการบรรจุ
ในแผนความต2องการในการของบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ�และสิ่งก<อสร2าง เพื่อความสะดวกในการจัดการ
และสรุปข2อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะฯ สําหรับป�งบประมาณต<อไป  (อ2างอิง 7.1-10 รายงาน
ครุภัณฑ�และสิ่งก<อสร2างที่ได2รับการอนุมัติ) 

ในป�งบประมาณ 2564 ได2วางแผนและมีการอนุมัติครุภัณฑ�ตามรายการดังนี้ 
1. ไมโครโฟนไร2สาย 1 ชุด สําหรับเคลื่อนย2ายใช2ที่ห2องประชุมต<างๆ 
2. ชุดปรับปรุงระบบ HDMI พร2อมระบบไฟฟjาห2องเรียน 2 ชุด ติดตั้งใหม<ที่ห2องเรียน AT1203 และ 

AT1413 
3. ชุดลําโพง+ไมค� แบบ mobile (เคลื่อนที่ได2) 4 ชุด ใช2ในการเรียนการสอนห2องปฏิบัติการและ

ฟาร�ม 
4. เครื่องนับจํานวนโคโลนี 1 เครื่อง 
5. เครื่องวัดความเป9นกรด-ด<าง (pH meter) แบบตั้งโตDะ 
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6. ชุดเครื่องเสียงห2องเรียนพร2อมอุปกรณ�ติดตั้ง พร2อมใช2งาน 4 ชุด สําหรับห2องเรียน AT1221, 
AT1322, AT1420 และ AT1308 และมีการวางแผนสําหรับป� 2565 ในการจะอนุมัติรายการ
ครุภัณฑ� ดังนี้ 

7. คอมพิวเตอร� แบบ All in one ใช2ที่ห2อง 1203 
8. เครื่องบดปmนตัวอย<าง (Homogenizer) 
9. ตู2ปลอดเช้ือชนิดเปmาลมตามแนวดิ่ง 
10. เครื่องช่ัง 4 ตําแหน<ง 
หลักสูตรมีการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต<อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ในภาพรวม 

ป�การศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัย โดยมีค<าคะแนนอยู<ในระดับมาก ภาคเรียนที่ 1/2563 เท<ากับ 4.40 และ
ภาคเรียนที่ 2/2563 เท<ากับ 4.38 (อ2างอิง 7.1-11 แบบประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรต<อสิ่งสนับสนุน)  

และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
ระดับปริญญาตรี ป�การศึกษา 2563 อยู<ในระดับมาก ในภาคเรียนที่ 1/2563 มีค<าเท<ากับ 4.42 และภาคเรียน
ที่ 2/2563 มีค<าเท<ากับ 4.41 โดยมีข2อที่ได2คะแนนสูง ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจต<อขนาดและสภาพแวดล2อม เช<น แสงสว<าง อุณหภูมิของห2องบรรยาย และเสียง
รบกวน เป9นต2น 

2. ความพึงพอใจต<อเครื่องมือ/อุปกรณ� และโสตทัศนูปกรณ�ในห2องปฏิบัติการ (ที่มีการจัดการเรียน
การสอน) 

3. ความพึงพอใจต<อความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตํารา สื่อสิ่งพิมพ� ฐานข2อมูลทาง
วิชาการ และสื่อสนับสนุนการเรียนรู2ต<างๆ ในสํานักหอสมุด (ห2องสมุดกลาง) 

การเปรียบเทียบค<าคะแนนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในป� 2562-2563 นี้ มีผลประเมินลดลง
เล็กน2อย ซึ่งหลักสูตรฯได2พิจารณาแล2วเกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนมาเป9นแบบออนไลน� ทํา
ให2การเรียนการสอนในห2องเรียน ห2องปฏิบัติการและฟาร�ม ลดลง ค<าคะแนนประเมินจึงลดลงด2วย 

 หลักสูตรวางแผนและพิจารณาสอบถามครุภัณฑ�ที่สนับสนุนการเรียนการสอนจากอาจารย�ผู2สอน 
ห2องปฏิบัติการ และฟาร�ม ของคณะด2วย โดยหลักสูตรได2นําผลการประเมินในป�ปLจจุบันมาวิเคราะห�เพื่อ
เปรียบเทียบกับป�ก<อน และวางแผนสําหรับการดําเนินงานสําหรับป�ต<อไปด2วย (อ2างอิง 7.1-12 รายงานการ
ประชุมการวางแผนสิ่งสนับสนุนหลักสูตร) 
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.7.2   มีการจัดหา บํารุงรักษา ให&บริการ และประเมินผลการจัดหา บํารุงรักษา และ
ให&บริการวัสดุอุปกรณ และสถานที่ ด&านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให&มีความเพียงพอ พร&อม
ใช& ทันสมัย และตอบสนองความต&องการจําเป1นของการจัดการเรียน การสอน และการ
พัฒนาการเรียนรู&ของผู&เรียนและการบริหารจัดการพันธกิจต:าง ๆ 
ป2ที่ใช&ในการประเมิน : ป2การศึกษา 2563  
ผู&รับผิดชอบตัวบ:งชี้ : ธนกร เคหา 
หน:วยงาน : คณะสัตวศาสตร และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ มีการกํากับติดตามเพื่อจัดหา บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ� ครุภัณฑ� และสถานที่ที่ใช2ในการ

จัดการเรียนการสอน และการฝ4กปฏิบัติของผู2เรียน ด2านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร�
เป9นผู2รับผิดชอบและดูแล เพื่อให2มีความพร2อมในการใช2งาน ที่ทันสมัยและตอบสนองความต2องการ ความ
จําเป9นของการจัดการเรียนการสอนและการฝ4กปฏิบัติ (อ2างอิง 7.2-1 Flow chart) โดยมีการจัดสรรให2
สอดคล2องกับแผนงาน ครุภัณฑ�ของคณะฯ เพื่อประกอบการจัดแผนทบทวนความต2องการครุภัณฑ�ทุกป� 
ตามแผนงบทุกระยะ 5 ป� ของคณะฯ โดยมีการสํารวจข2อมูลความต2องการของอาจารย�ผู2รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อนําเข2า
พิจารณา และบรรจุไว2ในคําของบประมาณ (อ2างอิง 7.2-2 มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร� ณ วันที่ 20 เมษายน 2563)โดยผ<านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร� และเสนอต<อคณะกรรมการประจําคณะ ตามลําดับ โดยป�การศึกษา 2563 ได2ดําเนินการดังนี้  

1. ด2านการเรียนการสอน จัดหา ตรวจเช็ค ปรับปรุง อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�ห2องเรียน อาทิ 

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

ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร� โปรเจคเตอร� เพื่อจัดทําแผนเตรียมการจัดหาเครื่องทดแทน หรือ

ปรับปรุงอุปกรณ�ต<างๆ ไว2ล<วงหน2า (อ2างอิง 7.2-3 แผน และตารางการตรวจเช็ค  พร2อมรายงาน) 

2. ด2านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม<โจ2 เป9นหน<วยงานที่

ให2บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การค2นคว2าและวิจัย มี
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ระบบเครือข<ายอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร�เน็ตไร2สายสามารถใช2งานได2ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ทางมหาวิทยาลัยได2มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN ,MJU_WLAN_WebPortal และ 

Eduroam โดยมีจุดกระจายสัญญาณเครือข<ายไร2สาย ให2บริการและมีจุดกระจายสัญญาณ 

เครือข<ายไร2สายของ บมจ. แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส (AIS) และบมจ. ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�

ปอเรช่ัน (True) เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขยายสัญญาณระบบเครือข<ายไร2สายเพื่อให2เพียงพอต<อการใช2

งาน ในพื้นที่ของอาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี และในส<วนสถานที่ที่ไม<มีสัญญาณ หรือ

บริเวณห2องที่ไม<มีสัญญาณ ทางคณะฯได2จัดหามาใส<เพิ่มเติมในบางส<วน (อ2างอิง 7.2-4 ติดตั้ง

อุปกรณ� AIS-Wifi เฟส 2 และอุปกรณ� Ture-wifi) 

3. มีบริการ คอมพิวเตอร� เพื่อการสืบค2นและงานวิจัย อยู<ในห2องสมุดคณะฯ เพิ่มเติมอีก 5 ชุด รวม 

เป9น 10 ชุด ดูแลและบํารุงรักษา ป�ละ 2 ครั้ง และเพิ่มเติมอุปกรณ�ต<อพ<วงเพื่อสนับสนุนการประชุม 

หรือเรียนออนไลน� 3 ชุด ประกอบดัวย หูฟLงและไมค� ต<อพ<วงไว2กับระบบคอมพิวเตอร�ห2องสมุด 

(อ2างอิง 7.2-5 แผน และตารางการตรวจเช็ค)  

4. ด2านการบริหารจัดการพันธกิจต<างๆ คณะฯได2มีการใช2สารสนเทศ ด2านการบริหารจัดการ ผ<านสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช<น เวปไซต�คณะฯ, เฟสบุDค รวมถึงไลน� เป9นช<องทางในการสื่อสาร ทั้ง

ด2านการประชาสัมพันธ�, ด2านการเรียนการสอน, ข<าวสารต<างๆ, การเงินการคลัง รวมถึงการ

เผยแพร<ข2อมูลข<าวสารและการใช2เอกสารจากฟอร�มต<างๆร<วมกันผ<านช<องทางระบบสารสนเทศ 

เวปไซต�ของคณะฯ และระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยแม<โจ2 ทั้งนี้ทางคณะฯได2จัดหาระบบเครื่องแม<

ข<าย (Server) เพื่อเพื่อทําการบริหารจัดการด2านเวปไซต�ของคณะฯ รวมถึงระบบฐานข2อมูลด2าน

การบริหารอื ่นๆ เช<น ระบบฐานข2อมูลการเงิน, ฐานข2อมูลด2านประกันคุณภาพการศึกษา, 

ฐานข2อมูลด2านการบริหารจัดการ, ด2านข<าวสาร ประชาสัมพันธ� และกิจกรรมต<างๆของคณะฯ เป9น

ต2น (อ2างอิง 7.2-6 การสื่อสารด2านต<างๆ ผ<านระบบสารสนเทศ) 

คณะฯ ได2มีการประเมินคุณภาพความพึงพอใจของการให2บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก

ต<างๆ ด2านเทคโนโลยีสารสนเทศ ป�การศึกษา 2563 มีค<าคะแนนเฉลี่ยเท<ากับ 3.21 (อ2างอิง 7.2-7 ผลการ

ประเมินความพึงพอใจต<อสภาพแวดล2อม การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการให2บริการ ของ

คณะฯ) และได2นําผลการประเมินรายงานผ<านที่ประชุมหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อวาง

แผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให2ดีขึ้น  พร2อมทั้งได2จัดทําแบบสอบถามปLญหาทางด2านการเรียน

การสอน และกิจกรรมนักศึกษา (อ2างอิง 7.2-8 สรุปปLญหาทางด2านการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา) เพื่อนําข2อเสนอแนะทั้งหมดมาประชุมหารือเพื่อแก2ไขปLญหาทางด2านการเรียนการสอนและ
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กิจกรรมนักศึกษา เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยแนวทางแก2ไขปLญหาทางด2านระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

(อ2างอิง 7.2-9 สรุปแนวทางแก2ไขปLญหาทางด2านการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา) 

1. ระบบสารสนเทศในห2องเรียน 1413 มีแผนในการเตรียมความพร2อมในการปรับปรุงระบบ HDMI และ

จอภาพในห2องเรียนเรียบร2อยแล2ว 

2. สํารวจความพร2อมของห2องเรียนเพื่อรองรับนักศึกษาให2เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา ถ2าหากมี

จํานวนเยอะเกินไปให2ขอใช2ห2องเรียนของส<วนกลาง 

3. ห2อง 2204 ให2เปลี่ยนโปรเจคเตอร� เพื่อรองรับการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาจํานวกมาก 

4. ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู2ทางด2านการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเรียนการสอนใน

ระบบออนไลน�ในช<วงก<อนเป[ดเทอม 

หลังจากได2ข2อมูลสรุปแนวทางแก2ไขปLญหาทางด2านการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเสร็จ

เรียบร2อยแล2วให2นําข2อมูลเข2าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อแจ2งปLญหาและวางแผนในการ

ดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต<อไป 
 

ผลการประเมินตนเอง :  3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.7.3   มีการจัดหา บํารุงรักษา ให&บริการ และประเมินผลการจัดหา บํารุงรักษา และให&บริการ
ทรัพยากรในห&องสมุด เพื่อให&มีความเพียงพอ พร&อมใช& ทันสมัย และตอบสนองความต&องการ
จําเป1นของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู&ของผู&เรียน 
ป2ที่ใช&ในการประเมิน : ป2การศึกษา 2563 
ผู&รับผิดชอบตัวบ:งชี้ : นางดาริน  ชมภูพันธ  
หน:วยงาน : คณะสัตวศาสตร และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ มีการจัดเตรียมห2องสมุดไว2สําหรับการบริการทางวิชาการในการสืบค2นข2อมูลต<างๆ เพื่อ

ตอบสนองความต2องการที่จําเป9นของการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา การเรียนรู2ของผู2เรียน ได2แก< 
คณาจารย� บุคลากร รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการดําเนินการจัดซื้อ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามแผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และนโยบายการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศที่สอดคล2องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนการดําเนินการของคณะฯ  

โดยในป�งบประมาณ 2563 ห2องสมุดได2จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาหนังสือตํารา
และพัฒนาห2องสมุด จํานวน 22,000 บาท ในการจัดหาหนังสือเข2าห2องสมุดของคณะฯ ได2จัดทําแบบสํารวจ
ความต2องการหนังสือของบุคลากรและนักศึกษา ความจําเป9นในการใช2หนังสือ และทําการสั่งซื้อหนังสือตาม
ความจําเป9นของคณาจารย� และบุคลากรในการใช2สอยให2เกิดประโยชน�สูงสุด (อ2างอิง 7.3-1 โครงการพัฒนา
ห2องสมุด)  

ปLจจุบันห2องสมุดของคณะฯ ได2มีการปรับปรุงระบบการให2บริการ ดังนี้  (อ2างอิง 7.3.2 
รูปภาพในการปรับปรุงห2องสมุด) (อ2างอิง 7.3.3 รายงานโครงการพัฒนาห2องสมุด) 

- จัดทํา Learning Space สร2างพื้นที่ในการเรียนรู2 ให2มีความน<าอยู< เหมาะในการเข2ามาศึกษา

ค2นคว2า ค2นหาข2อมูล โดยจัดแบ<งโซนพื้นที่ เพื่อความน<าอยู< และสะดวกในการน่ังอ<านหนังสือ  

- การจัดทําปjายประจําช้ันหนังสือ คณะได2ดําเนินการจัดทําปjายอคิลิก ติดบริเวณช้ันหนังสือ 

เพื่อแยกแยะประเภทหนังสือให2เป9นหมวดหมู<ตามชนิดของหนังสือ เพื่อให2นักศึกษาได2ค2นหา

หนังสือได2ชัดเจนและง<ายต<อการค2นหา   

- มีการจัดทําระบบ Internet คณะได2จัดทําระบบสารสนเทศสืบค2นที่รวดเร็วและทันสมัย โดย

การเพิ่มช<องสัญญาณอินเตอร�เนตให2มีความเร็วและแรงมากขึ้น   
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- มีการจัดขึ้นช้ันหนังสือประเภทต<างๆ ในการสืบค2น จัดทําระบบการยืม-คืน ให2สะดวกและ

ง<ายต<อการค2นหาและยืมคืน  
 

คณะฯ ได2มีการประเมินคุณภาพความพึงพอใจของการให2บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกต<างๆ 
ด2านห2องสมุด ป�การศึกษา 2563 มีค<าคะแนนเฉลี่ยเท<ากับ 3.38 (อ2างอิง 7.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจ
ต<อสภาพแวดล2อมห2องสมุด) และได2นําผลการประเมินรายงานผ<านที่ประชุมหลักสูตรฯ และคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพื่อวางแผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให2ดีขึ้น  

ลําดับ หัวข&อ ค:าเฉลี่ย 
1 สภาพแวดล2อมโดยท่ัวไป บรรยากาศของห2องสมุดคณะฯ 3.44 

2 ความพอเพียงของโตDะ เก2าอ้ีและอุปกรณ�สืบค2นในห2องสมุด 3.29 

3 ความพอเพียงของหนังสือ และสื่อฯ ท่ีใช2-ให2ยืมในห2องสมุด 3.25 

4 การให2บริการของงานห2องสมุดคณะฯ 3.55 

                   ค:าเฉลี่ยโดยรวม 3.38 
 

นอกจากการบริการห2องสมุดในระดับคณะฯ แล2ว ยังมีสํานักหอสมุด เป9นศูนย�กลางในการ
ให2บริการทางวิชาการในการสืบค2นข2อมูลด2านต<าง ๆ ด2วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช<วยผลักดันมหาวิทยาลัย
ให2บรรลุวิสัยทัศน�สู<การเป9นมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีความเป9นเลิศระดับนานาชาติ อีกทั้งตอบสนองความ
ต2องการจําเป9นของการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู2และการวิจัย การพัฒนาการเรียนรู2ของผู2เรียน ให2กับ
ผู2รับบริการ ได2แก< อาจารย� นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินการจัดซื้อ จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศตามแผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดย
ให2สอดคล2องกับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการค2นคว2าวิจัย  

การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ผู2รับบริการสามารถเสนอแนะรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศที่
ต2องการเข2ามายังสํานักหอสมุด ผ<านช<องทางต<าง ๆ ได2แก< แบบฟอร�มเสนอซื้อออนไลน� การเสนอซื้อผ<านการ
ติดต<อเจ2าหน2าที่ด2วยตนเอง และดําเนินการจัดซื้อจัดหาตามหลักเกณฑ�และนโยบายการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศของสํานักหอสมุด อีกทั้งยังมีการจัดโครงการ Maejo Book Fair ขึ้นเป9นประจําทุกป� เพื่ออํานวย
ความสะดวกให2อาจารย� นักศึกษา และบุคลากร สามารถเลือกซื้อหนังสือที่เกี่ยวข2องกับสาขาวิชาได2
โดยสะดวก มีร2านหนังสือและสํานักพิมพ�ให2เลือกหลากหลาย  

ปLจจุบัน สํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่ให2บริการ ที่สอดคล2องกับหลักสูตรการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย จํานวน 16 คณะ 115 หลักสูตร ประกอบด2วย 1) หนังสือจํานวน 178,799 เล<ม 
แบ<งเป9น หนังสือภาษาไทย 142,142 เล<ม หนังสือภาษาต<างประเทศ 36,657 เล<ม 2) วารสารจํานวน 1,343 
รายช่ือ แบ<งเป9นวารสารภาษาไทย 874 รายช่ือ วารสารภาษาต<างประเทศ 469 รายช่ือ 3) สื่อโสตทัศนวัสดุ 
5,524 ราย ช่ือ 4)  หนังสืออิ เล็กทรอนิกส�  1 ,497 ราย ช่ือ 5)  วารสารอิ เล็กทรอนิกส�  8 ราย ช่ือ  
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6) ฐานข2อมูลอิเล็กทรอนิกส� 16 ฐาน ได2แก< 6.1) ACM Digital Library 6.2) IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
6.3) Web of Science 6.4) ProQuest Dissertation & Theses Global 6.5) SpringerLink Journal 6.6) American 
Chemical Society Journal (ACS) 6.7)  Emerald Management (EM92) 6.8) Academic Search Complete 
(ASC) 6.9) EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 6.10) Computer & Applied Sciences Complete 
(CASC) 6.11) ScienceDirect 6.12) Food Science Source 6.13) Environment Complete 6.14) Academic 
Search Ultimate 6.15) CAB Abstract และ 6.16) CABI Compendium และโปรแกรมจัดการรายการ
บรรณานุกรม 1 โปรแกรม คือ 16.17) โปรแกรม EndNote   

โดยสํานักหอสมุดให2บริการหนังสือด2วยการแบ<งหมวดหมู<ตามแบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey 
Decimal Classification) ให2บริการสืบค2นทรัพยากรสารสนเทศประเภทต<าง ๆ ผ<าน OPAC บริการยืมและรับ
คืนหนังสือด2วยระบบ Barcode ผ<านระบบห2องสมุดอัตโนมัติ ALIST และมี Application ALIST OPAC เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการค2นหาหนังสือ ตรวจสอบหนังสือค2างส<งและยืมต<อหนังสือด2วยตนเอง นอกจากนี้
ยังมี Single Search Service (EDS) ที่เป9นเครื่องมือช<วยในการสืบค2นข2อมูลจากหลายแหล<งภายในการค2นครั้ง
เดียว ผู2รับบริการสามารถเข2าถึงฐานข2อมูลที่สํานักหอสมุดมใีห2บริการผ<านระบบออนไลน�ได2ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ในด2านการบํารุงรักษาทรัพยากรในห2องสมุด อันได2แก<หนังสือและวารสารนั้น สํานักหอสมุดได2
ระบุการดําเนินการไว2ในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ อีกทั้งได2มีการตรวจสอบสภาพหนังสือ
หลังการใช2งานทุกครั้ง หากพบว<าหนังสือชํารุด เสียหาย ให2ส<งซ<อมทันที เพื่อเป9นการบํารุงรักษาให2คงอยู<ใน
สภาพที่ดี แข็งแรง มีอายุการใช2งานยาวนานขึ้น และพร2อมให2บริการได2ตามความต2องการของผู2รับบริการ โดย
มีการจัดเก็บสถิติการบํารุงรักษาเป9นประจําทุกป�หลังจากการซ<อมบํารุงรักษาหนังสือเรียบร2อยแล2ว และได2
ดําเนินการตรวจสอบหนังสือและวารสารอีกครั้งโดยฝmายบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อความถูกต2อง 
สวยงาม และพร2อมให2บริการ แต<หากไม<สามารถดําเนินการซ<อมได2จะนําเข2าสู<กระบวนการจําหน<ายออกและ
ดําเนินการจัดหาเพื่อทดแทน 

เพื่อเป9นการสนับสนุนการศึกษา ค2นคว2า วิจัยของอาจารย� นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร 
สํานักหอสมุดได2ดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ�และรายงานผลการวิจัยในรูปอิเล็กทรอนิกส� ซึ่งเป9นการจัดเก็บ
และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) เพื่ออํานวยความสะดวกแก<ผู2ใช2ในการเข2าถึงข2อมูลสารสนเทศที่
ต2องการได2ทันที โดยให2บริการสืบค2นผ<านฐานข2อมูล TDC (Thai Digital Collection) และฐานข2อมูลวิทยานิพนธ�
และงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม<โจ2 แบ<งเป9น วิทยานิพนธ� จํานวน 2,543 รายช่ือ รายงานผลการวิจัย จํานวน 
1,100 รายช่ือ  

นอกจากนั้น สํานักหอสมุดได2มีการศึกษาความพึงพอใจของผู2รับบริการสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยแม<โจ2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และปLญหาอุปสรรคในการให2บริการของสํานักหอสมุดในด2าน
ต<าง ๆ มาวิเคราะห�หาแนวทางแก2ไข และนําผลการศึกษาไปการปรับปรุงการให2บริการ และการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศให2ได2ตรงความต2องการต<อการใช2งาน ในการช<วยสนับสนุนการเรียนและการ
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ศึกษาวิจัยต<อไป  ) อีกทั้งได2เก็บข2อมูลการจัดซื้อทรัพยากรแต<ละประเภทของแต<ละป�มาเปรียบเทียบเพื่อ
วิเคราะห�ถึงสัดส<วนการจัดซื้อของแต<ละประเภทให2ครอบคลุมให2มากที่สุด   

ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
C.7.4 มีการจัดสภาพแวดล&อมทางกายภาพ สภาพแวดล&อมทางสังคม และสภาพแวดล&อมทาง
จิตวิทยา ที่ช:วยส:งเสริมการเรียนรู& ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู&เรียน 
ป2ที่ใช&ในการประเมิน : ป2การศึกษา 2563  
ผู&รับผิดชอบตัวบ:งชี้ : ศิวริน จักรอิศราพงศ  
หน:วยงาน : คณะสัตวศาสตร และเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินงาน  
 คณะฯ มีการจัดการสภาพแวดล2อมทางกายภาพ ตามโครงการสํานักงานสีเขียว ตามนโยบาย Eco 
Go Green ที่วางไว2ในด2านกายภาพ โดยได2ดําเนินการจัดการด2านสภาพแวดล2อมต<าง ๆ ที่ทําให2บุคลากร 
อาจารย� และผู2เรียนมีความสุขในการเข2ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยคณะมีความพร2อมทั้งในด2านของ ห2อง
บรรยายที่เพียงพอต<อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การมีห2องปฏิบัติการต<าง ๆ และฟาร�ม เพื่อ
รองรับการศึกษาในภาคปฏิบัติของนักศึกษา และมีช<องทางในการรับฟLงข2อคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนทางกายภาพและสภาพแวดล2อมผ<านหลากหลายช<องทาง เช<น การมีกล<องรับความคิดเห็นของ
นักศึกษา การส<งข2อความสายตรงถึงคณบดี ผ<านการพบอาจารย�ที่ปรึกษา และอาจารย�ผู2สอน (อ2างอิง 7.4-1 
สภาพแวดล2อมกายภาพ) 

นอกจากนี้สิ่งแวดล2อมอื่น ๆ ที่ส<งผลต<อสภาพแวดล2อมของของคณะ ได2แก< ร2านค2าที่มีการจําหน<าย
อาหารและเครื่องดื่ม สําหรับนักศึกษา บุคลากรของคณะ และบุคคลทั่วไปในบริเวณใกล2เคียง นอกจากนี้
แล2วยังมีการสร2าง learning space ในบริเวณพื้นที่ของคณะเพิ่มขึ้น (อ2างอิง 7.4-2 พื้นที่ใช2สอยสําหรับ
นักศึกษา) และได2มีการจัดสภาพแวดล2อมที่เอื้อต<อการเรียนการสอน การวิจัย ด2วยสภาพภูมิทัศน�ที่สวยงาม 
สะอาดตาใหม< และจัดบริการที่จอดรถยนต� รถจักรยานยนต� และมีบริเวณเฉพาะสําหรับจอดรถยนต�ผู2พิการ 
รวมถึงมีรถจักรยานไว2บริการนักศึกษาและบุคลากรที่ต2องการยืมเพื่อใช2มาเรียนหรือไป-มาระหว<างฟาร�ม  
เป9นการกระตุ2นให2ตระหนักถึงการช<วยกันประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล2อมอีกด2วย และมีที่น่ังพัก
สําหรับผ<อนคลายทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีบริการตู2กดน้ําดื่ม มีถังขยะที่แยกประเภทของขยะเพื่อ
สร2างจิตสํานึกด2านสิ่งแวดล2อมอีกด2วย (อ2างอิง 7.4-3 ภาพและรูปแบบสภาพแวดล2อมทางกายภาพที่มีการ
พัฒนาในป�การศึกษา 2563) 

ในป� 2563 มหาวิทยาลัยและคณะได2มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล2อมเชิงสุขอนามัยและ
มาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ดังต<อไปนี้  
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1. มหาวิทยาลัยฯ ได2มีการออกแบบอาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมาย
เกี่ยวกับการปjองกันอัคคีภัย บันได บันไดหนีไฟ ที่จอดรถ แสงสว<างและการระบายอากาศ ตลอดจนจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในอาคารสถานศึกษา เพื่อรองรับผู2พิการหรือ ทุพพลภาพและคนชรา เช<น อาคารเรียน
รวม 70 ป�แม<โจ2 อาคารเรียนรวม 80 ป� (อ2างอิง 7.4-4 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร2างพื้นฐาน) หอพัก
นักศึกษา โดยจัดให2มีลิฟท� ทางเดิน ทางลาด ห2องน้ําและห2องอาบน้ําสําหรับผู2พิการ ฯลฯ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการปรับสภาพแวดล2อมให2แก<คนพิการ ได2แก< ด2านความปลอดภัย การจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกต<าง ๆ การเตรียมการสําหรับในกรณีฉุกเฉิน และการจัดสภาพแวดล2อมในพื้นที่ใช2สอย
ต<าง ๆ ในการดําเนินการปรับปรุงโครงสร2างพื้นฐาน สภาพแวดล2อมและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ครบทั้ง 5 ประเภท ได2แก< ทางลาด ห2องน้ํา ที่จอดรถ ปjาย และสัญลักษณ� 

2. คณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล2อมโดยรวม จึงมีการดําเนินการกิจกรรมหลากหลาย 
อาทิ กิจกรรมอนุรักษ�พลังงาน (อ2างอิง 7.4-5 ภาพกิจกรรมพลังงาน) กิจกรรมสํานักงานสีเขียว (green 
office ) ซึ่งคณะฯ ได2รับโล<รางวัลตราสัญลักษณ� G-Green ระดับประเทศ  พร2อมใบประกาศเกียรติคุณรับรอง
การผ<านเกณฑ�การประเมินสํานักงานสีเขียว   ป� 2562 (Green Office) ด2วยคะแนน 76.71 ระดับดี (G 
ทองแดง) จากกรมส<งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล2อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2562 (อ2างอิง 7.4-6 ภาพเข2ารับรางวัล) 

3. คณะฯ กําหนดให2บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ทุกคนต2องสวมหมวกนิรภัยสําหรับผู2ขี่
จักรยานยนต�ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแม<โจ2 และคณะฯ (อ2างอิง 7.4-7 ภาพสวมหมวก) 

4. คณะฯ มีระบบยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง  มีระบบตรวจจับสัญญาณไฟไหม2ใน
อาคาร (อ2างอิง 7.4-8 ภาพระบบตรวจจับสัญญาณ) และในห2องปฏิบัติการมีอุปกรณ�พื้นฐานที่ปjองกัน
อันตรายจากสารเคมี เช<น จุดอาบน้ําฉุกเฉิน, ตู2เก็บสารเคมีที่เป9นพิษ ที่ไวไฟ แยกชัดเจน, ห2องเก็บสารเคมีที่
มีการระบายอากาศ ปjองกันอันตรายจากการสูดดมสารเคมี และกรณีเกิดอุบัติเหตุ ในห2องปฏิบัติการและ
สํานักงาน, ชุดปฐมพยาบาลพื้นฐานในห2องปฏิบัติการ ช้ัน 5 ให2แก<นักศึกษา  

5. คณะ ฯ มีที่จอดจักรยานที่สามารถปjองกันการสูญหายได2 รวมถึงได2จัดจุดจอดรถยนต�สําหรับผู2
พิการ (อ2างอิง 7.4-9 ภาพจุดจอดรถ) 

6. คณะฯ จัดฝ4กอบรมเรื่อง “การบรรยายและฝ4กปฎิบัติด2านการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” เพื่อ
เตรียมความพร2อมทางด2านการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในโครงการสํานักงานสีเขียว (Green office) 
ประจําป� 2564 โดยมี เจ2าหน2าที่จากเทศบาลเมืองแม<โจ2 จังหวัดเชียงใหม<เป9นวิทยากรฝ4กอบรมและฝ4กปฏิบัติ 
(อ2างอิง 7.4-10 ซ2อมหนไีฟ) 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.8.1  มีกระบวนการรับฟ�งความคิดเห็นและความต�องการของผู�มีส"วนได�ส"วนเสียท้ังภายใน 
 และภายนอกคณะ/สถาบันอย"างเป-นระบบ 
ป.ท่ีใช�ในการประเมิน :   ป.งบประมาณ 2563   
ผู�รับผิดชอบตัวบ"งช้ี :   นางจิราพรรณ  เคหา 
หน"วยงาน :   คณะสัตวศาสตร9และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
คณะฯ ได(กําหนดผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย ท้ังภายในและภายนอก โดยผู(มีส,วนได(ส,วนเสียภายใน

ประกอบด(วย ผู(บริหาร อาจารย� บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา ผู(มีส,วนได(
ส,วนเสียภายนอก ประกอบด(วย ศิษย�เก,า ผู(ประกอบการ นักเรียน ผู(ปกครอง กลุ,มเกษตรกร ชุมชนท่ีใช(บริการ 
ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยทั้งสองกลุ,มมีช,องทางในการรับฟ6งความคิดเห็นและความต(องการท้ังในรูปแบบ
ระดมความคิดเห็น และระบบการสื่อสารทางสังคมออนไลน� และผ,านกิจกรรมหลายช,องทางต,างๆ เพื่อนํา
ข(อมูลมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามพันธกิจของคณะฯ ให(บรรลุเป=าหมายที่วางไว( โดยผ,านช,องทาง
และกิจกรรม ดังนี้ 

ผู�มีส"วนได�ส"วนเสียภายใน 
- การดําเนินโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด(านการส,งเสริมการ

เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา (อ(างอิง 8.1-1 โครงการยุทธศาสตร�เงินรายได(ของคณะฯ 
ป�งบประมาณ 2563) 

- การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันป�สุดท(ายท่ีมีต,อหลักสูตร ป�การศึกษา 2562 (อ(างอิง 
8.1-2 แบบสํารวจความพึงพอใจ)  

- การสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม, ระดับปริญญาตรีที่มีต,อคุณภาพหลักสูตร ป�การศึกษา 
2561-2562 (อ(างอิง 8.1-3 แบบสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม,)  

- การรับฟ6งข(อมูลจากนักศึกษาโดยตรงผ,านระบบอาจารย�ท่ีปรึกษา และอาจารย�ผู(สอน การจัด
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เช,น การอบรมภาวะผู(นํา การพัฒนาวิชาชีพด(านสัตว
ศาสตร� (อ(างอิง 8.1-4 การแต,งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษา) (อ(างอิง 8.1-5 รายงานการอบรมภาวะผู(นํา)  

- การรับฟ6งข(อมูลจากตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจากการสัมภาษณ�
ผ,านกิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ป�
การศึกษา 2562 (อ(างอิง 8.1-6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 

- การรับฟ6งข(อมูลจากนักศึกษาทุกช้ันป�ทุกหลักสูตรของคณะฯ ผ,านแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต,อคุณภาพหลักสูตรฯ และผ,านระบบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
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สอน ป�การศึกษา 2562 (อ(างอิง 8.1-7  แบบประเมินความพึงพอของนักศึกษาท่ีมีต,อคุณภาพ
หลักสูตร)  

- ประชุมพิจารณากําหนดเกณฑ�ประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดสมรรถนะของสายวิชาการ
ของคณะสัตวศาสตร�ฯ วันที่ 5 กุมภาพันธ� 2563 (อ(างอิง 8.1-8  ประชุมพิจารณากําหนดเกณฑ�
การประเมินผลการปฏิบัติงาน)  
 
 

ผู�มีส"วนได�ส"วนเสียภายนอก 
- การรับฟ6งข(อมูลจากผู(ใช(บัณฑิต โดยการสํารวจความพึงพอใจของผู(ใช(บัณฑิตผ,านระบบการ

ประเมินแบบเอกสาร และแบบประเมินออนไลน� ป�การศึกษา 2562 (อ(างอิง 8.1-9 แบบประเมิน
สํารวจความพึงพอใจของผู(ใช(บัณฑิต)  

- การรับฟ6งข(อมูลจากสถานประกอบการ/ผู(ใช(บัณฑิต ผ,านกระบวนการนิเทศงานนักศึกษาตาม
สถานประกอบการ ภายใต(โครงการสหกิจศึกษา และการฝLกงาน (อ(างอิง 8.1-10 การรับฟ6ง
ข(อมูลจากสถานประกอบการ)  

- การรับฟ6งข(อมูลจากนักเรียน ผู(ปกครอง และสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผ,านกิจกรรม
การประชาสัมพันธ� และกิจกรรมการแนะแนว  

- โครงการประชาสัมพันธ�ระบบการคัดเลือกบุคคลเข(าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ป�
การศึกษา 2563 “รู(ก,อนได(เปรียบ...เตรียมความพร(อมสู, TCAS 63” วันที่ 25 พฤศจิกายน 
2562  (อ(างอิง 8.1-11  โครงการประชาสัมพันธ�) 

- โครงการ “แม,โจ(สานฝ6น เสริมสร(างอนาคต” จัด Road Show ณ โรงเรียนสันป[าตอง
วิทยาคม ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 (อ(างอิง 8.1-12 โครงการ “แม,โจ(สานฝ6น 
เสริมสร(างอนาคต)  

- มหกรรมเป\ดโลกการเรียนรู( สู,อนาคต ณ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จ.พะเยา ในระหว,าง
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 (อ(างอิง 8.1-13 มหกรรมเป\ดโลกเรียนรู()  

- โครงการ “แม,โจ(สานฝ6น เสริมสร(างอนาคต” จัด Road Show  ในวันที่ 24 มกราคม 2563 
(อ(างอิง 8.1-14 โครงการ “แม,โจ(สานฝ6น เสริมสร(างอนาคต)  

- โครงการสัปดาห�แนะแนวการศึกษาต,อของนักเรียนระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 ณ โรงเรียน
เทพบดินทร�วิทยาเชียงใหม, วันที่ 14 กุมภาพันธ� 2563 (อ(างอิง 8.1-15 โครงการสัปดาห�
แนะแนวการศึกษาต,อ) 

- ประชาสัมพันธ�หลักสูตร งาน The 7th TKKG Chiangmai Junior Koi Show and 6th Maejo 
Betta Show “การประกวดปลาแฟนซีคาร�ฟและปลากัดสวยงาม” ในระหว,างวันท่ี 14 – 15 
มีนาคม 2563 ณ ศูนย�การค(าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม, (อ(างอิง 8.1-16 ประชาสัมพันธ�
หลักสูตร งาน The 7th)   
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ด�านวิจัยและบริการวิชาการ 
- การจัดโครงการฝLกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด(านปศุ สัตว� สําหรับ

ผู(ประกอบการฟาร�มเลี้ยงสัตว� (มาตรฐานฟาร�มแพะ)” แก,เกษตรกรกลุ,มวิสาหกิจแพะล(านนา 
จังหวัดเชียงใหม, ลําพูน และลําปาง ณ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม, วันท่ี 7 
พฤศจิกายน 2562 (อ(างอิง 8.1-17 โครงการฝLกอบรมหลักสูตร)   

- ประชุมหารือร,วมกับ Professor Dr.Koh-en Yamauchi จาก Kagawa University ประเทศญ่ีปุ[น 
เก่ียวกับการเรียนการสอน และงานวิจัยทางด(านสัตวศาสตร� พร(อมทั้งได(ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู(ร,วมกับคณะทํางานในโครงการอาหารสัตว�อินทรีย� ในระหว,างวันท่ี 24 – 25 กุมภาพันธ� 
2563 (อ(างอิง 8.1-18 ประชุมหารือ)    

- ประชุมหารือร,วมกับบุคลากรของคณะฯ เพ่ือพัฒนาข(อเสนอโครงการสมาร�ทฟาร�ม เยียวยา - 
ฟwxนฟูชาวบ(านที่ตกงาน (พัฒนาอาชีพ) และยกระดับเกษตรกรสู,สมาร�ทฟาร�ม เพ่ือเสนอต,อ
มหาวิทยาลัยแม,โจ( วันที่ 24 เมษายน 2563 (อ(างอิง 8.1-19 ประชุมหารือร,วมกับบุคลากรของ
คณะฯ)   

- ประชุมหารือเก่ียวกับความร,วมมือทางด(านปศุสัตว� โดยมีคุณสุรชัย ศิริจรรยา รองกรรมการ
ผู(จัดการธุรกิจไก,เนื้อ ภาคเหนือตอนบน จาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หารือ
เก่ียวกับความร,วมมือทางด(านปศุสัตว�ร,วมกับมหาวิทยาลัยแม,โจ( วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 (อ(างอิง 
8.1-20 ประชุมหารือเก่ียวกับความร,วมมือทางด(านปศุสัตว�)   

- โครงการฝLกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด(านปศุสัตว�สําหรับผู(ประกอบการ
ฟาร�มเลี้ยงสัตว� (มาตาฐานฟาร�มแพะ)” (อ(างอิง 8.1-21 โครงการฝLกอบรมหลักสูตร)   
 

ด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- การแข,งขันประกวดไก,พื้นเมืองและไก,ต,อ ไก,ตั้ง “ขันเก,ง” โดยมีกลุ,มอนุรักษ�และพัฒนาไก,พ้ืนเมือง

สวยงามจังหวัดเชียงใหม, เข(าร,วมสนับสนุนการดําเนินงานในคร้ังน้ีด(วย เพื่อส,งเสริมและสนับสนุน
ให(ผู(เลี้ยงไก, วันเสาร�ที่ 29 กุมภาพันธ� 2563 (อ(างอิง 8.1-22 การแข,งขันประกวดไก,พื้นเมืองและ
ไก,ต,อ ไก,ต้ัง) 

- จัดประกวดการแข,งขันนกเขาชวาเสียง คร้ังที่ 14 ชิงถ(วยพระราชทานสมเด็จพระเจ(าน(องนางเธอ 
เจ(าฟ=าจุฬาภรณวลัยลักษณ� อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีชมรม
ผู(เลี้ยงนกเขาชวาเสียง และผู(สนใจเข(าร,วมโครงการ วันที่ 8 กุมภาพันธ� 2563 (อ(างอิง 8.1-23  
จัดประกวดการแข,งขันนกเขาชวาเสียง) 
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ด�านการบริหารจัดการ 
- กิจกรรมการแถลงแนวทางการดําเนินงานของคณบดี ซ่ึงประกอบไปด(วยนโยบาย ทิศทางการ

พัฒนาเพ่ือสานต,องานเดิม และพัฒนางานใหม,ให(กับบุคลากรคณะฯ รับทราบและร,วมกันทํางาน
เพ่ือพัฒนาคณะฯ โดยมีบุคลากรของคณะเข(าร,วมเพ่ือรับฟ6ง และให(ข(อเสนอแนะในการดําเนินงาน 
เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ� 2563 (อ(างอิง 8.1-24  กิจกรรมการแถลงแนวทางการดําเนินงานของ
คณบดี) 

- กิจกรรมศึกษาดูงานสายสนับสนุนเฉพาะด(าน ภายใต(โครงการเสริมสร(างศักยภาพของบุคลากร 
ประจําป�งบประมาณ 2563 ในระหว,างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 (อ(างอิง 8.1-25  กิจกรรม
ศึกษาดูงานสายสนับสนุนเฉพาะด(าน)    

- กิจกรรมวิพากษ�รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจําป�การศึกษา 2562 
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 (อ(างอิง 8.1-26 กิจกรรมวิพากษ�รายงานการประเมินตนเอง) 

- กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติราชการ ประจําป� 2563 และร,างแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป�งบประมาณ 2564 ระหว,างวันท่ี 11-12 กันยายน 2563 (อ(างอิง 8.1-27  
รายงานกิจกรรมทบทวนแผน) 

- สายตรงคณบดี (อ(างอิง 8.1-28  สายตรงคณบดี) 
- กล,องแสดงความคิดเห็น โดยจัดบริการไว( ณ ช้ัน 1, 3 และช้ัน 4 ของอาคารศูนย�สัตวศาสตร�และ

เทคโนโลยี  (อ(างอิง 8.1-29 กล,องแสดงความคิดเห็น) 
- สื่อออนไลน� ได(แก, Facebook เพจคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี line คณะสัตวศาสตร�และ

เทคโนโลยี (อ(างอิง 8.1-30 สื่อออนไลน�)   
 

หลังจากที่ได(รับฟ6งความคิดเห็นและข(อเสนอแนะของผู(มีส,วนได(ส,วนเสียในแต,ละช,องทางดังกล,าว ได(
นํามาสรุปและวิเคราะห�โดยจําแนกตามพันธกิจของคณะ และได(มีการนําข(อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงผล
การดําเนินงานของคณะ ดัง Flow Chart  
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กระบวนการรับฟ�งความคิดเห็นและความต�องการองผู�มีส"วนได�ส"วนเสียท้ังภายในและภายนอกสถาบันอย"างเป-นระบบ 
 
     

ผู(มีส,วนได(ส,วนเสียให(ความคิดเห็น    ช,องทางการรับฟ6งความคิดเห็น             วิเคราะห�ข(อมูล   ข(อคิดเห็นและข(อเสนอแนะ  

             
   

   
 
 
 
 
 

  
 
 
                       

  
 
 
                             

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             เห็นชอบ 
 

 
  
 
 
 

- คณาจารย� 

- บุคลากรสายสนับสนุน 

- นักศึกษา 

- บุคลากรภายนอก 

- ศิษย�เก,า ผู(ประกอบการ 

- นักเรียน ผู(ปกครอง 

- ชุมชนท่ีรับบริการ 

- หน,วยงานภาครัฐและเอกชน 

 

- ผ,านระบบสารสนเทศ  

เช,น ระบบ ERP , line, Facebook 

- การประชุม 

- การสัมภาษณ� 

- การสํารวจความคิดเห็น 

- กล,องรับฟ6งความคิดเห็น 

- โทรศัพท� 

- ผู(บริหารคณะฯ 

- คณะกรรมการประจําคณะ 

- ประธานอาจารย�

ผู(รับผิดชอบหลักสูตร 

- หัวหน(างาน 

- คณะกรรมการต,างๆ    

- คณะอนุกรรมการ 

- การบริหารงานคณะฯ 

- การบริหารงาน

หลักสูตร 

- การบริหารงานฟาร�ม 

การใช�ข�อมูลความคิดเห็นและความต�องการของผู�มีส"วนได�ส"วนเสียรวมท้ังสารสนเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข�องในการ
จัดทําวิสัยทัศน9 พันธกิจ และแผนกลยุทธ9 

อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตร
วิเคราะห� เพ่ือกําหนดกลยุทธ�

ของหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

วิเคราะห� (เพ่ือกําหนดกลยุทธ�การ
ประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการพัฒนาและขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร� 

วิเคราะห�เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร� 

ผ"านความเห็นชอบ 
คณะกรรมการประจําคณะ 

ไม,เห็นชอบ/ปรับปรุง 

จัดทําแผนกลยุทธ� แผนปฏิบัติราชการ พร(อมทั้งกําหนดตัวช้ีวัด ค,าเป=าหมาย และโครงการ/กิจกรรม 

กรรมการประจําคณะ นําข�อร�องเรียน/ความต�องการมาพิจารณาก"อนตอบช้ีแจงข�อเท็จจริง 
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 ในป�การศึกษา 2563 คณะฯ มีการกําหนดผู(มีส,วนได(ส,วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย,างชัดเจน โดยจัดทํา
การกําหนดกลุ,มผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย โดยมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานทุกรอบการประชุมของ
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานความก(าวหน(าให(คณะกรรมการประจําคณะทราบฯ (อ(างอิง 
8.1-31 แบบฟอร�มการกําหนดกลุ,มผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ป�การศึกษา 2563) 
 

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 
อ่ืนท่ีเกี่ยวข�องในการจัดทําวิสัยทัศน9 พันธกิจ และแผนกลยุทธ9 
ป.ท่ีใช�ในการประเมิน :   ป.งบประมาณ 2563   
ผู�รับผิดชอบตัวบ"งช้ี :   นางจิราพรรณ  เคหา 
หน"วยงาน :   คณะสัตวศาสตร9และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
ตามที่คณะฯ ได(กําหนดผู(มีส,วนได(ส,วนเสียทั้งภายในและภายนอก โดยผู(มีส,วนได(ส,วนเสียภายใน

ประกอบด(วย ผู(บริหาร อาจารย� บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา ผู(มีส,วนได(ส,วน
เสียภายนอก ประกอบด(วย ศิษย�เก,า ผู(ประกอบการ นักเรียน ผู(ปกครอง กลุ,มเกษตรกร ชุมชนท่ีใช(บริการ 
ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยได(นําข(อมูลที่ ได( รับมาสรุปและวิเคราะห� พร(อมทั้งผ,านการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู(รับผิดชอบในแต,ละพันธกิจของคณะฯ และนําข(อมูลดังกล,าวมาการจัดทําวิสัยทัศน� พันธกิจ 
แผนกลยุทธ� และแผนการดําเนินงานของคณะฯ ดังน้ี 

ด�านการเรียนการสอน  

 อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรทุกระดับ ได(นําข(อมูลจากผู(มีส,วนได(ส,วนเสียท้ังภายในและ
ภายนอกคณะฯ มาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร ดังน้ี (อ(างอิง 8.2-1 
สรุปผลการดําเนินงานด(านการเรียนการสอน) 

- วางแผนการรับนักศึกษาให(ได(ตามเป=าหมาย วิเคราะห�คุณสมบัติและรอบการรับนักศึกษาป�
การศึกษา 2563 (อ(างอิง 8.2-2  แผนการรับนักศึกษา)  

- วางแผนกลยุทธ� และวิธีการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข(าศึกษาต,อ 
- วางแผนจัดโครงการระบบอาจารย�ที่ปรึกษา ในป�งบประมาณ 2564  (อ(างอิง 8.2-3 

โครงการระบบอาจารย�ที่ปรึกษา)  
- หลักสูตรและคณะวางแผนการซื้อวัสดุ อุปกรณ�และครุภัณฑ�เคร่ืองมือวิทยาศาสตร� ตาม

ความต(องการของอาจารย�และนักศึกษาในแต,ละป�งบประมาณ (อ(างอิง 8.2-4 แผนการซ้ือ
วัสดุ ครุภัณฑ�)  

- วางแผนการจัดกิจกรรมที่เสริมทักษะนักศึกษา เช,น ทักษะทางสัตวศาสตร� ,ทักษะการใช(
ภาษาต,างประเทศ (อ(างอิง 8.2-5 โครงการส,งเสริมวิชาการ)  

- วางแผนการเพ่ิมรายวิชาในหมวดเอกเลือก เลือกเสรี ให(สอดรับกับสถานการณ�ป6จจุบันและ
ความต(องการของผู(ใช(บัณฑิต (อ(างอิง 8.2-6 การเพ่ิมรายวิชาในหมวดเอกเลือก)      
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- วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส,งเสริมการจัดการศึกษาของแต,ละหลักสูตรให(บรรลุ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ขอบัณฑิต และผลการเรียนรู(ของหลักสูตรที่กําหนดไว(  (อ(างอิง 
8.2-7  โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร�เงินรายได()  

- โครงการพัฒนาระบบอาจารย�ที่ปรึกษา เพื่อให(นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจาก
อาจารย�ท่ีปรึกษาทางด(านการเรียน และการใช(ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร Non degree/up skill/re skill ทางด(านสัตวศาสตร� เพื่อ
ส,งเสริมการเรียนรู(อย,างต,อเนื่องของผู(สนใจทั้งภายในและภายนอก 

- โครงการพัฒนานวัตกรรม/สื่อการเรียนการสอน เพื่อส,งเสริมการเรียนการสอนใน
ป6จจุบันในสภาวการณ�ที่เปลี่ยนไป และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคล(องกับ
นักศึกษาในป6จจุบัน 

- โครงการนักศึกษาพบสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได(งานทํา พร(อมทั้ง
รับฟ6งข(อมูลจากผู(ใช(บัณฑิตและสถานประกอบการ 

ด�านการวิจัย และบริการวิชาการ  
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ได(นําข(อมูลจากผู(มีส,วนได(ส,วนเสียท้ังภายในและภายนอก

มาวางแผนและดําเนินการปรับปรุงการดําเนินการทางด(านวิจัยและบริการวิชาการ ดังน้ี (อ(างอิง 8.2-8 
สรุปผลการดําเนินงานด(านวิจัยและบริการวิชาการ)  

- การประชุมเพ่ือพัฒนางานวิจัย เร่ือง เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให(ได(ทุน  ได(รับฟ6ง
ข(อมูลความคิดเห็นและส,งผลให(ได(รับชุดแผนงานวิจัยทางด(านสัตว�เศรษฐกิจ จํานวน 1 แผน 
(อ(างอิง 8.2-9 โครงการประชุมเพ่ือพัฒนางานวิจัย)  

- โครงการสัตว�ปลอดโรคอาหารปลอดภัยเชียงรายเป�นสุข ได(รับการสนับสนุนการองค�ความรู(
ในการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพตามยุทธศาสตร�กลุ,มจังหวัดภาคเหนือ 2 โดยมี
เป=าหมายการปรับปรุงสายพันธุ�แม,โคเน้ือด(วยวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อ(างอิง 
8.2-10 โครงการสัตว�ปลอดโรคอาหารปลอดภัยเชียงรายเป�นสุข)  

- โครงการส,งเสริมการผลิตโคเนื้อด(วยเช้ือโคเน้ือคัดเพศ ได(นําข(อเสนอแนะจากการดําเนิน
โครงการมาปรับปรุง และพัฒนาส,งผลให(จํานวนลูกโคเพศเมียของเกษตรกรเพิ่มข้ึนมากกว,า
ร(อยละ 70 (อ(างอิง 8.2-11 โครงการส,งเสริมการผลิตโคเนื้อด(วยเช้ือโคเนื้อคัดเพศ)  

- การลงพ้ืนท่ีแก(ป6ญหาทางระบบสืบพันธุ�โคเนื้อด(วยผลงานวิจัย และการผลิตโคเน้ือจากองค�
ความรู(ทางวิทยาศาสตร�ผลจาการดําเนินงานทําให(ได(ข(อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนพัฒนา
จังหวัดลําปางด(านปศุสัตว�  (อ(างอิง 8.2-12 การลงพื้นที่แก(ป6ญหาทางระบบสืบพันธุ�โคเน้ือ
ด(วยผลงานวิจัย)  
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ด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
  คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได(นําข(อมูลจากผู(มีส,วนได(ส,วนเสียท้ังภายในและ
ภายนอกมาวางแผนและดําเนินการปรับปรุงการดําเนินการทางด(านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ (อ(างอิง 
8.2-13 ผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

1. นําผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในป� 2563 มาวิเคราะห�และประเมินผล เพ่ือนําข(อมูล
ท่ีได(มาวางแผนในการจัดโครงการ/กิจกรรมในป�งบประมาณ 2564 ดังนี้  

 

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตร9และเทคโนโลยี         4,000.00  
กิจกรรมท่ี 1  ทําบุญให(สัตว�ทดลอง             2,000.00  

กิจกรรมท่ี 2  สืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต�    

โครงการอนุรักษ9การเล้ียงไก"พื้นเมือง และการเล้ียงไก"ต"อไก"ตั้ง        5,000.00  

โครงการทําขวัญควาย        5,000.00  
โครงการรณรงค9งานด�านอนุรักษ9พลังงาน        5,000.00  
กิจกรรมที 1 รณรงค�ลดการใช(พลังงาน          5,000.00  

โครงการสํานักงานสีเขียว      20,000.00  
กิจกรรมท่ี 1 อบรมแนวทางการป=องกันอัคคีภัยและอพยพการหนีไฟ   
กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงภูมิทัศน�บริเวณหน(าป=ายสัตวศาสตร�   
กิจกรรมท่ี 3 ตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศภายในอาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี   

 
 

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

การศึกษา 2562 มาวิเคราะห�ประเด็นที่ต(องดําเนินการตามลําดับความสําคัญ พร(อมทั้งหาวิธีการ และแนวทาง
แก(ไขพัฒนา เพื่อจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา ป�การศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ (อ(างอิง 8.2-14 แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรปริญญาตรี) (อ(างอิง 8.2-15 
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรปริญญาตรี) (อ(างอิง 8.2-16 แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตรปริญญาตรี) (อ(างอิง 8.2-17 แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ ระดับคณะ) 

2. คณะฯ ได(จัดกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติราชการป�งบประมาณ 2563 และ
จัดทําร,างแผนปฏิบัติราชการ ป�งบประมาณ 2564” ภายใต(โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป�  จัดขึ้นในระหว,างวันท่ี 11-12 กันยายน 2563 ณ ห(องประชุมปางช(างแม,แตง   อ.
แม,แตง จ.เชียงใหม,  โดยการกิจกรรมดังกล,าวได(นําข(อมูลท่ีได(จากการรับฟ6งความคิดเห็นจากผู(มีส,วนได(ส,วน
เสียจากช,องทางต,าง ๆ รวมท้ังทางระบบสารสนเทศมาสรุปและวิเคราะห�มาประกอบการทบทวนวิสัยทัศน� 
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พันธกิจ รวมถึงประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจําป�ของคณะ โดยสรุปข(อมูลผลการ
ดําเนินงานได( ดังนี้ (อ(างอิง 8.1-18 รายงานกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ) 

การทบทวนวิสัยทัศน9  บุคลากรยังเสนอให(ใช(วิสัยทัศน�เดิม คือ  

“เป�นคณะที่มีความเป�นเลิศทางด(านสัตวศาสตร�ในระดับชาติ” 

ความเป-นเลิศ ทางด(านทักษะวิชาชีพ ด(านการยอมรับ 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน9 คือ 

1. ร(อยละของนักศึกษาแรกเข(าท้ังปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเป�นไปตามแผนท่ีวางไว( 
2. ความพึงพอใจของผู(ใช(บัณฑิตของคณะสัตวศาสตร�ฯ เม่ือเทียบสถาบันอื่น  

(เป=าหมายระดับ 1 ใน 5) 
3. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ�ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4. ผลงานวิจัยที่มีความร,วมมือกับภาคเอกชนท้ังในและต,างประเทศ 
5. จํานวนผลงานการบริการวิชาการ/องค�ความรู(ด(านสัตวศาสตร�สู,ชุมชน 
6. ฟาร�มปศุสัตว�ได(รับมาตรฐานจากหน,วยงานท่ีรับรอง 

 
ทบทวนปรัชญา  
เดิม  “พัฒนาองค�ความรู( เพื่อผลิตนักสัตวศาสตร� ที่มีทักษะ ใฝ[รู(   สู(งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม” 

ใหม"  “พัฒนาองค�ความรู( เพ่ือผลิตนักสัตวศาสตร� ท่ีมีทักษะการเรียนรู(ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรม” 

ทบทวนอัตลักษณ9ของนักศึกษาคณะสัตวศาสตร9และเทคโนโลยี 
เดิม  “สามัคคี สู(งาน มีภาวะผู(นํา ยึดมั่นคุณธรรม ล้ําเลิศวิชาการ” 

ใหม"  “สามัคคี สู(งาน ชํานาญทักษะ มีภาวะผู(นํา ยึดม่ันคุณธรรม  ลํ้าเลิศวิชาการ” 

ค"านิยม 
เดิม 

• ทัศนคติท่ีดีต"องานและเพื่อนร"วมงาน : ทํางานด(วยความมุ,งมั่น และมีส,วนร,วมในการกิจกรรมต,าง 

ๆ ขององค�กรอย,างสมํ่าเสมอ อุทิศตนต,อส,วนรวม และเป�นประโยชน�ต,อองค�กร 

• การทํางานเป-นทีม :  บุคลากรทํางานร,วมกันอย,างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท่ีสุด เพื่อให(เพ่ือ

บรรลุเป=าหมายร,วมกันขององค�กร  

• จิตบริการ : บุคลากรให(ความช,วยเหลือหรือการดําเนินการเพ่ือประโยชน�ขององค�กร ทําให(ผู(ท่ีมา

ติดต,อได(รับความประทับใจและเกิดความช่ืนชมองค�กร อันเป�นการสร(างภาพลักษณ�ท่ีดีแก,องค�กรซ่ึง
เป�นเบื้องหลังความสําเร็จของทุกงาน 
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ใหม" 
• Freedom    มีความเป�นอิสระทางวิชาการและความคิด 

• Attitude         มีทัศนคติท่ีดี 

• Sustainable    สร(างความย่ังยืน 
• Transformable ทันต,อการเปลี่ยนแปลง 

การจัดกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติราชการป�งบประมาณ 2563 และจัดทําร,าง

แผนปฏิบัติราชการ ป�งบประมาณ 2564  ในคร้ังนี้  ส,งผลให(ผู(เข(าร,วมกิจกรรมได(มีความรู( ความเข(าใจเก่ียวกับ

แผนยุทธศาสตร� และทิศทางในการดําเนินงานด(านยุทธศาสตร�ของคณะให(บรรลุตามเป=าหมายท่ีได(วางไว(  

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.8.3   มีกระบวนการถ"ายทอดแผนกลยุทธ9สู"การปฏิบัติ กํากับติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ9อย"างเป-นระบบ และใช�ผลการประเมินในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อ
ผลักดันให�บรรลุผลสําเร็จตามเป`าหมายเชิงกลยุทธ9 
ป.ท่ีใช�ในการประเมิน : ป.งบประมาณ 2563  
ผู�รับผิดชอบตัวบ"งช้ี : นางรจนา  อุดมรักษ9 
หน"วยงาน : คณะสัตวศาสตร9และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 

คณะฯ ได(แต,งตั้งคณะกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร�คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ตาม
คําส่ังมหาวิทยาลัยแม,โจ( ที่ 470/2560 (อ(างอิง 8.3-1 คําส่ังแต,งต้ังกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ )  โดยมี
หน(าท่ีดําเนินงานด(านพัฒนาแผนกลยุทธ� แผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติราชการให(สอดคล(องกับแผน
ยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ การกําหนดแนวทาง วิธีการในการผลักดัน
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนพัฒนา
คณะฯ ปรับปรุงให(มีประสิทธิภาพ ทันต,อการเปลี่ยนแปลง  

กระบวนการดําเนินงานด(านแผนกลยุทธ� แผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติราชการของทุกป� เม่ือมีการ
จัดทําแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการประจําป� โดยผ,านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่
เก่ียวข(องแล(ว  คณะฯ ได(จัดกิจกรรมรายงานผลการดําเนินงานป�งบประมาณ 2562 และถ,ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการ ป�งบประมาณ 2563 สู,บุคลากร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563  ณ ห(องประชุม 2201-02  อาคารศูนย�
สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม,โจ( โดยมีบุคลากรเข(าร,วม
โครงการ จํานวน 55 คน โดยมีวัตถุประสงค� เพื่อร,วมกันวางแผนการดําเนินงานให(มีประสิทธิภาพสูงข้ึนและ
สามารถปฏิบัติงานร,วมกันด(วยความเข(าใจในแผน และนโยบายท่ีกําหนด/วางไว(  และเพ่ือให(บุคลากรทราบ
ทิศทาง และแนวทางของการดําเนินงานเป�นไปตามแผน ซ่ึงจะนําไปสู,การปฏิบัติงานตามเป=าหมายที่วางไว( 
(อ(างอิง 8.3-2 รายงานกิจกรรมถ,ายทอดแผน) 
 คณะฯ มีกระบวนการในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2563 ซ่ึงเป�นส,วนหนึ่งของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560-
2564 ซ่ึงมีการกําหนดผู(รับผิดชอบตัวช้ีวัดในแต,ละประเด็นยุทธศาสตร�ของคณะฯ และมีงานนโยบายแผน และ
ประกันคุณภาพติดตามผลการดําเนินงานจํานวน 3  คร้ัง (รอบ 6 , 9 เดือน และ 12 เดือน) จากผู(รับผิดชอบ
แต,ละประเด็นยุทธศาสตร� เพ่ือท้ังนําเสนอต,อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา และรายงาน
ระดับมหาวิทยาลัยตามลําดับ ดังนี้ 

1. คร้ังท่ี 1  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ,งช้ีของแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ  
2563  รอบ 6 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร� คร้ังที่  2/2563  เมื่อวันที่ 
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20  เมษายน 2563 (อ(างอิง 8.3-3 รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนา 2/2563)  โดยมีผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด คิดเป�นร(อยละความสําเร็จ 67.15  (อ(างอิง 8.3-4 รายงานผลการดําเนินตามแผนฯ รอบ 6 เดือน) 
โดยมีตัวช้ีวัดทั้งหมด จํานวน  37 ตัวช้ีวัด  บรรลุเป=าหมาย จํานวน  13 ตัวช้ีวัด  คิดเป�นร(อยละ 35.14 และไม,
บรรลุเป=าหมาย 24 ตัวช้ีวัด และนําเสนอต,อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาในการประชุม
คร้ังที่  7/2563 เมื่อวันท่ี  22 เมษายน  2563  (อ(างอิง 8.3-5 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ)   

2. คร้ังท่ี 2  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ,งช้ีของแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ  
2563  รอบ 10 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร� คร้ังที่  3/2563 เมื่อวันที่ 
8 กันยายน  2563 (อ(างอิง 8.3-6 รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร�)  โดยมีผล
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  คิดเป�นร(อยละความสําเร็จ 80.14  (อ(างอิง 8.3-7 รายงานผลกาดําเนินงานตา
แผนฯ รอบ 10 เดือน)  โดยมีตัวช้ีวัดท้ังหมด  จํานวน  37  ตัวช้ีวัด  บรรลุเป=าหมาย จํานวน  20 ตัวช้ีวัด  คิด
เป�นร(อยละ 54.04   และไม,บรรลุเป=าหมาย  17  ตัวช้ีวัด  

3. คร้ังท่ี 3  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ,งช้ีของแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ  
2563  รอบ 12 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่  1/2564  เมื่อวันที่  21 ตุลาคม  2563 
(อ(างอิง 8.3-8 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 1/2564) มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  คิด
เป�นร(อยละความสําเร็จ 88.48 (อ(างอิง 8.3-9 รายงานผลการดําเนินงานตาแผนฯ รอบ 12 เดือน)  โดยมี
ตัวช้ีวัดทั้งหมด  จํานวน  37 ตัวช้ีวัด  บรรลุเป=าหมาย จํานวน  28 ตัวช้ีวัด  คิดเป�นร(อยละ 75.68  และไม,
บรรลุเป=าหมาย 9 ตัวช้ีวัด  

ตารางสรุป รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจําป.งบประมาณ 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร9 
จํานวน
ตัวช้ีวัด 

ร�อยละความสําเร็จ 
ตามเป`าหมายเฉล่ีย 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  13 76.40 93.44 96.57 

2. การผลิตงานวิจัยด(านสัตวศาสตร�ที่มีคุณภาพ 7 47.31 66.71 77.88 

3. การบริการวิชาการต,อสังคม เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชุมชน  

5 60.73 85.00 88.00 

4. การดํารงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ�ส่ิงแวดล(อม 5 43.33 43.33 70.42 

5. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

7 84.45 95.24 100.00 

เฉล่ียประเด็น 1-5 37 67.15 80.14 88.48 
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การกระบวนของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ (แผนกลยุทธ�) และแผนปฏิบัติราชการ ป�งบประมาณ 
2563  คณะฯ มีการนําเอาข(อเสนอแนะ และผลการประเมินตนเองฯ มาเป�นแนวทางเพ่ือดําเนินการปรับปรุง
แผนกลยุทธ� (แผนพัฒนาคณะฯ) แผนกลยุทธ�ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2564 
ผ,านกิจกรรม “ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติราชการ และร,างแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 
2564” ภายใต(โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป�  จัดข้ึนในระหว,าง
วันที่ 11-12 กันยายน  2563 ณ ห(องประชุมปางช(างแม,แตง อําเภอแม,แตง จังหวัดเชียงใหม,  (อ(างอิง 8.3-10 
รายงานกิจกรรม) และจัดทําเป�น “ร,าง” แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2564  และนําเข(าพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี  1/2564  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  2563  ซ่ึงแผนฯ ดังกล,าวเน(น
การบูรณาการจัดทําโครงการ/กิจกรรมร,วมกันทั้งระดับหลักสูตร และคณะ   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของงานให(
มากขึ้น  โดยได(มีการแต,งต้ังผู(รับผิดชอบหลัก ผู(รับผิดชอบรอง และผู(ประสานงานในโครงการ    โดย
มอบหมายให(บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่รับผิดชอบงานในด(านต,าง ๆ ท่ีเก่ียวข(อง เป�นผู(ประสานงาน
โครงการ  และมีการกําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนพร(อมทั้งกําหนดค,าเป=าหมายของตัวช้ีวัดให(มีความท(า
ทายยิ่งข้ึน เพ่ือให(เหมาะสมและสามารถผลักดันสู,วิสัยทัศน�ตามที่คณะฯ ได(วางไว(ร,วมกัน (อ(างอิง 8.3-11 
เอกสารแจ(งเวียนผู(รับผิดชอบตัวช้ีวัด)  
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C8.4  มีกระบวนการส่ือสารข�อมูลสําคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร�างความผูกพันกับบุคลากร
และผู�เรียน รวมท้ังผู�มีส"วนได�ส"วนเสียท่ีสําคัญอย"างเป-นระบบ 
ป.ท่ีใช�ในการประเมิน : ป.งบประมาณ 2563 
ผู�รับผิดชอบตัวบ"งช้ี : นายปริญญา  วงศ9จักร9 
หน"วยงาน : คณะสัตวศาสตร9และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะฯ มีกระบวนการสื่อสารข(อมูลตามพันธกิจของคณะฯ ได(แก, ด(านการศึกษา ด(านวิจัย ด(านบริการ
วิชาการ ด(านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด(านบริหารจัดการ และด(านงานฟาร�ม ให(กับบุคคลกลุ,มเป=าหมาย คือ 
บุคลากร นักศึกษา และผู(มีส,วนได(ส,วนเสียท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป�นการเผยแพร,ข(อมูล
ข,าวสารของคณะฯ ไปยังบุคคลเป=าหมาย และรับฟ6งความคิดเห็นจากบุคคลกลุ,มเป=าหมายท่ีสะท(อนกลับมา 
เพ่ือนํามาใช(ในการบริหารจัดการและการปรับตัวขององค�กรในยุคป6จจุบัน 

โดยกระบวนการส่ือสารข(อมูลการประชาสัมพันธ� ประกอบด(วยข้ันตอนต,าง ๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

16 

                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป�การศึกษา 2563   
 

ช,องทางการสื่อสารและกลุ,มเป=าหมายในการสื่อสารองค�กรของคณะสัตวศาสตร�ฯ ดังน้ี 

กลุ"มเป̀าหมาย กระบวนการสื่อสารท่ีใช� ส่ือ Social Medias 
นักศึกษาทุกชั้นป�  
(ประมาณ 800 คน) 
//ยอดจริง 784 คน 

-  การประชุมผู(นํา นศ. 
-  เว็บไซต�คณะสัตวศาสตร�ฯ 

-  สมาร�ททีวีบริเวณคณะฯ 

-  เฟสบุ�คกลุ,ม (คณะสัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม,โจ() 
-  เฟสบุ�คเพจ (สัตวศาสตร�ฯ มหาวิทยาลัยแม,
โจ() 

บุคลากร 

(ประมาณ 50 คน) 
การประชุมบุคลากร 

ระบบเอกสาร ERP  
-  เว็บไซต�คณะสัตวศาสตร�ฯ 

Line กลุ,ม (Green บุคลากรคณะสัตวศาสตร�ฯ) 
Line กลุ,ม ผู(บริหาร (MJU-Animal Sci.) 

เครือข,าย ผู(มีส,วนได(
ส,วนเสียและศิษย�เก,า 

(ประมาณ 2,000 คน) 

-  เว็บไซต�คณะสัตวศาสตร�ฯ 

-  สมาร�ททีวีบริเวณคณะฯ 
-  เฟสบุ�คเพจ (สัตวศาสตร�ฯ มหาวิทยาลัยแม,
โจ() 
-  อีเมล�ของคณะสัตวศาสตร�ฯ 

ประชาชนท่ัวไป 

(ประมาณ 300 คน) 
-  เว็บไซต�คณะสัตวศาสตร�ฯ 

-  สมาร�ททีวีบริเวณคณะฯ 
-  เฟสบุ�คเพจ (สัตวศาสตร�ฯ มหาวิทยาลัยแม,
โจ() 

 

หมายเหตุ 
  -  เฟสบุ�คเพจ “สัตวศาสตร�ฯ มหาวิทยาลัยแม,โจ(”  จํานวนสมาชิก  2,500 คน 
  -  เฟสบุ�คกลุ,ม “คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม,โจ(” 

    จํานวนสมาชิก  3,600 คน 
  -  เว็บไซต�คณะสัตวศาสตร�ฯ ป� 2564 ตั้งเป=าหมายเข(าถึงกลุ,มนักศึกษาทุกช้ันป� 
 

1)  กระบวนการส่ือสารข�อมูลข"าวสาร 
  คณะฯ ได(มีการจัดต้ังคณะกรรมการด(านการประชาสัมพันธ�และพัฒนาเว็บไซต�ของคณะฯ 
(อ(างอิง 8.4-1 คําสั่งแต,งต้ังฯ) เพ่ือทําหน(าท่ีได(การรับข(อมูลข,าวสาร ตลอดจนมีการมอบหมายให(มีการลง
พ้ืนท่ีในกิจกรรมต,าง ๆของคณะ เพื่อรับข(อมูล ถ,ายภาพ/วีดีทัศน� หรือติดตามเอกสารท่ีเก่ียวข(องกับกิจกรรม
เพ่ิมเติม เพ่ือเป�นข(อมูลเบื้องต(นในการจัดทําประชาสัมพันธ� ท้ังน้ียังเป�นช,องทางที่ทําให(ศิษย�เก,า ศิษย�ป6จจุบัน 
ผู(ประกอบการ รวมถึงบุคลากรของคณะได(แจ(งข,าวสารข(อมูล นอกจากนี้ยังมีการเป\ดช,องรับข(อมูลเพ่ิมเติม 
โดยมีจุดตั้งกล,องแสดงความคิดเห็นบริเวณช้ัน 1, 3 และช้ัน 4 ของอาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี เพ่ือ
เป�นช,องทางในการรับฟ6งข(อเสนอแนะ/ข(อคิดเห็นจากบุคลากร และนักศึกษาคณะฯ โดยมีผู(รับผิดชอบระดับ
คณะฯ เป\ดกล,องแสดงความคิดเห็นเป�นประจําทุกเดือน และนําเสนอเข(าในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพ่ือพิจารณา 
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   การสื่อสารข(อมูลของคณะฯ เป�นการส่ือสารท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ได(แก, รูปแบบทางเดียว 
(one way communication) คือการเผยแพร,ข(อมูล ข,าวสาร ด(วยสื่อรูปภาพ วิดีโอ และข(อความข,าวสารที่
ต(องการประชาสัมพันธ� และการสื่อสารสองทาง (two way communication) ซ่ึงกลุ,มเป=าหมายสามารถติดต,อ
ได(ทาง ข(อความผ,านช,องทางแหล,งข(อมูลที่มีให( เช,น สื่อ Social Medias เบอร�โทรศัพท�ท่ีแจ(งไว(ตามแหล,งข(อมูล 
ซ่ึ ง มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม ก ลุ, ม เ ป= า ห ม า ย  ไ ด( แ ก,  1 )  นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ช้ั น ป� ข อ ง ค ณ ะ ฯ  
2) บุคลากรของคณะฯ 3) เครือข,าย ผู(มีส,วนได(ส,วนเสียและศิษย�เก,า 4) ประชาชนท่ัวไป โดยคณะกรรมการ
ด(านประชาสัมพันธ�ฯ มีการร,วมหารือ/วิเคราะห� ข(อมูลข,าวสารต,าง ๆ เพื่อพิจารณาถึงความถูกต(องเหมาะสม
ของข(อมูล ร,วมถึงหาแนวทางในการประชาสัมพันธ�ท่ีเหมาะสมกับข(อมูลข,าวสารเป�นรายกรณี ซ่ึงได(วิเคราะห�
ถึงเน้ือหาของข(อมูล การจัดทําสื่อต,าง ๆ รวมถึงช,องทางในการประชาสัมพันธ�ให(มีความสอดคล(องกับผู(ที่
ต(องการประชาสัมพันธ�ถึง โดยข้ันตอนในการประชาสัมพันธ� เมื่อได(ข(อสรุปพร(อมท้ังจัดทําสื่อประชาสัมพันธ�
แล(ว คณะกรรมการด(านประชาสัมพันธ�คณะฯ จะทําหน(าท่ีในการถ,ายทอดข(อมูลผ,านทางช,องทางการส่ือสาร
ในรูปแบบต,าง ซ่ึงในป6จจุบันคณะฯ มีการประชาสัมพันธ�การจัดกิจกรรม/โครงการ/ข(อมูลข,าวสารต,าง ๆ 
เผยแพร,ไปยังบุคลกลุ,มเป=าหมายหลากหลายช,องทาง ดังน้ี โดยใช( ช,องทางการส่ือสาร ดังนี้ 

   1.  Line (Green บุคลากรคณะสัตวศาสตร9ฯ) คณะฯ มีการประชาสัมพันธ�ไปยังบุคลากร

ของคณะฯ โดยเฉพาะ เพ่ือเป�นการเผยแพร,ข(อมูลข,าวสาร กิจกรรม ข(อมูลท่ีเก่ียวข(องกับบุคลากรของคณะฯ 
ท้ังหมด ซ่ึงรูปแบการสื่อสารเป�นแบบก่ึงทางการ ทั้งนี้ เพ่ือให(บุคลากรของคณะฯ รับทราบข(อมูลได(ทัน
เหตุการณ� และรวดเร็ว (อ(างอิง 8.4-2 ภาพประชาสัมพันธ�ผ,าน Line) 
   2)  เว็บไซต9คณะฯ (www.as.mju.ac.th) คณะฯ มีการประชาสัมพันธ�ไปยังบุคลากรคณะฯ 

นักศึกษา ศิษย�เก,า และบุคคลภายนอกได(อย,างท่ัวถึง โดยเป�นการสื่อสารในรูปแบบที่เป�นทางการ เพื่อ
ประชาสัมพันธ�ข(อมูลท่ีครบทุกพันธกิจของคณะฯ (อ(างอิง 8.4-3 เว็บไซต�คณะฯ) คือ การเรียนการสอน วิจัย 
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ และฟาร�มของคณะฯ ซ่ึงเป�นการสร(าง
ภาพลักษณ�ท่ีดีให(กับองค�กร และบุคคลภายนอกได(รับทราบข(อมูล และความเคลื่อนไหวของคณะฯ ได(อย,าง
ท่ัวถึง และมีช,องทางการติดต,อสื่อสารสายตรงคณบดีเพื่อรับฟ6งข(อเสนอแนะ ต,าง ๆ อีกด(วย 

  3)  เว็บไซต9มหาวิทยาลัยแม"โจ� (www.mju.ac.th) มหาวิทยาลัยแม,โจ( มีเว็บไซต�หลักเพ่ือ

เป�นช,องทางการประชาสัมพันธ�ข(อมูล/ข,าวสารต,าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ (อ(างอิง 8.4-4 เว็บไซต�มหาวิทยาลัย
ฯ) ทั้งหมด โดยเป�นการส่ือสารในรูปแบบท่ีเป�นทางการ ซ่ึงคณะฯ ได(ส,งข(อมูล/ข,าวสารต,าง ๆ ให(กับฝ[าย
ส่ือสารองค�กร ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือประชาสัมพันธ�ข,าวสารของคณะฯ ผ,านเว็บไซต�ของมหาวิทยาลัยฯ 
เนื่องจากเป�นอีกหนึ่งช,องทางท่ีบุคลากร นักศึกษา ศิษย�เก,า ผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ัวไป
สามารถเข(าถึงได(ง,ายมากขึ้น  
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  4)  Facebook (เพจ : สัตวศาสตร9ฯ มหาวิทยาลัยแม"โจ�) คณะฯ ได(จัดทําสื่อสังคม

ออนไลน� (Facebook fanpage) ข้ึนเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ในช่ือของ “สัตวศาสตร�ฯ มหาวิทยาลัยแม,โจ(” 
(อ(างอิง 8.4-5 ภาพ Facebook) เพ่ือประชาสัมพันธ�ข(อมูลข,าวสารของคณะฯ และการให(คําแนะนํา 
ข(อเสนอแนะ (อ(างอิง 8.4-6 สอบถามข(อมูลเก่ียวกับสัตว� ) เป�นหลัก โดยมีกลุ,มเป=าหมายคือ นักศึกษา ศิษย�
เก,า ผู(ประกอบการ ผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย บุคลากรของคณะฯ ตลอดจนบุคคลท่ัวไปท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ ป6จจุบันมีจํานวนผู(ท่ีกดถูกใจเพจ: 2,412 คน และจํานวนผู(ติดตามเพจฯ : 2,639 คน (ข(อมูล ณ 
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563) (อ(างอิง 8.4-6 ข(อมูลจําผู(กดถูกใจและติดตามเพจ ) 
   5)  Facebook (กลุ"ม : คณะสัตวศาสตร9และเทคโนโลยี) 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 ซ่ึงมีวัตถุประสงค�หลัก คือ แจ(งข,าวสาร/ข(อมูลการเรียนการ
สอนระหว,างอาจารย�ผู(สอนและนักศึกษา รวมท้ังประชาสัมพันธ�ข,าวสารของคณะฯ กิจกรรมต,าง ๆ ด(วย 

   6)  หนังสือเ วียนอิเล็กทรอนิกส9  (www.erp.mju.ac.th)  คณะฯ มีช,องทางการ

ประชาสัมพันธ�ข(อมูล/ข,าวสารผ,านช,องทางหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส� ของมหาวิทยาลัยแม,โจ( เพื่อ
ประชาสัมพันธ�ไปยังบุคลากรของคณะฯ โดยตรง และเป�นช,องทางฝากประชาสัมพันธ�ผ,านบุคลากรของคณะฯ 
ไปยังนักศึกษาอีกด(วย (อ(างอิง  8.4-7 ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส�) 

  ในการประเมินผลการประชาสัมพันธ� : คณะฯ ได(มีการเก็บข(อมูลจํานวนความถ่ีของผู(เข(าชม
เว็บไซต�, การเข(าถึงข(อมูลกิจกรรมต,าง ๆ ทางสื่อ Social Media และการตอบรับผ,านทางกล,องความคิดเห็น
ของคณะสัตวศาสตร�ฯ ไว(เป�นฐานข(อมูล เพ่ือเตรียมนําเสนอข(อมูลดังกล,าวให(กับคณะฯ ในการประกอบการ
ตัดสินใจด(านการบริหารจัดการท่ีเก่ียวข(องต,อไป (อ(างอิง 8.4-8 ข(อมูลสรุปของสื่อ Social Media) 

 

2)  กระบวนการติดต"อส่ือสารระหว"างอาจารย9ผู�สอนและนักศึกษา 
   มหาวิทยาลัยฯ มีระบบที่เอื้อต,อการติดต,อส่ือสารระหว,างอาจารย�ผู(สอนและนักศึกษาอีกหนึ่ง
ช,องทาง ซ่ึงพัฒนาโดยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (www.reg.mju.ac.th) โดยเป�นการทําบันทึกถึงผู(เรียน 
ติดต,อสื่อสาร ติดตามนักศึกษา และให(คําปรึกษา เก่ียวกับการเรียนการสอน ฯลฯ นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการ
ส่ือสารเผยแพร,ข(อมูลต,าง ๆ ให(กับผู(มีส,วนได(ส,วนเสียทราบความเคลื่อนไหวของคณะฯ อีกหลายช,องทาง 
ได(แก, 
   1)  กิจกรรมการพบนักศึกษาของอาจารย�ประจําช้ันป� อาจารย�ท่ีปรึกษา การประชาสัมพันธ�
ผ,านคู,มือการศึกษาให(กับนักศึกษาใหม,  (อ(างอิง 8.4-9 คู,มือสําหรับนักศึกษาใหม,) 
   2)  คณะฯ มีการติดต,อประสานงานระหว,างผู(ประกอบการในโครงการฝLกปฏิบัติงานและสห
กิจศึกษา โดยคณาจารย�ของคณะฯ ได(พบปะพูดคุยกับผู(ประกอบการเมื่อมีการนิเทศฝLกงานและสหกิจศึกษา 
ทําให(ได(ทราบข(อเสนอแนะและข(อคิดเห็นจากผู(มีส,วนได(ส,วนเสียและสถานประกอบการในบางส,วน และยังมี
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แบบประเมินสหกิจศึกษา ซ่ึงทางสถานประกอบการได(ให(ข(อเสนอแนะเก่ียวกับนักศึกษาและการดําเนินงาน
เก่ียวกับหลักสูตรฯ เพ่ือนําข(อมูลดังกล,าวไปพิจารณาและนําไปปรับปรุงแก(ไข ดําเนินการเก่ียวกับการเรียน
และการสอนให(สอดคล(องกับความต(องการของผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย (อ(างอิง 8.4-10 รายงานข(อคิดเห็นจาก
สถานประกอบการสหกิจศึกษา )  
   3)  คณะฯ มีการสํารวจข(อคิดเห็นของผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย/สถานประกอบการเก่ียวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค� โดยเป�นการสํารวจของระดับหลักสูตร เพื่อนําข(อเสนอแนะ/ข(อคิดเห็น
ดังกล,าวนํามาปรับปรุง และพัฒนาในการบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให(มีคุณลักษณะตาม
ความต(องการของผู(ประกอบการ และตลาดแรงงานต,อไป (อ(างอิง 8.4-11 สรุปผลการสํารวจข(อมูลผู(มีส,วนได(
ส,วนเสีย) 
   4).  คณะฯ มีการประชาสัมพันธ�แนะแนวหลักสูตรให(นักเรียนช้ันมัธยมปลายต,าง ๆ ได(รับ
ทราบเก่ียวกับการเรียนการสอนของคณะ มีการเผยแพร,หลักสูตรให(ผู(มีส,วนได(ส,วนเสียได(รับทราบ มีการ
ดําเนินการเผยแพร,และมีช,องทางติดต,อหลายทางทั้งในกลุ,มของอาจารย� นักศึกษาป6จจุบัน และกลุ,มผู(บริหาร
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี อีกด(วย (อ(างอิง 8.4-12 เอกสารประชาสัมพันธ�แนะแนวหลักสูตร) 
   5)  คณะฯ ได(จัดการประชาสัมพันธ�หลักสูตรในเชิงรุกในรูปแบบต,างๆ ได(แก, ส,งเอกสาร
เผยแพร,ประชาสัมพันธ�หลักสูตรให(แก(โรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีท่ัวประเทศ ประมาณ 250 

แห,ง (อ(างอิง 8.4-13 เอกสารแนะนําหลักสูตร 4 ป�,4 ป�เทียบเรียน), คณบดีคณะสัตวศาสตร�ฯ ได(แนะแนว

การศึกษาต,อระดับปริญญาตรี และประชาสัมพันธ�หลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร� ของคณะสัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม,โจ( ให(แก,นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 1 และ 2 ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสงขลา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ได(เข(าหารือและพูดคุยกับคณาจารย� 
โรงเรียนหาดใหญ,รัฐประชาสรรค� ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ, จังหวัดสงขลา เร่ืองแนวทางในการจัดทํา
ความร,วมมือด(านวิชาการกับโรงเรียนฯ (MOU) ด(วย (อ(างอิง 8.4-14 แนะแนวและประชาสัมพันธ�หลักสูตรฯแก,
นักศึกษา), จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ�หลักสูตรเชิงรุก โดยออกบูธนิทรรศการหลักสูตรฯร,วมกับ
คณะอื่นๆ ในงานมหกรรม Wisdom V Education Expo ณ ศูนย�แสดงสินค(านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม, (อ(างอิง  

8.4-15 กิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ�หลักสูตร), เข(าร,วมจัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ�

หลักสูตรเชิงรุก โดยจัดบูธแนะนําหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต,อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ 
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ� อ.ฝาง จ.เชียงใหม, ซ่ึงบรรยากาศในบูธประชาสัมพันธ�คณะฯ ได(นําสัตว�เลี้ยงแฟนซี ไก,
ต,อ-ไก,ตั้ง และเต(านมเทียมไปร,วมสร(างแสดงนิทรรศการ ภายในงาน ให(นักเรียนได(เรียนรู(จากการสัมผัสได(จริง 
และมีรุ,นพี่สาขาสัตวศาสตร�ที่เป�นศิษย�เก,าของโรงเรียนฯ ร,วมถ,ายทอดประสบการณ� และแนะแนวน(อง ๆ ท่ีเข(า
มาเยี่ยมชมบูธของคณะฯ (อ(างอิง  8.4-16 ประชาสัมพันธ�หลักสูตรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ�) 
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4) กระบวนการส่ือสารข�อมูลด�านศิษย9เก"า 

   คณะฯ มีฐานข(อมูลศิษย�เก,า เร่ิมต้ังแต,ป� พ.ศ. 2530 -2562 แต,ข(อมูลในส,วนนี้เป�นฐานข(อมูล
ท่ีมีความสมบูรณ�เพียงบางส,วน เน่ืองจาก มีการเก็บข(อมูลยังไม,ครบถ(วน (ระหว,างป� 2530 - 2561) เพราะไม,
สามารถติดต,อกับศิษย�เก,าได(ทุกคน รวมถึงสถานการณ�การแพร,ระบาดของเช้ือ โควิด-19 ซ่ึงในป6จจุบันอยู,
ระหว,างทําการรวบรวมและปรับปรุงฐานข(อมูลศิษย�เก,าให(ครบถ(วน เป�นป6จจุบันต,อไป (อ(างอิง 8.4-17 
ฐานข(อมูลศิษย�เก,าคณะสัตวศาสตร�ฯ) 
 

หลังจากคณะกรรมการด(านประชาสัมพันธ�และพัฒนาเว็บไซต� ได(ทําการวิเคราะห�ข(อมูลเก่ียวกับผู(มี
ส,วนได(ส,วนเสีย ซ่ึงช,วงการเก็บข(อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห� อยู,ในระหว,าง เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 
2564 ในส,วนของ Facebook (เพจ : สัตวศาสตร�ฯ มหาวิทยาลัยแม,โจ() พบว,ามีจํานวนยอดไลค� จาก 1,834 
ไลค� เป�น 2,412 ไลค� เพ่ิมข้ึนจํานวน 578 ไลค� (อ(างอิง 8.4-18 ข(อมูลการกดถูกใจเพจ) และจํานวนคนท่ีมีส,วน
ร,วมในเพจมี โดยเฉลี่ยจํานวน 2,791 คน (อ(างอิง 8.4-19 ข(อมูลการเข(าถึงโพสต�) ในส,วนของ Facebook (กลุ,ม 
: คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี) มีจํานวนโพสต�ทั้งหมด 413 โพสต�และมีผู(มีส,วนร,วม(แสดงความรู(สึกต,อ
โพสต�)จํานวน 7,779 คร้ัง (อ(างอิง 8.4-20 ข(อมูลการมีส,วนร,วม กลุ,มคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี) ทั้งนี้
ข(อมูลที่ ได(จากการวิเคราะห�และวางแผนทางด(านการประชาสัมพันธ�ต,อไป เช,น การจัดทําสื่อ วีดีโอ
ประชาสัมพันธ� เก่ียวกับคณะฯ และหลักสูตร 
 

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�ผลการประเมินเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุง 
ป.ท่ีใช�ในการประเมิน : ป.งบประมาณ 2563 
ผู�รับผิดชอบตัวบ"งช้ี : นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
หน"วยงาน : คณะสัตวศาสตร9และเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินงาน  

 กระบวนการประเมินภาวะผู(นํา และผลการปฏิบัติงานของผู(บริหาร ได(ดําเนินการแบ,งออกเป�น 2 
ส,วน ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยมีการประเมินคณบดี โดยแต,งตั้งคณะกรรมการประเมินและติดตามการ
ปฏิบัติงานของหัวหน(าส,วนงาน โดยมีหน(าที่เพ่ือติดตามการปฏิบัติหน(าที่ของคณบดี ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได(
กําหนดหัวข(อในการประเมิน ประกอบไปด(วย  

 ด�านท่ี 1 ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงาน (ร(อยละ 60) 

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

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

 ด�านท่ี 2 คุณลักษณะส,วนบุคคลท่ีจําเป�นต,อการปฏิบัติหน(าที่ของส,วนงาน (ร(อยละ 40) ประกอบ

ไปด(วย 4 C และธรรมาภิบาล  
 

2. คณะฯ ได(มีการประเมินผู(บริหาร ระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยใช( 
แบบสอบถามออนไลน�เป�นเคร่ืองมือในการจัดเก็บข(อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการองค�กรตามหลักธรรมาภิ
บาลที่มุ,งผลสัมฤทธิ์  แบบสอบถามแบ,งออกเป�น 3 ส,วน คือ ส,วนท่ี 1 เป�นข(อมูลพื้นฐานของผู(กรอก
แบบสอบถาม และส,วนที่ 2 ประกอบด(วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร แบ,งออกเป�น 4 ด(าน 
คือ ด(านท่ี 1 คุณลักษณะผู(นําและภาวะผู(นํา ด(านท่ี 2 การพัฒนาองค�กร ด(านที่ 3 มนุษยสัมพันธ�และด(านที่ 4 
ศิลปะในการครองใจผู(ใต(บังคับบัญชา ส,วนที่ 3 เป�นการสอบถามปลายเป\ดเพ่ือเป�นข(อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการบริหารงานของคณะ (อ(างอิง 8.5-1 แบบฟอร�มประเมิน)  และเม่ือทราบผลการประเมินแล(ว 
คณบดีได(จัดส,งสรุปผลการประเมิน และข(อเสนอแนะไปยังผู(บริหารทุกท,านทราบ (อ(างอิง 8.5-2 หนังสือนํา
ส,งผลประเมิน) 
 ผลการประเมินภาวะผู(นํา ธรรมาภิบาล และผลการปฏิบัติงานของผู(บริหารคณะสัตวศาสตร�ฯ 
ในป�งบประมาณ 2563 มีดังนี้  
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คณบดีคณะสัตวศาสตร9และเทคโนโลยี 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ

เฉล่ีย 
1.  คุณลักษณะผู�นําและภาวะผู�นํา 

1.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู(บริหารตามข(อบังคับมหาวิทยาลัย และจริยธรรมท่ีเป�นตัวอย,างแก,บุคลากร 3.39 

1.2 ส,งเสริมการทํางานเป�นทีม และสร(างแรงจูงใจให(บุคลากรร,วมกันพัฒนางาน 2.93 

1.3 มีกระบวนการทํางานท่ีเป�นระบบ รวดเร็ว ให(อํานาจตัดสินใจ 2.96 

1.4  เป\ดโอกาสให(บุคลากรมีส,วนร,วมในการบริหาร 3.14 

1.5  การติดตามการทํางานเป�นระยะ ประเมินผลการทํางาน ทบทวนนโยบาย และนํามาปรับปรุง พัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย,างต,อเน่ือง 

3.07 
 

1.6 มีการปรับตัวและการแก(ป6ญหาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ� (Adaptability) 3.07 

2. การพัฒนาองค9กร 
2.1 มีการวางแผนและกําหนดเป=าหมายการทํางานอย,างชัดเจน 3.14 

2.2 มีการสร(างระบบ กลไก และวิธีปฏิบัติงานท่ีแตกต,าง สร(างสรรค�เป�นรูปธรรม 2.93 

2.3 บริหารจัดการสถานท่ี ครุภัณฑ� วัสดุ อุปกรณ� และบริหารโครงการต,าง ๆ ได(อย,างคุ(มค,าและมี 
ประสิทธิภาพ 

3.10 
 

2.4 ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีคิด สร(าง หรือพัฒนา ส,งผลดีต,อการเรียน การสอน การมีงานทําของนักศึกษา การ
วิจัย บริการวิชาการของบุคลากร เป�นท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอกหน,วยงาน 

3.03 
 

2.5 ส,งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะอย,างต,อเน่ือง  3.18 

2.6 มีการบริหารงบประมาณได(อย,างมีประสิทธิภาพ 2.96 

2.7 มีการวางแผนการประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟ6งป6ญหาข(อเสนอแนะและถ,ายทอดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานต,าง ๆ 
อย,างเพียงพอและครอบคลุมพันธกิจของหน,วยงาน     

2.89 
 

3. มนุษยสัมพันธ� 

3.1 เป�นผู(รับฟ6ง ถ,ายทอด ส่ือสาร ให(ผู(อื่นเข(าใจได(อย,างง,าย 2.93 

3.2 มีความรัก เอ้ืออาทรอย,างเสมอภาคกับบุคลากรทุกระดับ 2.89 

4. ศิลปะในการครองใจผู(ใต(บังคับบัญชา 

4.1 เป�นแบบอย,างท่ีดีในการดําเนินชีวิต ด(านความขยันหม่ันเพียร และความรับผิดชอบ 3.18 

4.2 ปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความมุ,งม่ันซ่ือสัตย�สุจริตเห็นแก,ประโยชน�ส,วนรวม 3.21 

4.3 การสร(างความสัมพันธ�ท่ีดี ทําให(เกิดความไว(วางใจ ครองใจบุคลากรภายในคณะ 2.89 

4.4 ยอมรับความสามารถของผู(ใต(บังคับบัญชาทุกระดับ 2.93 

เฉล่ียรวม 3.04 

ข�อเสนอแนะ  
1. ฟ6งความคิดเห็นในองค�กรด(วย 
2. ควรติดตามงานของรองคณบดีแต,ละฝ[ายอย,างจริงจัง 
3. ควรมีการกําหนดทิศทางและนโยบายให(ชัดเจนในการท่ีจะนําพาคณะให(เดินไปข(างหน(าให(ออกมาเป�น

รูปธรรมและช้ีแจ(งให(บุคลากรทุกคนในคณะทราบ 
4. ควรรับฟ6งอย,างใจเย็น และสร(างแรงจูงใจให(ลูกน(องอยากทํางานเพื่อคณะ 
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รองคณบดีคณะสัตวศาสตร9และเทคโนโลยี ฝpายบริหาร 

รายการประเมิน 
ระดับความพึง

พอใจเฉล่ีย 
1.  คุณลักษณะผู�นําและภาวะผู�นํา 
1.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู(บริหารตามข(อบังคับมหาวิทยาลัย และจริยธรรมท่ีเป�นตัวอย,างแก,บุคลากร 3.39 

1.2 ส,งเสริมการทํางานเป�นทีม และสร(างแรงจูงใจให(บุคลากรร,วมกันพัฒนางาน 2.93 

1.3 มีกระบวนการทํางานท่ีเป�นระบบ รวดเร็ว ให(อํานาจตัดสินใจ 2.96 

1.4  เป\ดโอกาสให(บุคลากรมีส,วนร,วมในการบริหาร 3.14 

1.5  การติดตามการทํางานเป�นระยะ ประเมินผลการทํางาน ทบทวนนโยบาย และนํามาปรับปรุง พัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย,างต,อเน่ือง 

3.07 
 

1.6 มีการปรับตัวและการแก(ป6ญหาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ� (Adaptability) 3.07 

1.7 มีการพัฒนาตนเอง  3.08 

2. การพัฒนาองค9กร 
2.1 มีการวางแผนและกําหนดเป=าหมายการทํางานอย,างชัดเจน 3.25 

2.2 มีการสร(างระบบ กลไก และวิธีปฏิบัติงานท่ีแตกต,าง สร(างสรรค�เป�นรูปธรรม 3.00 

2.3 บริหารจัดการสถานท่ี ครุภัณฑ� วัสดุ อุปกรณ� และบริหารโครงการต,าง ๆ ได(อย,างคุ(มค,าและมี ประสิทธิภาพ 3.21 

2.4 ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีคิด สร(าง หรือพัฒนา ส,งผลดีต,อการเรียน การสอน การมีงานทําของนักศึกษา การวิจัย 
บริการวิชาการของบุคลากร เป�นท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอกหน,วยงาน 

3.29 
 

2.5 ส,งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะอย,างต,อเน่ือง  3.17 

2.6 มีการบริหารงบประมาณได(อย,างมีประสิทธิภาพ 2.91 

2.7 มีการวางแผนการประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟ6งป6ญหาข(อเสนอแนะและถ,ายทอดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานต,าง ๆ 
อย,างเพียงพอและครอบคลุมพันธกิจของหน,วยงาน     

3.13 
 

3. มนุษยสัมพันธ9 
3.1 เป�นผู(รับฟ6ง ถ,ายทอด ส่ือสาร ให(ผู(อื่นเข(าใจได(อย,างง,าย 2.92 

3.2 มีความรัก เอื้ออาทรอย,างเสมอภาคกับบุคลากรทุกระดับ 3.04 

4. ศิลปะในการครองใจผู�ใต�บังคับบัญชา 
4.1 เป�นแบบอย,างท่ีดีในการดําเนินชีวิต ด(านความขยันหม่ันเพียร และความรับผิดชอบ 3.25 

4.2 ปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความมุ,งม่ันซื่อสัตย�สุจริตเห็นแก,ประโยชน�ส,วนรวม 3.29 

4.3 การสร(างความสัมพันธ�ท่ีดี ทําให(เกิดความไว(วางใจ ครองใจบุคลากรภายในคณะ 3.12 

4.4 ยอมรับความสามารถของผู(ใต(บังคับบัญชาทุกระดับ 3.17 

5. ภาระงานท่ีได�รับมอบหมาย 
5.1 การปฏิบัติงานด(านการพัฒนาระบบงานในสํานักงานคณบดี 3.17 

5.2 การปฏิบัติงานด(านงานคลังและพัสดุ 2.99 

5.3 การปฏิบัติงานด(านการบริหารงานบุคคล 3.13 

5.4 การปฏิบัติงานด(านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.54 

5.5 การปฏิบัติงานด(านความร,วมมือกับต,างประเทศ 3.13 

5.6 การปฏิบัติงานด(านการพัฒนาและจัดการด(านกิจกรรมนักศึกษา 3.75 

5.7 การปฏิบัติงานด(านยานพาหนะและกายภาพ 3.50 

เฉล่ียรวม 3.16 
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ข�อเสนอแนะ 
1. ไม,มีประสบการณ�ในการบริหารงาน ควรเรียนรู(หลักในการบริหารให(มากข้ึน 
2.  ควรรับฟ6งความคิดเห็นและข(อเสนอแนะจากบุคลากรและผู(ใต(บังคับบัญชาให(มากกว,าน้ี 
3.  เคารพการตัดสินใจของผู(อื่นและส,วนรวม 

รองคณบดีคณะสัตวศาสตร9และเทคโนโลยี ฝpายวิชาการ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึง
พอใจเฉล่ีย 

1.  คุณลักษณะผู(นําและภาวะผู(นํา 

1.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู(บริหารตามข(อบังคับมหาวิทยาลัย และจริยธรรมท่ีเป�นตัวอย,างแก,บุคลากร 3.50 

1.2 ส,งเสริมการทํางานเป�นทีม และสร(างแรงจูงใจให(บุคลากรร,วมกันพัฒนางาน 3.18 

1.3 มีกระบวนการทํางานท่ีเป�นระบบ รวดเร็ว ให(อํานาจตัดสินใจ 2.96 

1.4  เป\ดโอกาสให(บุคลากรมีส,วนร,วมในการบริหาร 3.45 

1.5  การติดตามการทํางานเป�นระยะ ประเมินผลการทํางาน ทบทวนนโยบาย และนํามาปรับปรุง พัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย,างต,อเน่ือง 

3.09 

1.6 มีการปรับตัวและการแก(ป6ญหาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ� (Adaptability) 3.18 

1.7 มีการพัฒนาตนเอง  3.41 

2. การพัฒนาองค�กร 

2.1 มีการวางแผนและกําหนดเป=าหมายการทํางานอย,างชัดเจน 3.09 

2.2 มีการสร(างระบบ กลไก และวิธีปฏิบัติงานท่ีแตกต,าง สร(างสรรค�เป�นรูปธรรม 2.91 

2.3 บริหารจัดการสถานท่ี ครุภัณฑ� วัสดุ อุปกรณ� และบริหารโครงการต,าง ๆ ได(อย,างคุ(มค,าและมี 
ประสิทธิภาพ 

3.12 

2.4 ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีคิด สร(าง หรือพัฒนา ส,งผลดีต,อการเรียน การสอน การมีงานทําของนักศึกษา การ
วิจัย บริการวิชาการของบุคลากร เป�นท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอกหน,วยงาน 

3.18 

2.5 ส,งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะอย,างต,อเน่ือง  3.18 

2.6 มีการบริหารงบประมาณได(อย,างมีประสิทธิภาพ 2.91 

2.7 มีการวางแผนการประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟ6งป6ญหาข(อเสนอแนะและถ,ายทอดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานต,าง ๆ 
อย,างเพียงพอและครอบคลุมพันธกิจของหน,วยงาน     

3.05 

3. มนุษยสัมพันธ� 

3.1 เป�นผู(รับฟ6ง ถ,ายทอด ส่ือสาร ให(ผู(อ่ืนเข(าใจได(อย,างง,าย 3.55 

3.2 มีความรัก เอื้ออาทรอย,างเสมอภาคกับบุคลากรทุกระดับ 3.94 

4. ศิลปะในการครองใจผู(ใต(บังคับบัญชา 

4.1 เป�นแบบอย,างท่ีดีในการดําเนินชีวิต ด(านความขยันหม่ันเพียร และความรับผิดชอบ 3.41 

4.2 ปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความมุ,งม่ันซื่อสัตย�สุจริตเห็นแก,ประโยชน�ส,วนรวม 3.59 

4.3 การสร(างความสัมพันธ�ท่ีดี ทําให(เกิดความไว(วางใจ ครองใจบุคลากรภายในคณะ 3.63 

4.4 ยอมรับความสามารถของผู(ใต(บังคับบัญชาทุกระดับ 3.50 

5. ภาระงานท่ีได(รับมอบหมาย 

5.1 การปฏิบัติงานด(านการบริหารและพัฒนาการศึกษา 3.23 

5.2 การปฏิบัติงานด(านการประกันคุณภาพการศึกษา 3.31 

5.3 การปฏิบัติงานด(านการพัฒนาครุภัณฑ�เพ่ือการศึกษา 3.18 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึง
พอใจเฉล่ีย 

5.4 การปฏิบัติงานด(านการพัฒนาห(องสมุด 3.09 

5.5 การปฏิบัติงานด(านงานพ้ืนท่ีการเรียนรู( 3.27 

5.6 การปฏิบัติงานด(านงานโสตทัศนูปกรณ�เพ่ือการศึกษา 3.27 

5.7 การปฏิบัติงานด(านทุนการศึกษา 3.45 

5.8 การปฏิบัติงานด(านการประชาสัมพันธ� 3.18 

5.9 การปฏิบัติงานด(านงานศิษย�เก,าสัมพันธ�  2.68 

เฉล่ียรวม 3.26 

ข�อเสนอแนะ 
1.  พัฒนางานทุกด(านให(เป�นระบบ 
2.  ควรมีการวางแผนงานที่จะทําในคณะให(ชัดเจนและดําเนินงานตามแผนที่วางไว(เพ่ือให(บรรลุ 
    เป=าหมายของคณะ 

รองคณบดีคณะสัตวศาสตร9และเทคโนโลยี ฝpายวิจัย 
รายการประเมิน ระดับความพึง

พอใจเฉล่ีย 
1.  คุณลักษณะผู(นําและภาวะผู(นํา 

1.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู(บริหารตามข(อบังคับมหาวิทยาลัย และจริยธรรมท่ีเป�นตัวอย,างแก,บุคลากร 3.31 

1.2 ส,งเสริมการทํางานเป�นทีม และสร(างแรงจูงใจให(บุคลากรร,วมกันพัฒนางาน 3.22 

1.3 มีกระบวนการทํางานท่ีเป�นระบบ รวดเร็ว ให(อํานาจตัดสินใจ 3.48 

1.4  เป\ดโอกาสให(บุคลากรมีส,วนร,วมในการบริหาร 3.43 

1.5  การติดตามการทํางานเป�นระยะ ประเมินผลการทํางาน ทบทวนนโยบาย และนํามาปรับปรุง พัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย,างต,อเน่ือง 

3.13 

1.6 มีการปรับตัวและการแก(ป6ญหาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ� (Adaptability) 3.61 

1.7 มีการพัฒนาตนเอง  3.65 

2. การพัฒนาองค�กร 

2.1 มีการวางแผนและกําหนดเป=าหมายการทํางานอย,างชัดเจน 3.22 

2.2 มีการสร(างระบบ กลไก และวิธีปฏิบัติงานท่ีแตกต,าง สร(างสรรค�เป�นรูปธรรม 3.09 

2.3 บริหารจัดการสถานท่ี ครุภัณฑ� วัสดุ อุปกรณ� และบริหารโครงการต,าง ๆ ได(อย,างคุ(มค,าและมี ประสิทธิภาพ 3.27 

2.4 ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีคิด สร(าง หรือพัฒนา ส,งผลดีต,อการเรียน การสอน การมีงานทําของนักศึกษา การวิจัย 
บริการวิชาการของบุคลากร เป�นท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอกหน,วยงาน 

3.57 

2.5 ส,งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะอย,างต,อเน่ือง  3.21 

2.6 มีการบริหารงบประมาณได(อย,างมีประสิทธิภาพ 3.26 

2.7 มีการวางแผนการประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟ6งป6ญหาข(อเสนอแนะและถ,ายทอดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานต,าง ๆ 
อย,างเพียงพอและครอบคลุมพันธกิจของหน,วยงาน     

3.00 

3. มนุษยสัมพันธ� 

3.1 เป�นผู(รับฟ6ง ถ,ายทอด ส่ือสาร ให(ผู(อ่ืนเข(าใจได(อย,างง,าย 3.48 

3.2 มีความรัก เอื้ออาทรอย,างเสมอภาคกับบุคลากรทุกระดับ 3.48 
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รายการประเมิน ระดับความพึง
พอใจเฉล่ีย 

4. ศิลปะในการครองใจผู(ใต(บังคับบัญชา 

4.1 เป�นแบบอย,างท่ีดีในการดําเนินชีวิต ด(านความขยันหม่ันเพียร และความรับผิดชอบ 3.30 

4.2 ปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความมุ,งม่ันซื่อสัตย�สุจริตเห็นแก,ประโยชน�ส,วนรวม 3.30 

4.3 การสร(างความสัมพันธ�ท่ีดี ทําให(เกิดความไว(วางใจ ครองใจบุคลากรภายในคณะ 3.35 

4.4 ยอมรับความสามารถของผู(ใต(บังคับบัญชาทุกระดับ 3.30 

5. ภาระงานท่ีได(รับมอบหมาย 

5.1 
การปฏิบัติงานด(านงานนโยบายและแผนพัฒนาคณะ 

3.35 
 

5.2 การปฏิบัติงานด(านงานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 3.61 

5.3 การปฏิบัติงานด(านการพัฒนาห(องปฏิบัติการและศูนย�การเรียนรู(ทางสัตวศาสตร�   3.35 

5.4 การปฏิบัติงานด(านการบริการวิชาการ 3.52 

เฉล่ียรวม 3.35 

ข�อเสนอแนะ 
1. ดูแลงานในคณะที่รับผิดชอบให(มากข้ึน 
2. ไม,ควรให(ความสําคัญกับงานภายนอกมากกว,างานในคณะโดยเฉพาะงานประชุมภายใน 

  

ประธานอาจารย9ผู�รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร9  
อาจารย9 ดร.มงคล  ยะไชย 

รายการประเมิน 
ระดับความพึง

พอใจเฉล่ีย 
1.  คุณลักษณะผู�นําและภาวะผู�นํา 
1.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู(บริหารตามข(อบังคับมหาวิทยาลัย และจริยธรรมท่ีเป�นตัวอย,างแก,บุคลากร 3.94 

1.2 ส,งเสริมการทํางานเป�นทีม และสร(างแรงจูงใจให(บุคลากรร,วมกันพัฒนางาน 3.63 

1.3 มีกระบวนการทํางานท่ีเป�นระบบ รวดเร็ว ให(อํานาจตัดสินใจ 3.38 

1.4  เป\ดโอกาสให(บุคลากรมีส,วนร,วมในการบริหาร 3.88 

1.5  การติดตามการทํางานเป�นระยะ ประเมินผลการทํางาน ทบทวนนโยบาย และนํามาปรับปรุง พัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย,างต,อเน่ือง 

3.50 
 

1.6 มีการปรับตัวและการแก(ป6ญหาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ� (Adaptability) 3.69 

2. การพัฒนาองค�กร 

2.1 มีการวางแผนและกําหนดเป=าหมายการทํางานอย,างชัดเจน 3.63 

2.2 มีการสร(างระบบ กลไก และวิธีปฏิบัติงานท่ีแตกต,าง สร(างสรรค�เป�นรูปธรรม 3.32 

2.3 บริหารจัดการสถานท่ี ครุภัณฑ� วัสดุ อุปกรณ� และบริหารโครงการต,าง ๆ ได(อย,างคุ(มค,าและมี ประสิทธิภาพ 3.51 

2.4 ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีคิด สร(าง หรือพัฒนา ส,งผลดีต,อการเรียน การสอน การมีงานทําของนักศึกษา การวิจัย 
บริการวิชาการของบุคลากร เป�นท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอกหน,วยงาน 

3.44 
 

2.5 ส,งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะอย,างต,อเน่ือง  3.51 

2.6 มีการบริหารงบประมาณได(อย,างมีประสิทธิภาพ 3.51 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึง

พอใจเฉล่ีย 
2.7 มีการวางแผนการประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟ6งป6ญหาข(อเสนอแนะและถ,ายทอดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานต,าง ๆ 

อย,างเพียงพอและครอบคลุมพันธกิจของหน,วยงาน     
3.57 

 

3. มนุษยสัมพันธ� 

3.1 เป�นผู(รับฟ6ง ถ,ายทอด ส่ือสาร ให(ผู(อ่ืนเข(าใจได(อย,างง,าย 3.82 

3.2 มีความรัก เอื้ออาทรอย,างเสมอภาคกับบุคลากรทุกระดับ 3.82 

4. ศิลปะในการครองใจผู(ใต(บังคับบัญชา 

4.1 เป�นแบบอย,างท่ีดีในการดําเนินชีวิต ด(านความขยันหม่ันเพียร และความรับผิดชอบ 3.57 

4.2 ปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความมุ,งม่ันซื่อสัตย�สุจริตเห็นแก,ประโยชน�ส,วนรวม 3.82 

4.3 การสร(างความสัมพันธ�ท่ีดี ทําให(เกิดความไว(วางใจ ครองใจบุคลากรภายในคณะ 3.75 

4.4 ยอมรับความสามารถของผู(ใต(บังคับบัญชาทุกระดับ 3.75 

เฉล่ียรวม 3.63 

ข�อเสนอแนะ 
- ไม,มี - 

ประธานอาจารย9ผู�รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร9  
ผู�ช"วยศาสตราจารย9 ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ9 

รายการประเมิน 
ระดับความพึง

พอใจเฉล่ีย 
1.  คุณลักษณะผู�นําและภาวะผู�นํา 
1.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู(บริหารตามข(อบังคับมหาวิทยาลัย และจริยธรรมท่ีเป�นตัวอย,างแก,บุคลากร 3.71 

1.2 ส,งเสริมการทํางานเป�นทีม และสร(างแรงจูงใจให(บุคลากรร,วมกันพัฒนางาน 3.50 

1.3 มีกระบวนการทํางานท่ีเป�นระบบ รวดเร็ว ให(อํานาจตัดสินใจ 3.43 

1.4  เป\ดโอกาสให(บุคลากรมีส,วนร,วมในการบริหาร 3.57 

1.5  การติดตามการทํางานเป�นระยะ ประเมินผลการทํางาน ทบทวนนโยบาย และนํามาปรับปรุง พัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย,างต,อเน่ือง 

3.57 
 

1.6 มีการปรับตัวและการแก(ป6ญหาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ� (Adaptability) 3.31 

2. การพัฒนาองค9กร 
2.1 มีการวางแผนและกําหนดเป=าหมายการทํางานอย,างชัดเจน 3.64 

2.2 มีการสร(างระบบ กลไก และวิธีปฏิบัติงานท่ีแตกต,าง สร(างสรรค�เป�นรูปธรรม 3.28 

2.3 บริหารจัดการสถานท่ี ครุภัณฑ� วัสดุ อุปกรณ� และบริหารโครงการต,าง ๆ ได(อย,างคุ(มค,าและมี ประสิทธิภาพ 3.43 

2.4 ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีคิด สร(าง หรือพัฒนา ส,งผลดีต,อการเรียน การสอน การมีงานทําของนักศึกษา การวิจัย 
บริการวิชาการของบุคลากร เป�นท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอกหน,วยงาน 

3.35 
 

2.5 ส,งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะอย,างต,อเน่ือง  3.57 

2.6 มีการบริหารงบประมาณได(อย,างมีประสิทธิภาพ 3.28 

2.7 มีการวางแผนการประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟ6งป6ญหาข(อเสนอแนะและถ,ายทอดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานต,าง ๆ 
อย,างเพียงพอและครอบคลุมพันธกิจของหน,วยงาน     

3.57 

3. มนุษยสัมพันธ� 

3.1 เป�นผู(รับฟ6ง ถ,ายทอด ส่ือสาร ให(ผู(อ่ืนเข(าใจได(อย,างง,าย 3.64 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึง

พอใจเฉล่ีย 
3.2 มีความรัก เอื้ออาทรอย,างเสมอภาคกับบุคลากรทุกระดับ 3.64 

4. ศิลปะในการครองใจผู(ใต(บังคับบัญชา 

4.1 
เป�นแบบอย,างท่ีดีในการดําเนินชีวิต ด(านความขยันหม่ันเพียร และความรับผิดชอบ 

3.79 
 

4.2 
ปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความมุ,งม่ันซื่อสัตย�สุจริตเห็นแก,ประโยชน�ส,วนรวม 

3.64 
 

4.3 
การสร(างความสัมพันธ�ท่ีดี ทําให(เกิดความไว(วางใจ ครองใจบุคลากรภายในคณะ 

3.60 
 

4.4 ยอมรับความสามารถของผู(ใต(บังคับบัญชาทุกระดับ 3.72 

เฉล่ียรวม 3.54 

ข�อเสนอแนะ 
- ไม,มี – 
 

ประธานอาจารย9ผู�รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
สัตวศาสตร9 รองศาสตราจารย9 ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึง

พอใจเฉล่ีย 
1.  คุณลักษณะผู(นําและภาวะผู(นํา 

1.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู(บริหารตามข(อบังคับมหาวิทยาลัย และจริยธรรมท่ีเป�นตัวอย,างแก,บุคลากร 4.13 

1.2 ส,งเสริมการทํางานเป�นทีม และสร(างแรงจูงใจให(บุคลากรร,วมกันพัฒนางาน 3.93 

1.3 มีกระบวนการทํางานท่ีเป�นระบบ รวดเร็ว ให(อํานาจตัดสินใจ 4.13 

1.4  เป\ดโอกาสให(บุคลากรมีส,วนร,วมในการบริหาร 3.93 

1.5  การติดตามการทํางานเป�นระยะ ประเมินผลการทํางาน ทบทวนนโยบาย และนํามาปรับปรุง พัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย,างต,อเน่ือง 

3.87 
 

1.6 มีการปรับตัวและการแก(ป6ญหาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ� (Adaptability) 3.93 

2. การพัฒนาองค�กร 

2.1 มีการวางแผนและกําหนดเป=าหมายการทํางานอย,างชัดเจน 4.80 

2.2 มีการสร(างระบบ กลไก และวิธีปฏิบัติงานท่ีแตกต,าง สร(างสรรค�เป�นรูปธรรม 3.80 

2.3 บริหารจัดการสถานท่ี ครุภัณฑ� วัสดุ อุปกรณ� และบริหารโครงการต,าง ๆ ได(อย,างคุ(มค,าและมี ประสิทธิภาพ 3.67 

2.4 ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีคิด สร(าง หรือพัฒนา ส,งผลดีต,อการเรียน การสอน การมีงานทําของนักศึกษา การวิจัย 
บริการวิชาการของบุคลากร เป�นท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอกหน,วยงาน 

4.20 
 

2.5 ส,งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะอย,างต,อเน่ือง  4.00 

2.6 มีการบริหารงบประมาณได(อย,างมีประสิทธิภาพ 3.87 

2.7 มีการวางแผนการประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟ6งป6ญหาข(อเสนอแนะและถ,ายทอดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานต,าง ๆ 
อย,างเพียงพอและครอบคลุมพันธกิจของหน,วยงาน     

4.00 

3. มนุษยสัมพันธ� 

3.1 เป�นผู(รับฟ6ง ถ,ายทอด ส่ือสาร ให(ผู(อ่ืนเข(าใจได(อย,างง,าย 4.20 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึง

พอใจเฉล่ีย 
3.2 มีความรัก เอื้ออาทรอย,างเสมอภาคกับบุคลากรทุกระดับ 4.00 

4. ศิลปะในการครองใจผู(ใต(บังคับบัญชา 

4.1 เป�นแบบอย,างท่ีดีในการดําเนินชีวิต ด(านความขยันหม่ันเพียร และความรับผิดชอบ 4.20 

4.2 ปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความมุ,งม่ันซื่อสัตย�สุจริตเห็นแก,ประโยชน�ส,วนรวม 4.27 

4.3 การสร(างความสัมพันธ�ท่ีดี ทําให(เกิดความไว(วางใจ ครองใจบุคลากรภายในคณะ 4.13 

4.4 ยอมรับความสามารถของผู(ใต(บังคับบัญชาทุกระดับ 3.72 

เฉล่ียรวม 4.07 

ข�อเสนอแนะ 
- ไม,มี - 

จากข(อเสนอแนะของบุคลากรในคณะ ผู(บริหารคณะได(นําข(อเสนอแนะมาปรับปรุงแก(ไข เช,น 
1. นําข(อเสนอแนะมาหารือร,วมกัน ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ โดยบรรจุไว(ในวาระที่ 4 

พิจารณาเร่ืองร(องเรียนท่ัวไปและข(อเสนอแนะ 
2.  ได(จัดให(มีการติดตามงานของรองคณบดี และประธานอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตร ผ,านระบบการ

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ โดยบรรจุไว(ในวาระท่ี 6 รายงานผลการดําเนินงานรองคณบดีฝ[าย
ต,างๆ, รายงานผลการดําเนินงานของประธานอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร 

3. มีการช้ีแจงทิศทางและนโยบายให(บุคลากรรับทราบเป�นประจําทุกป� ซ่ึงในป� 2563 ได(จัดข้ึนเม่ือวันที่ 
26 ตุลาคม 2563 

4. จัดให(มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู(ในหัวข(อ ป6ญหาทางด(านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา เม่ือ
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ด(วยวิธีออนไลน� ผ,านโปรแกรม Microsoft Teams  

 
ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.8.6   มีการใช�ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับในการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารและการ
ดําเนินพันธกิจของคณะ/สถาบัน 
ป.ท่ีใช�ในการประเมิน : ป.งบประมาณ 2563 
ผู�รับผิดชอบตัวบ"งช้ี : นางจิราพรรณ  เคหา 
หน"วยงาน : คณะสัตวศาสตร9และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน   
  คณะฯ ได(นําการผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ป�
การศึกษา 2562 (อ(างอิง 8.6-1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา) มาปรับปรุงการบริหารจัดการและการ
ดําเนินงานของหลักสูตร และระดับคณะ ดังนี้ 

- นําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษานําเข(าพิจารณาในคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ให(ข(อเสนอแนะในการพัฒนา / ปรับปรุงการดําเนินงานด(านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ป�การศึกษา 2562  ในคร้ังท่ี /2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และผลการ
ดําเนินงานระดับคณะ รายงานในที่ประชุม คร้ังที่ 11/2563 เม่ือวันท่ี 19      สิงหาคม 2563 
(อ(างอิง 8.6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 9/2563) (อ(างอิง 
8.6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 11/2563) 

- งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพแจ(งข(อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ ให(
ประธานอาจารย� ผู( รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 3 ระดับ รองคณบดีแต,ละฝ[าย และ
คณะกรรมการท่ีดูแลรับผิดชอบในแต,ละประเด็นทราบ เพื่อวิเคราะห�ประเด็นที่ต(อง
ดําเนินการตามลําดับความสําคัญ พร(อมทั้งหาวิธีการ และแนวทางแก(ไขพัฒนา เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา ป�การศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ โดยมีผลการพิจารณาการจัดลําดับความสําคัญ (อ(างอิง 8.6-4 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) ดังนี้ 
 

พันธกิจของคณะ 

การเรียนการสอน 

1. การพิจารณาค"า FTE ของคณะฯ ท่ีสูงกว,าเกณฑ�มาตรฐาน 

2. ควรนําข�อมูลการได�งานทําของบัณฑิตและผลของการประกอบการอาชีพมาใช�ในการวิเคราะห9ผลการเรียนรู�ของ
หลักสูตร เพ่ือให(หลักสูตรสามารถส,งเสริมศักยภาพในการทํางาน การได(งานทําอย,างชัดเจน และกําหนดทิศทางในการ
จัดการเรียนการสอนการ 
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3. ควรเพ่ิมกระบวนการให�ผลสะท�อนกลับแก"ผู�เรียนเพื่อจะได(มีการปรับปรุงระหว,างการเรียน 

4. ใช(ข(อมูลความต�องการของกลุ"มผู�มีส"วนได�ส"วนเสียมาปรับกับการดําเนินการของคณะ 

5. นําข�อมูล PLO ของแต"ละหลักสูตรมาใช�ร"วมเป-นแนวทางในการกําหนดคุณสมบัติของผู�เรียน เพ่ือท่ีจะสามารถผลิต
บัณฑิตท่ีสอดคล(องกับความต(องการของผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย 

6. กํากับติดตามกระบวนการวัดและประเมินผลผู�เรียนท้ังก,อนเข(าศึกษา ระหว,างศึกษา และจบการศึกษาว,ามีผลลัพธ�การ
เรียนรู(ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว(หรือไม, 

7. ทบทวนกระบวนการดําเนินงาน และการประเมินผลของบัณฑิตและนักศึกษาท่ีสามารถบรรลุผลลัพธ9การเรียนรู�ตาม
เป=าหมายท่ีหลักสูตรกําหนด 
 

การวิจัย 

1. กําหนดตัวช้ีวัดท่ีท�าทาย และขับเคล่ือนผลการดําเนินงานให(บรรลุตามทิศทางการวิจัยท่ีกําหนดไว( 

2. ควรกํากับติดตามให(คณาจารย�ทําวิจัยเพ่ิมข้ึน 

3. กํากับติดตามผลการดําเนินงาน พร�อมท้ังวิเคราะห9ข�อมูลผลการดําเนินงานในการตอบสนองทิศทางของคณะอย,างไร 

4. ทบทวนกระบวนการวิจัยท่ีส,งผลต,อการพัฒนาผู(เรียน 
 

การบริการวิชาการ 

1. ประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมและโครงการท่ีเชื่อมโยงสอดคล(องกับเป=าหมายด(านบริการวิชาการของคณะ 

2. ประเมินผลด�านบริการวิชาการเพื่อการหารายได� รวมถึงเครือข,ายความร,วมมือของผู(มีส,วนได(ส,วนเสียกลุ,มต,าง ๆ ท่ี
สอดคล(องกับทิศทางด(านการบริการวิชาการของคณะ 

3. ทบทวนกระบวนการบริการวิชาการท่ีส,งผลต,อการพัฒนาผู(เรียน และตอบสนองต,อพันธกิจด(านบริการวิชาการของ

คณะ 
 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. ทบทวนกระบวนการส"งเสริมให(นักศึกษา และบุคลากรมีส,วนร,วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป=าหมายท่ีชัดเจน

ต,อการปฏิบัติและการวัดผลลัพธ�ของท้ังนักศึกษาและบุคลากร (ทบทวนแล�ว โดยคณะกรรมการ) 
2. ประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมและโครงการท่ีเชื่อมโยงสอดคล(องกับเป=าหมายด(านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ

คณะ 

3. ประเมินผลลัพธ9การบูรณาการพันธกิจด(านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว(รายวิชาต,าง ๆ ท่ี

เก่ียวข(อง  
 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ควรมีการสะท(อนข�อมูลผลการประเมินให�กับบุคลากร 

2. นําเป̀าหมาย/ทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของคณะมาใช(ในการวางแผนอัตรากําลังของบุคลากร จะทําให(คณะ
สามารถดําเนินงานได(บรรลุวิสัยทัศน�และพันธกิจ 

3. ควรมีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีสอดคล�องกับพันธกิจของคณะ 

4. วิเคราะห�ความต�องการจําเป-น (needs) ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกกลุ,มท่ีตอบสนองเป=าหมาย/ทิศทางการ
ดําเนินงานในอนาคตของคณะ 

5. ควรมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน รวมท้ังมีการพัฒนาบุคลากรอย,างเป�นระบบ มีการ
กํากับ ติดตาม การดําเนินการให(เป�นไปตามแผน 

6. ประเมินแผนพัฒนาบุคลากรและนําผลการประเมินมาใช(ในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 
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- คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยให(
ผู(รับผิดชอบหลักรายงานผลการดําเนินตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพ
การศึกษา รอบ 6,9 และ 12 เดือน พร(อมท้ังให(ข(อเสนอแนะในการแก(ไขปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานในระดับหลักสูตร และระดับคณะ และนําเข(าพิจารณาในคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา (อ(างอิง 8.6-5 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา) และรายงานผลการดําเนินงานให(มหาวิทยาลัยทราบ ตามรอบ 6 เดือน และ 9 
เดือน (อ(างอิง 8.6.6 การรายงานผลการดําเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย)    

- จัดทําปฏิทินการดําเนินงานทางด(านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือกํากับติดตามผล
การดําเนินงานให(เป�นไปตามเป=าหมายท่ีตั้งไว( (อ(างอิง 8.6.7 ปฏิทินการดําเนินงาน)    

   
 ผลการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาได(มีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน ดังน้ี 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร9 
ข�อเสนอแนะ แนวทางแก�ไข ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรควรมีการกําหนดเกณฑ�การ
ประเมินท่ีชัดเจน รวมท้ังการประเมินแบบ 
Rubrics 

หลักสูตรจัดอบรมเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิด OBE โดยเน(น
การออกแบบการจัดการเรียนรู( โดยวิธี 
Backward Design ท่ีครอบคลุม 
1) การจัดทําผลการเรียนรู(รายวิชา (CLO) 
2) การจัดการเรียนการสอนท่ีส,งเสริม 
Life-long Learning  
3) การประเมินผลท่ีหลากหลายท่ีมี 
Rubrics ชัดเจน และการให(ข(อมูล
ย(อนกลับแก,นักศึกษา เพื่อให(บรรลุตาม 
PLO ท่ีกําหนด 

หลักสูตรร,วมกับคณะจัดอบรม 
“การจัดทําแผนการสอน และเคร่ืองมือ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู(” โดย
กําหนดแนวทางของเกณฑ�การประเมิน 
และวางแผนจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประเมินแบบ Rubrics 

ด�านการบริหารจัดการทางด�านกายภาพ 

1. ควรทบทวนกระบวนการบริหารจัดการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู(ในระดับหลักสูตร (การจัดหา; การบํารุงรักษา; การ
ให�บริการ; การประเมินผล; นําผลประเมินไปปรับปรุง 

ด�านการบริหารจัดการ 

1. ควรมีการประเมินผู�บริหารคณะทุกระดับ และนําผลการประเมินสะท(อนกลับให(แก,ผู(บริหารทราบ 

2. การนําสารสนเทศท่ีเกี่ยวข(อง เช,น นโยบายภาครัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ ฯลฯ มาใช(ในการจัดทําวิสัยทัศน� พันธกิจ และ
แผนกลยุทธ�ของคณะ  

3. กําหนดผู�มีส"วนได�ส"วนเสียท้ังภายในและภายนอกให(ชัดเจน รวมท้ังดําเนินการรับฟ6งความคิดเห็นและความต(องการของผู(
มีส,วนได(ส,วนเสียอย,างเป�นระบบ 

4. การกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธ�ท่ีเป�นระบบและตามระยะเวลา 
5. ควรมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังผลการประเมินในระดับหลักสูตรและระดับคณะในแต,ละป�การศึกษา มา

วิเคราะห9 และจัดกลุ,มข(อเสนอแนะ/ส่ิงท่ีควรปรับปรุงตามพันธกิจของคณะ 
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ข�อเสนอแนะ แนวทางแก�ไข ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตรควรทบทวนและวิ เคราะห�การ
บริหารบุคลากรตามความเชี่ยวชาญ เพ่ือให(
เพียงพอต,อความต(องการด(านการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการของหลักสูตร 

หลักสูตรร,วมกับคณะดําเนินการบริหาร
บุคลากรตามความเชี่ยวชาญ เพื่อให(
เพียงพอต,อความต(องการด(านการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการของ
หลักสูตร 

หลักสูตรดําเนินการวางแผนบริหาร
บุคลากรร,วมกับคณะตามความ
เชี่ยวชาญ เพ่ือให(เพียงพอต,อความ
ต(องการด(านการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการของหลักสูตร 

หลักสูตรควรควบคุมสัดส,วน FTES ให(เป�นไป
ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 

หลักสูตรประเมินสัดส,วน FTE ทุกภาค
การศึกษา 

หลักสูตรได(ควบคุมสัดส,วน FTES ให(
เป�นไปตามเกณฑ�ท่ีกําหนดทุกภาค
การศึกษา 

1. หลักสูตรควรเ พ่ิมการสํารวจความ
ต(องการในการใช(ส่ิงสนับสนุนการเรียน
การสอนจากผู(มีส,วนได(ส,วนเสียทุกกลุ,ม  

2. ควรประเมินความพอเพียงและความ
ทันสมัย รวมถึงดูป6ญหาและผลกระทบ
ต,อการใช(ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู(ของ
ผู(เรียน 

หลักสูตรสํารวจความต(องการของอาจารย� 
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเกี่ยวข(อง และ
นักศึกษา ในประเด็น 
1. ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ 
3. ห(องปฏิบัติการและฟาร�ม 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจของอาจารย� 
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเก่ียวข(อง และ
นักศึกษา ในประเด็น 
1. ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ 
3. ห(องปฏิบัติการและฟาร�ม 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรได(สํารวจความต(องการของ
อาจารย� บุคลากรสายสนับสนุนท่ี
เก่ียวข(อง และนักศึกษา ในประเด็น 
1. ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ 
3. ห(องปฏิบัติการและฟาร�ม 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรได(สํารวจความพึงพอใจของ
อาจารย�  บุคลากรสายสนับส นุน ท่ี
เก่ียวข(อง และนักศึกษา ในประเด็น 
1. ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ 
3. ห(องปฏิบัติการและฟาร�ม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรควรมีการประเมินความพอเพียง 
ความทันสมัยของหนังสือและทรัพยากร
สารสนเทศท่ีจัดไว( สําหรับอาจารย�และ
นักศึกษา รวมถึงความพึงพอใจในการ
บริการ 
 

หลักสูตรควรมีการประเมินความพึงพอใจท่ี
มี ต, อห( อ ง ปฏิ บั ติ ก า ร  ส, ว นปฏิ บั ติ ก า ร
ภาคสนาม(ฟาร�ม) และเคร่ืองมืออุปกรณ�ข้ัน
สูงของอาจารย� บุคลากรสายสนับสนุนท่ี
เก่ียวข(อง และนักศึกษาเพ่ือไปวางแผนจัดหา
และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 

หลักสูตรควรมีการประเมินความต(องการใน
ส,วนของประเภทสารสนเทศท่ีจําเป�นและ
สะดวกในการใช(งาน 
 

หลักสูตรควรมีกระบวนการท่ีแสดงให(เห็นถึง
การนําผลสะท(อนกลับของผู(มีส,วนได(ส,วน
เสียไปใช(ในการพัฒนาหลักสูตรอย,างเป�น
ระบบ รวมถึงแสดงให(เห็นอย,างชัดเจนว,านํา
ข(อมูลท่ีได(มาไปใช(ในการเปล่ียนแปลงการ
ดําเนินงานของหลักสูตรอย,างไร เช,น นํา
ข(อมูลท่ีได(มาวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว,าง
ผลการสะท(อนกลับของผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย

หลักสูตรใช(ผลสะท(อนกลับของผู(มีส,วนได(
ส,วนเสียในการพัฒนาหลักสูตรและแสดง
ข(อมูลผลการเปล่ียนแปลงผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 

หลักสูตรได(สอบสอบถามผู(มีส,วนได(ส,วน
เสียในการพัฒนาหลักสูตร 
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ข�อเสนอแนะ แนวทางแก�ไข ผลการดําเนินงาน 
กับ PLOs/CLOs เพ่ือนําข(อมูลท่ีได(ไปพัฒนา
หรือปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรควรมีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนท่ีนําผลงานวิจัยมาใช(เพ่ือนํา
ข(อมูลไปพัฒนาการสอนและการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู( 

หลักสูตรกําหนดให(อาจารย�นําผลงานวิจัย
มาใช(การสอนโดยระบุใน มคอ.3 และการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู( 

หลักสูตรรวบรวมข(อมูลผลงานวิจัยท่ี
อาจารย�นํามาใช(การสอนโดยระบุใน 
มคอ.3และ 5 และการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู( 

1. หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการ
ติดตามระดับความพึงพอใจของผู(มีส,วน
ได(ส,วนเสียทุกกลุ, มตาม ท่ีหลักสูตร
กําหนดไว( โดยเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวข(อง
กับผลการเรียนรู( ท่ีคาดหวัง (ELOs) ท่ี
หลักสูตรกําหนดไว( 

2. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู( มีส, วน ได( ส, วนเ สียมา กําหนด
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรติดตามความพึงพอใจของผู(มี
ส,วนได(ส,วนเสียทุกกลุ,มและพัฒนา
หลักสูตรจากผลการประเมินความพึง
พอใจ 

หลักสูตรได(สํารวจความพึงพอใจของผู(มี
ส,วนได(ส,วนเสียทุกกลุ,มและพัฒนา
หลักสูตรจากผลการประเมินความพึง
พอใจ 

       
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร9 

ข�อเสนอแนะ แนวทางแก�ไข ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตรควรแสดงรายละเอียดการปรับรายวิชา
เพ่ือให(ทันต,อสถานการณ�ป6จจุบัน 

หลักสูตรร,วมกับอาจารย�ผู(สอนวิเคราะห�
ความทันสมัยของเน้ือหาทุกภาค
การศึกษา 

หลักสูตรได(พิจารณาเน้ือหา
รายวิชาจาก มคอ.3 ของภาค
การศึกษาท่ี 1 และ 2 และสรุป
ข(อมูลการปรับปรุงรายวิชา 

หลักสูตรควรมีการกําหนด CLOs แต,ละรายวิชาท่ี
ชัดเจน ซึ่งจะทําให(หลักสูตรสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสอดคล(องกับ PLOs แต,ละข(อได(  

หลักสูตรวิเคราะห�ความสอดคล(องของ 
CLOs และ PLOs 

หลักสูตรจัดทําความสอดคล(อง
ของ CLOs และ PLOs 

หลักสูตรควรมีการกําหนดเกณฑ�การประเมินท่ีชัดเจน 
รวมท้ังการประเมินแบบ Rubrics 

หลักสูตรจัดอบรมเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิด OBE โดยเน(น
การออกแบบการจัดการเรียนรู( โดยวิธี 
Backward Design ท่ีครอบคลุม 
1) การจัดทําผลการเรียนรู(รายวิชา 
(CLO) 
2) การจัดการเรียนการสอนท่ีส,งเสริม 
Life-long Learning  
3) การประเมินผลท่ีหลากหลายท่ีมี 
Rubrics ชัดเจน และการให(ข(อมูล
ย(อนกลับแก,นักศึกษา เพื่อให(บรรลุตาม 
PLO ท่ีกําหนด 

หลักสูตรร,วมกับคณะจัดอบรม 
“การจัดทําแผนการสอน และ
เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู(” โดยกําหนดแนวทาง
ของเกณฑ�การประเมิน และ
วางแผนจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประเมินแบบ 
Rubrics 

หลักสูตรควรทบทวนและวิ เคราะห�การบริหาร
บุคลากรตามความเชี่ยวชาญ เพ่ือให(เพียงพอต,อความ

หลักสูตรร,วมกับคณะดําเนินการบริหาร
บุคลากรตามความเชี่ยวชาญ เพื่อให(

หลักสูตรดําเนินการวางแผน
บริหารบุคลากรร,วมกับคณะตาม
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ข�อเสนอแนะ แนวทางแก�ไข ผลการดําเนินงาน 
ต(องการด(านการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการของหลักสูตร 

เพียงพอต,อความต(องการด(านการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการของ
หลักสูตร 

ความเช่ียวชาญ เพ่ือให(เพียงพอ
ต,อความต(องการด(านการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ
ของหลักสูตร 

หลักสูตรควรควบคุมสัดส,วน FTES ให(เป�นไปตาม
เกณฑ�ท่ีกําหนด 

หลักสูตรประเมินสัดส,วน FTE ทุกภาค
การศึกษา 

หลักสูตรได(ควบคุมสัดส,วน FTES 
ให(เป�นไปตามเกณฑ�ท่ีกําหนดทุก
ภาคการศึกษา 

3. หลักสูตรควรเพ่ิมการสํารวจความต(องการในการ
ใช(ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนจากผู(มีส,วนได(
ส,วนเสียทุกกลุ,ม  

4. ควรประเมินความพอเพียงและความทันสมัย 
รวมถึงดูป6ญหาและผลกระทบต,อการใช( ส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู(ของผู(เรียน 

หลักสูตรสํารวจความต(องการของ
อาจารย� บุคลากรสายสนับสนุนท่ี
เก่ียวข(อง และนักศึกษา ในประเด็น 
5. ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
6. หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ 
7. ห(องปฏิบัติการและฟาร�ม 
8. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจของ
อาจารย�  บุคลากรสายสนับส นุน ท่ี

เก่ียวข(อง และนักศึกษา ในประเด็น 
5. ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
6. หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ 
7. ห(องปฏิบัติการและฟาร�ม 
8. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรได(สํารวจความต(องการ
ของอาจารย� บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเกี่ยวข(อง และ
นักศึกษา ในประเด็น 
5. ส่ิงสนับสนุนการเรียนการ

สอน 
6. ห นั ง สื อ แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร

สารสนเทศ 
7. ห(องปฏิบัติการและฟาร�ม 

8. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรได(สํารวจความพึงพอใจ
ขอ ง อ าจ า ร ย�  บุคลากร สา ย
ส นั บ ส นุ น ท่ี เ กี่ ย ว ข( อ ง  แ ล ะ
นักศึกษา ในประเด็น 
4. ส่ิงสนับสนุนการเรียนการ

สอน 
5. ห นั ง สื อ แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร

สารสนเทศ 
6. ห(องปฏิบัติการและฟาร�ม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรควรมีการประเมินความพอเพียง ความ
ทันสมัยของหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดไว(
สําหรับอาจารย�และนักศึกษา รวมถึงความพึงพอใจใน
การบริการ 

หลักสูตรควรมีการประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต,อ
ห(องปฏิบัติการ ส,วนปฏิบัติการภาคสนาม(ฟาร�ม) และ

เคร่ืองมืออุปกรณ�ข้ันสูงของอาจารย� บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเกี่ยวข(อง และนักศึกษาเพ่ือไปวางแผน
จัดหาและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 

หลักสูตรควรมีการประเมินความต(องการในส,วนของ
ประเภทสารสนเทศท่ีจําเป�นและสะดวกในการใช(งาน 
 

หลักสูตรควรมีการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนท่ีนําผลงานวิจัยมาใช(เพ่ือนําข(อมูลไปพัฒนาการ
สอนและการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู( 

หลักสูตรกําหนดให(อาจารย�นํา
ผลงานวิจัยมาใช(การสอนโดยระบุใน 
มคอ.3 และการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู( 

หลักสูตรรวบรวมข(อมูล
ผลงานวิจัยท่ีอาจารย�นํามาใช(การ
สอนโดยระบุใน มคอ.3และ 5 
และการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู( 

หลักสูตรควรเพ่ิมการวิเคราะห�ป6จจัยท่ีมีผลต,อการ
ลาออกและการไม, สําเร็จการศึกษาตามแผนของ
นักศึกษาวิชาเอกอื่นในหลักสูตร เพื่อนําข(อมูลใน
ภาพรวมไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในประเด็นต,าง 
ๆ อาทิ เกณฑ�และวิธีการคัดเลือกนักศึกษาแรกเข(า 
ลําดับการเรียนรายวิชาต,าง ๆ ในหลักสูตร สัดส,วน
เ น้ือหา วิชา ในแต, ละภาคการศึกษา การวั ดและ
ประเมินผล เป�นต(น  

หลักสูตรวิเคราะห�ป6จจัยท่ีส,งผลต,อ
อัตราการสําเร็จการศึกษาและ
ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา อีกท้ัง
กําหนดแนวทางในการช,วยเหลือให(
นักศึกษาจบตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

หลักสูตรได(สรุปป6จจัยท่ีส,งผลต,อ
อัตราการสําเร็จการศึกษาและ
ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา 
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       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร9 
 

ข�อเสนอแนะ แนวทางแก�ไข ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรควรระบุ ข้ันตอนการร(องเ รียนและ
ระยะเวลาการแจ(งผลการร(องเรียน 

1. มีการอธิบายระบบท่ีให(ผู(เรียนสามารถ
อุทธรณ�ในคาบแรกของการเรียนการสอน 

ได(มีการอธิบายระบบและข้ันตอน
การอุทธรณ�ให(ผู(เรียนได(รับทราบใน
วันปฐมนิเทศ และคาบแรกของแต,
ละรายวิชา 

หลักสูตรควรมีการทบทวนและประเมิน
กระบวนการในการคัดเลือกนักศึกษาเข(าเรียน 
 

มีการสอบวัดความรู(ของนักศึกษาแรกเข(า ดําเนินการสอบทุกต(นภาคเรียนและ
ในภาคการ ศึกษา  2563 /1  ได(
ดําเนินการแล(วเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 
2563 

1. หลักสูตรควรมีการสํารวจความต(องการในการ
ใช(ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนจากผู(มีส,วน
ได(ส,วนเสียทุกกลุ,ม  

2. หลักสูตรควรประเมินความพอเพียงและ
ความทันสมัย รวมถึงดูป6ญหาและผลกระทบ
ต,อการใช(ส่ิงสนับสนุน 
การเรียนรู(ของผู(เรียน 
 

มีการสํารวจความต(องการในการใช( ส่ิง
สนับสนุนการเรียนการสอนจากผู(มีส,วนได(
ส,วนเสียทุกกลุ,ม 

ในภาคการศึกษา 2563/1 หลักสูตรได(
รับทราบป6ญหาการใช(คอกทดลอง 
สัตว�ทดลอง และห(องปฏิบัติการไม,
สอดคล(องกับความต(องการของ
นักศึกษาทางหลักสูตรได( หา รื อ
ร,วมกับคณะกรรมการบริหารงาน
ฟ า ร� ม ข อ ง ค ณ ะ ฯ  แ ล ะ ท า ง
คณะกรรมการ ฯ กําหนดให(ในการใช(
คอกทดลองและห(องปฏิบัติการเป�น
ระบบมากข้ึน มีการจัดลําดับการใช(
งานท่ีชั ดเจน และให(ฟาร� มและ
ห(องปฏิบัติการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุน
การเรียนของนักศึกษาให(สอดคล(อง
กับจํานวนนักศึกษาท่ีขอใช( 

หลักสูตรควรมีการประเมินความพอเพียง ความ
ทันสมัยของหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัด
ไว(สําหรับอาจารย�และนักศึกษา และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
ท่ีเกี่ยวข(อง รวมถึงความพึงพอใจในการบริการ 

การประเมินความพอเพียง ความทันสมัย
ของหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศท่ี
จัดไว(สําหรับบุคคลากรและนักศึกษา 

ได( สํารวจนักศึกษาและบุคลากร
เกี่ยวกับความต(องการอินเตอร�เน็ต
ความเร็วสูง และได(นําผลจากการ

สํารวจแจ( งไปยังคณะฯ  เ พ่ือให(

ดําเนินการต,อไป 

หลักสูตรควรมีกระบวนการท่ีแสดง 
ให(เห็นถึงการนําผลสะท(อนกลับของผู(มีส,วนได(ส,วน
เสียไปใช(ในการพัฒนาหลักสูตรอย,างเป�นระบบ 
รวมถึงแสดงให(เห็น 
อย,างชัดเจนว,า นําข(อมูลท่ีได(มาไปใช(ในการ
เปล่ียนแปลงการดําเนินงานของหลักสูตรอย,างไร 
เช,น นําข(อมูลท่ีได(มาวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว,าง
ผลการสะท(อนกลับของผู(มีส,วนได(ส,วนเสียกับ 
PLOs/CLOs  
เพ่ือนําข(อมูลท่ีได(ไปพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาใน
หลักสูตร 

สํารวจตามข(อ 1 ให(ครอบคุลมท้ังหมด หลักสูตรได(จัดทํากระบวนการท่ีนํา
ผลสะท(อนกลับของผู(มีส,วนได(ส,วน
เสียมาปรับปรุง CLO ของรายวิชาใน
หลักสูตร 
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ข�อเสนอแนะ แนวทางแก�ไข ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรควรเพ่ิมการประเมินผลการเรียนรู(แต,ละ
รายวิชาโดยอาจารย�ผู(สอน โดยใช(แบบประเมินท่ี
สร(างบนพื้นฐานของ CLOs แต,ละรายวิชา เพ่ือนํา
ผลการประเมิน 
มาปรับปรุงรายวิชา กระบวนการเรียนการสอน การ
วัดประเมินผล ให(สอดคล(องกับ 
ผลการเรียนรู(ท่ีคาดหวัง 
 

ให(อาจารย�จัดส,ง CLOs  ของรายวิชาท่ี
สอนเพ่ือนําไปประเมินผลการเรียนรู( 

มีการดําเนินการรวบรวม มคอ. 3 
แ ล ะ  5 ข อ ง ร า ย วิ ช า  ใ น ภ า ค
การศึกษา ท่ี 2/2563  พบว,าบาง
รายวิชายังไม,ได(ใช(ฟอร�ม AUN QA 
ใหม, ทําให(ขาดข(อมูลส,วนท่ีต(องการ 
จึงยังไม,สามารถวิเคราะห�ข(อมูลได( 

1. หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการเก็บ
รวมรวมผลการสะท(อนกลับของผู(มีส,วนได(
ส,วนเสียทุกกลุ,มอย,างชัดเจนและเป�นระบบ 
รวมถึงมีการประเมินระบบและกลไกดังกล,าว
เป�นระยะ ๆ เพื่อให(ได(ข(อมูลป=อนกลับตาม

ความเป�นจริงและครอบคลุมผู(มีส,วนได(ส,วน
เสียทุกกลุ,ม 

2. หลักสูตรควรมีการวิเคราะห�ข(อมูลป=อนกลับ
ท่ีได(มาจากผู(มีส,วนได(ส,วนเสียทุกกลุ,ม เพ่ือ
นําไปปรับปรุงหลักสูตรและแจ(งให(ผู(เกี่ยวข(อง
ทราบถึงผลการดําเนินงาน 

สร(างระบบและกลไกการเก็บรวมรวมผล
การสะท(อนกลับของผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย
ทุกกลุ,ม และวิเคราะห�ข(อมูลป=อนกลับท่ี
ได(มาจากผู(มีส,วนได(ส,วนเสียทุกกลุ,ม 

มีการกําหนดช,วงเวลา (Timeline) ใน
การเก็บรวมรวมข(อมูล วิเคราะห�
ข(อมูล และนําผลการสะท(อนกลับ
ของผู(มีส,วนได(ส,วนเสียทุกกลุ,มมาใช(
ในการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการติดตาม
อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาอย,าง
ชัดเจน และนําข(อมูลมาเทียบเคียงกับเป=าหมาย
ของหลักสูตร ท่ีกําหนดระยะเวลาการสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตร และวิเคราะห�ป6จจัยท่ีมี
ผลกระทบต,อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
มากําหนดแนวทางในการช,วยเหลือให(นักศึกษาจบ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

มีระบบติดตามอัตราการสําเร็จการศึกษา
จากการรายงานความก(าวหน(า 

ได(ติดตามอัตราการสําเร็จการศึกษา
จากระบบการติดตามนักศึกษา ใน
ส,วนของรายงานความก(าวหน(าและ
มีการประชุมในหลักสูตรเพ่ือหาทาง
กระตุ(นและช,วยเหลือให(นักศึกษาจบ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

1. หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการติดตาม
ระดับความพึงพอใจของผู(มี 
ส,วนได(ส,วนเสียทุกกลุ,มตามท่ีหลักสูตร 
กําหนดไว( โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข(องกับผล
การเรียนรู(ท่ีคาดหวังท่ีหลักสูตรกําหนดไว( 

2. หลักสูตรควรนําผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย 
มากําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 

สํารวจร,วมกับข(อ 1 และนําผลมาสร(าง
ระบบและกลไกในการติดตามระดับความ
พึงพอใจของผู(มีส,วนได(ส,วนเสียทุกกลุ,ม
ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว( เพ่ือนําผลมาใช(
ในการพัฒนาหลักสูตร 

มีมติการประชุมหลักสูตร วันท่ี 17 
ธ.ค. 2563 ให(จัดทําแบบฟอร�ม
สํารวจความพึงพอใจเพ่ิมเติมให(เป�น
ป6จจุบัน จากศิษย�เก,า  ศิษย�ป6จจุบัน  
อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ โดยให(
ได(รับผลการประเมินภายในวันท่ี 8 
ม.ค. 2564 
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    ระดับคณะ   
ข�อเสนอแนะ แนวทางแก�ไข           ผลการดําเนินการ 

เ น่ืองจากค,า  FTE สูง ข้ึน อาจจะต(อง
ทบทวนจํานวนรับท่ีเกินมาว,า เหมาะสม
หรือไม, เพ่ือให(การดูแลนักศึกษาเป�นไป
ตามความต(องการของหลักสูตร / คณะฯ 
 

1. กําหนดข(อมูลท่ีจําเป�นต,อการกําหนดคุณสมบัติ
และจํานวนรับ 
2. พัฒนาระบบและกลไกในการกําหนดคุณสมบัติ
และจํานวนรับนักศึกษาโดยอาศัยข(อมูลต,าง ๆ ท่ี
เก่ียวข(อง 

1. กําหนดข(อมูลท่ีจําเป�นต,อการรับ เช,น ความ
ต(องการของตลอดแรงงาน ค,า FTE จุดคุ(มทุน ส่ิง
อํ า นว ยคว า มส ะ ดว ก ใ น กา ร จั ด กา ร เ รี ย น 
ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� เป�นต(น 
2. พัฒนาระบบและกลไกให(มีความชัดเจนมากข้ึน 
โดยให(หลักสูตรกําหนดทบทวนจํานวนรับและ
คุณสมบัติ เพ่ือนําเสนอแก,กรรมการประจําคณะ 
พร(อมให(คณบดีลงนามอนุมัติ ก,อนส,งข(อมูลให(
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการต,อไป 

ควรใช(ข(อมูลความต(องการของกลุ,มผู(มี
ส,วนได(ส,วนเสีย เพ่ือใช(ปรับกิจกรรมการ
เรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาศึกษา
เพ่ือให(มีความเหมาะสมเพ่ิมข้ึน 
 

พัฒนากระบวนการให(ได(มาซ่ึงข(อมูลของผู(มีส,วน
ได(ส,วนเสียท่ีสามารถนําข(อมูลมาใช(ให(การปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนอย,างทันท,วงที 

ได(ดําเนินการจัดทําแบบประเมินของผู(มีส,วนได(
ส,วนเสียแล(ว รวมท้ังสรุปและทํารายงานแล(ว แต,
ข(อมูลยังไม,เพียงพอ จึงจัดเก็บข(อมูลเพ่ิมเติมใน
กลุ,มเป=าหมายบางกลุ,ม เช,น ผู(ปกครอง, อาจารย� 
และผู(ประกอบการ ก,อนนํามาปรับกิจกรรมใน
ป�งบประมาณ 2565 
 

1. ควรมีการกํากับติดตามกระบวนการ

วัดและประเมินผลผู(เรียนท้ังก,อนเข(า

ศึ กษา  ร ะ หว, า ง ศึ กษา  และ จ บ

การศึกษาว,ามีผลลัพธ�การเรียนรู(

ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว(หรือไม,  

2. ควรมีการติดตามการกําหนดเกณฑ�

การประ เ มินให(ครบทุกรายวิชา 

เ พ่ือ ให(กระบวนการประ เ มินผล

ถูกต(อง เชื่อถือได(และเป�นธรรม 

3. ควรเพ่ิมกระบวนการให(ผลสะท(อน

ก ลับแก, ผู( เ รี ยน เ พ่ื อ จ ะ ได( มี ก า ร

ปรับปรุงระหว,างการเรียน  

พัฒนากระบวนการในการกํากับติดตาม
กระบวนการวัดและประเมินผลผู(เรียนในแต,ละ
รายวิชาให(มีประสิทธิผล 

เบ้ืองต(นได(ดําเนินการจัดอบรมการจัดทําแผนการ
สอน เคร่ืองมือวัดผล และประเมินผล ตามเกณฑ� 
AUN-QA เพ่ือให(ผู(สอนจัดเตรียมแผนการสอน 
วิธีการวัดและประเมินผล ได(สอดคล(องกับผลลัพธ�
การเรียนรู(ท่ีคาดหวังของหลักสูตร ท่ีจะส,งผลให(
สามารถดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
ได(อย,างถูกต(อง 

ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีท(าทาย และ
ขับเคล่ือนผลการดําเนินงานให(บรรลุตาม
ทิศทางการวิจัยท่ีกําหนดไว( 

กําหนดตัวชี้วัดผลงานวิจัยตามเป=าหมาย SDGs 
ของประเทศ 

จัดประชุมกลุ,มย,อยเพ่ือพัฒนาโครงการท่ี
ตอบสนองค,า SDGs ได(จัดประชุมกลุ,มย,อยและ
เชิญทางผู(อํานวยการสํานักวิจัยฯ มาให(ความรู(
และแนวทางการจัดทําแผนงานวิจัย  

1. ควรทบทวนกระบวนการวิจัยท่ีส,งผล

ต,อการพัฒนาผู(เรียน 

2. ควรกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

พร(อมท้ังวิ เคราะห�ข(อ มูลผลการ

จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการวิจัยทุกมิติ เพ่ือการนําผลงานวิจัย
ไปใช(ประโยชน�ท่ีหลากหลายและตรงตามความ
ต(องการของผู(มีส,วนได(เสีย 

รวบรวมข(อมูลเพ่ือดําเนินการวิเคราะห�และพัฒนา
กระบวนการวิจัยให(ตอบสนองทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และการประเมินผลการลงทุน
งานวิจัยท่ีมูลค,าทางเศรษฐกิจต,อพ้ืนท่ีเป=าหมาย 
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ข�อเสนอแนะ แนวทางแก�ไข           ผลการดําเนินการ 
ดําเนินงานในการตอบสนองทิศทาง

ของคณะอย,างไร 

3. ควรกํากับติดตามให(คณาจารย�ทํา

วิจัยเพ่ิมข้ึน 

1. ควรทบทวนกระบวนการบริการ

วิชาการท่ีส,งผลต,อการพัฒนาผู(เรียน 

และตอบสนองต, อ พันธ กิ จ ด( า น

บริการวิชาการของคณะ 

2. ควรประเมินผลด(านบริการวิชาการ

เพ่ือการหารายได( รวมถึงเครือข,าย

ความร,วมมือของผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย

กลุ,มต,าง ๆ ท่ีสอดคล(องกับทิศทาง

ด(านการบริการวิชาการของคณะ 

3. ค ว ร ท บ ท ว น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล

คว า ม สํ า เ ร็ จ ขอ ง กิ จ กรรมและ

โครงการท่ีเชื่อมโยงสอดคล(องกับ

เป=าหมายด(านบริการวิชาการของ

คณะ 

จัดทํา Stakeholder analysis เพ่ือการพัฒนา
กระบวนการบริการวิชาการท่ีตอบสนองเป=าหมาย
อย,างแท(จริง 
 

จัดทําและได(กําหนดพ้ืนท่ีเป=าหมายเรียบร(อยแล(ว
ได(แก,พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม,  ข้ันตอนการ
ดําเนินงานต,อไปคือการจัดทําแผนสํารวจข(อมูล 
Stakeholder analysis เพ่ือกําหนดการจัดทํา
โครงการในคร้ังต,อไป 

จัดต้ังคณะทํางานการกํากับติดตามและประเมินผล
การบริการวิชาการเพ่ือประเมินผลความสําเร็จของ
กิจกรรมและโครงการท่ีเชื่อมโยงสอดคล(องกับ
เป=าหมายด(านบริการวิชาการของคณะ 

รองคณบดีฝ[ายวิจัยได(เข(าอบรมการประเมินผล
กระทบจากงานวิจัยและบริการวิชาการจากสภา
บันคลังสมองของชาติและสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห,งชาติ ข้ันตอนดําเนินงาน
ต,อไปคือการจัด Workshop อบรมการประเมินเพ่ือ
ประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมและโครงการ
ท่ีเชื่อมโยงสอดคล(องกับเป=าหมายด(านบริการ
วิชาการของคณะ และการประเมินผลการลงทุน
งานบริการวิชาการท่ีมูลค,าทางเศรษฐกิจต,อพ้ืนท่ี
เป=าหมาย 

1. ควรทบทวนกระบวนการส,งเสริมให(

นักศึกษา และบุคลากรมีส,วนร,วมใน

การสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยมี

เป=าหมายท่ีชัดเจนต,อการปฏิบัติและ

การวัดผลลัพธ�ของท้ังนักศึกษาและ

บุคลากร    

2. ควรมีการประเมินผลลัพธ�การบูรณา

ก า ร พั น ธ กิ จ ด( า น ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

ท่ีกําหนดไว(รายวิชาต,าง ๆ ท่ีเก่ียวข(อง  

3. ค ว ร ท บ ท ว น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล

คว า ม สํ า เ ร็ จ ขอ ง กิ จ กรรมและ

โครงการท่ีเชื่อมโยงสอดคล(องกับ

เ ป= า ห ม า ย ด( า น ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมของคณะ 

1. วางแผนการจัดกิจกรรมโดยอาศัยข(อมูลจาก
การประเมินผลในรอบป� ท่ีผ,านมา และมุ,งเน(น
กิจกรรมท่ีเก่ียวข(องกับอัตลักษณ�ของคณะ และ
สามารถบูรณาการ พันธ กิจด( าน ทํา นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนได(โดยใช(
งบประมาณท่ีจํากัดให(เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ต้ังวัตถุประสงค�ของกิจกรรมท่ีชัดเจน และ
สามารถประเมินผลลัพธ�ท่ีตอบท้ังตัวชี้วัด และ
ส อ ด ค ล( อ ง กั บ เ ป= า ห ม า ย ด( า น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ได(ดําเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมแล(ว และ
ดําเนินการปรับวัตถุประสงค�ของกิจกรรมท่ีชัดเจน 
และสามารถประเมินผลลัพธ�ท่ีตอบท้ังตัวชี้วัด และ
ส อ ด ค ล( อ ง กั บ เ ป= า ห ม า ย ด( า น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ควร มีการ นํา เป= าหมาย / ทิศทางการ
ดําเนินงานในอนาคตของคณะมาใช(ในการ
วางแผนอัตรากําลังของบุคลากร จะทําให(

แต,งต้ังคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือดําเนินการกําหนดทิศทางการดําเนินงานด(าน

คณะมีการแต, ง ต้ั งคณะกรรรมการบ ริหาร
ท รัพยา กร บุคคล  ตา ม คํ า ส่ั ง ท่ี 1 2 6 / 2 5 6 3 
ดําเนินการวางแผนอัตรากําลังของบุคลากรท้ัง
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ข�อเสนอแนะ แนวทางแก�ไข           ผลการดําเนินการ 
คณะสามารถดําเนินงานได(บรรลุวิสัยทัศน�
และพันธกิจ 
 

การวางแผนอัตรากําลังของบุคลากรเพ่ือผลักดัน
ให(บรรลุวิสัยทัศน�และพันธกิจของคณะ 

สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเ พ่ือ
ผลักดันให(บรรลุวิสัยทัศน�และพันธกิจของคณะ 
 

ควรมีการทบทวนความต(องการจําเป�น 
(needs) ของคณะเก่ียวกับอัตรากําลังท่ี
ต อ บ ส น อ ง เ ป= า ห ม า ย / ทิ ศ ท า ง ก า ร
ดําเนินงานในอนาคตของคณะ รวมท้ัง
อัตรากําลังของบุคลากรของคณะใน
ป6จจุบัน จะทําให(คณะสามารถปรับปรุง
แผนอัตรากําลังให(เหมาะสมและรองรับ
กับเป=าหมาย/ทิศทางการดําเนินงานใน
อนาคตของคณะ 

 การดําเนินงานของคณะ ผู(บริหารมีนโยบาย
มอบหมายให(รองคณบดีฝ[ายวิชาการ/ประธาน
อาจารย�ประจําหลักสูตร วิเคราะห�ความจําเป�น 
รวมถึงภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือ
วางแผนในการขออนุมัติกรอบอัตรากําลังเพ่ิมของ
คณะ เพ่ือรองรับการดําเนินงานในอนาคต 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล คร้ังท่ี 1/2564 โดยมีมติมอบหมายให(รอง
คณบดีฝ[ายวิชาการและประธานอาจารย�ประจํา
หลักสูตรทุกหลักสูตรวิเคราะห�ภาระงานของแต,ละ
หลักสูตร เพ่ือทบทวนความเหมาะสมของสัดส,วน
ของคณาจารย� กับนักศึกษา เ พ่ือรองรับการ
ดําเนินงานของคณะ 

คว ร มีกา ร กํ า ห น ด ส ม ร ร ถน ะ ข อ ง
บุ ค ล า ก ร ท้ั ง ส า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ สา ย

สนับสนุนท่ีสอดคล�องกับพันธกิจของ
คณะ รวมท้ังการติดตามและประเมิน
สมรรถนะดังกล,าว จะทําให(คณะสามารถ
นําผลการประเมินมาใช(ในการปรับปรุง
แผนการพัฒนาบุคลากรของคณะให(
บรรลุวิสัยทัศน� พันธกิจ ทิศทางและกล
ยุทธ�ของคณะ 

ในการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการน้ัน คณะฯ ได(ใช(
สมร รถนะ ห ลั ก ตา ม มา ตร ฐ า น ตํ า แ ห น, ง ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และในส,วนของสมรรถนะท่ี
สอดคล(องกับพันธกิจของคณะ ได( จัดทําเป�น
ประกาศของคณะ  และ มีการ ติดตามและ
ประเมินผลสมรรถนะดังกล,าว ในการแบบรายงาน
ผลการปฏิบัติติงานในแต,ละรอบป�  

คณะได(กําหนดภาระงานเชิงยุทธศาสตร�ของคณะ  
และได(จัดทําเป�นประกาศของคณะ  และตามมติท่ี
การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
คร้ังท่ี 1/2564 ได( กําหนดให( บุคลากรท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได(วิเคราะห�
สมรรถนะหลักตามตําแหน,งของตนเองเพ่ือบรรจุ
ไว(ในแผนพัฒนาตนเอง IDP โดยมีการติดตามและ
ประมาณผลรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 
 

ควรมีการวิเคราะห�ความต�องการจําเป-น 
(needs) ในการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรทุกกลุ,มท่ีตอบสนองเป=าหมาย/
ทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของคณะ 
จะทําให(คณะได(ข(อมูลในการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรท้ังสายสนับสนุนและสาย
วิชาการให(ตอบสนองต,อพันธกิจและ
เป=าหมาย/ทิศทางของคณะ 

แต,งต้ังคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือดําเนินการวิเคราะห�ความต(องการท่ีจําเป�นใน
การพัฒนาตนเอง (IDP) ของบุคลากรทุกกลุ,มให(
สอดคล(องกับสมรรถนะหลักของตนเอง เพ่ือนํามา
วางแผนพัฒนาบุคลากรให(ตอบสนองต,อวิสัยทัศน�
และพันธกิจของคณะ 

1. ควรมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
ในการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน รวมท้ังมี

การพัฒนาบุคลากรอย,างเป�นระบบ มี

การกํากับ ติดตาม การดําเนินการให(

เป�นไปตามแผน มีการสนับสนุนบุคลากร

ให(สามารถดําเนินการตามแผนพัฒนา

บุคลากร จะทําให(ได(การพัฒนาบุคลากร

แต,ละกลุ,ม บรรลุเป=าหมาย/พันธกิจของ

1. แต,งต้ังคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เ พ่ือ ดํา เ นินการ กํา กับ ติดตาม ให( บุคลากร
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาตนเอง (IDP) ท่ีได(
กําหนดไว( เพ่ือให(บรรลุตามแผนพัฒนาบุคลากร 
โดยส,งเสริมให(บุคลากรเข(าร,วมโครงการ/กิจกรรม
ตามสมรรถนะของแต,ละตําแหน,ง 
2. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ได(
พิจารณาผลการดํา เ นินงานตามตัวชี้ วัดใน
แผนพัฒนาบุคลากรตามรอบระยะเวลา 6 เดือน 
และ 12  เดือน พร(อมท้ังประเมินผลการดําเนินงาน

ดําเนินการส,งเสริมให(บุคลากรเข(ารับการเพ่ิม
ความรู(ในโครงการ/กิจกรรมต,าง ๆ ท้ังภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยตามท่ีบรรจุไว(แผนพัฒนา
ตนเอง IDP โดยให(มีการจัดทํารายงานผลการเข(า
ร,วมโครงการ/กิจกรรมเสนอต,อคณบดี พร(อมท้ัง
ถ,ายทอดความรู( ท่ี ได( รับให( กับบุคลากรผ, าน
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู(และถ,ายทอดองค�
ความรู( 
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ข�อเสนอแนะ แนวทางแก�ไข           ผลการดําเนินการ 
คณะและตอบสนองความต(องการจําเป�น

ของบุคลากรแต,ละกลุ,ม 

2. ค ว ร มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ผ น พั ฒ น า

บุคลากรและนําผลการประเมินมาใช(ใน

การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรจะทําให(

คณะ สา มา รถ กํ า หน ดก ล ยุท ธ� ห รื อ

ปรับปรุงการบริหารและการดําเนินงานให(

สอดคล(องกับความต(องการของบุคลากร 

และก,อให( เ กิดการ มีส,วนร,วมในการ

ดําเนินงานของคณะมากข้ึน 

มาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ท้ังได(ระบุให(
บุคลากรนําความรู(ท่ีได(รับจากการเข(าร,วมพัฒนา
ตนเองมาถ,ายทอดสู,บุคลากรอื่น อย,างเป�นระบบ 
 

ควรมีการสะท(อนข(อมูลผลการประเมิน
ให(กับบุคลากร จะทําให(การประเมินความ
ดีความชอบมีความโปร,งใส และบุคลากร
สามารถวางแนวทางการดําเนินงานได(
ชัดเจนข้ึน 

คณะฯ มีการแต,งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรอง
ภาระงานของสายวิชาการ/สายสนับสนุน โดย
กล่ันกรองผลการปฏิบัติงานตามภาระงานเบ้ืองต(น  
และให(คณบดีเป�นผู(ประเมินเป�นลําดับต,อไป พร(อม
ท้ังส,งผลการประเมินและข(อเสนอแนะกลับเป�น
รายบุคคล หากมีข(อสงสัยสามารถสอบถามข(อมูล
เพ่ิมเติมได( 

คณะฯ มีการแต,งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรอง
ภาระงานของสายวิชาการ/สายสนับสนุน โดย
กล่ันกรองผลการปฏิบัติงานตามภาระงานเบ้ืองต(น  
และให(คณบดีเป�นผู(ประเมินเป�นลําดับต,อไป พร(อม
ท้ังส,งผลการประเมินและข(อเสนอแนะกลับเป�น
รายบุคคล หากมีข(อสงสัยสามารถสอบถามข(อมูล
เพ่ิมเติมได( 

ควรทบทวนการจัดสภาพแวดล(อมของ
คณะท่ีส,งเสริมคุณภาพชีวิตของผู(เรียน 
และบุคลากร และประเมินผลการบริการ
ด(านส่ิงแวดล(อมทางกายภาพ สังคม และ
จิตวิทยาของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลต,อคณะ
โดยคํานึงถึงความต(องการ และสนองต,อ
วัตถุประสงค�ตามเ ง่ือนไขต,าง ๆ ของ
หลักสูตร และของคณะ 
 
 

1.สํารวจความต(องการของนักศึกษา และบุคลากร
เ ก่ียวกับส่ิงสนับสนุน ท่ีตอบสนอง ทางด( าน
สภาพแวดล(อม ทางสังคม และสภาพแวดล(อม
ทางจิตใจท่ีช,วยส,งเสริมการเรียนรู(  ศักยภาพ 
คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของ
ผู(เรียน 
2. ดําเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุน และประเมินผล
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น  แ ล ะ
ข(อเสนอแนะมาพัฒนาการดําเนินการต,อไป 
 

จัดทํา co-working space สําหรับนักศึกษาและ
บุคลากรในห(องสมุดและบริเวณใต(ถุนอาคารศูนย�
สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

ควรมีการกําหนดผู(มีส,วนได(ส,วนเสียท้ัง
ภายในและภายนอกให(ชัดเจน รวมท้ัง
ดําเนินการรับฟ6งความคิดเห็นและความ
ต(องการของผู(มีส,วนได(ส,วนเสียอย,างเป�น
ระบบ โดยกําหนดผู(รับผิดชอบและวิธีการ 
รวมท้ังระยะเวลาในการรับฟ6งอย,างชัดเจน 
จะทําให(ได(ข(อมูลท่ีเป�นประโยชน�และ
สามารถนํามาใช( ในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ 

คณะฯ มีการกําหนดผู(มีส,วนได(ส,วนเสียท้ังภายใน
และภายนอกอย,างชัดเจน โดยผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย
ภายนอกท่ีรับนักศึกษาฝLกงาน ฝLกสหกิจศึกษา 
คณะฯ  ได( มอบหมาย ให( ป ร ะ ธา นอา จ า รย�
ผู(รับผิดชอบหลักสูตร เป�นผู(รับผิดชอบในการับฟ6ง
ความคิดเห็นของผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย ส,วนผู(มีส,วน
ได(ส,วนเสียภายในให(งานบริหารและธุรการเป�น
ผู(รับผิดชอบรวบรวมข(อมูล และนํามาวิเคราะห�
เ พ่ื อ หา ทา งแก( ไ ข ร, ว ม กัน  เ พ่ื อ นํ า เ สนอ ให(
คณะกรรมการประจําคณะฯ  

คณะได(จัดทําแบบฟอร�มการกําหนดกลุ,มผู(มีส,วน
ได(ส,วนเสียคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยแม,โจ( ป�การศึกษา 2563 โดยมีการ
กํากับติดตามการดําเนินงาน พร(อมท้ังรายงาน
ความก(าวหน(าตามรอบการประชุม
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ข�อเสนอแนะ แนวทางแก�ไข           ผลการดําเนินการ 
ควรมีการนําสารสนเทศท่ีเก่ียวข(อง เช,น 
นโยบายภาครัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ ฯลฯ 
มาใช(ในการจัดทําวิสัยทัศน� พันธกิจ และ
แผนกลยุทธ�ของคณะ จะทําให(คณะ
สามารถวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความต(องการของผู(มีส,วนได(
ส,วนเสียท้ังในป6จจุบันและในอนาคต 

ในการจัดทําวิสัยทัศน� พันธกิจ และแผนกลยุทธ�
น้ัน คณะฯ มีกระบวนจัดทําแผนฯ ท่ีสอดคล(องกับ
มหาวิทยาลัยได(มีการนําเอาข(อมูลนโยบายภาครัฐ 
แผนยุทธศาสตร�ชาติ ฯลฯ มาใช(ประกอบการ
จัดทําแผน และวางการจัดการสอนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการท่ีสนองตามจากความ
ต(องการของผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย 

คณะฯ ได(จัดกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ 
เม่ือวันท่ี 11-12 กันยายน 2563 ณ ปางช(างแม,
แตง  อําเภอแม,แตง จังหวัดเชียงใหม, โดยได(นํา
ข(อมูลต,างฯ เพ่ือนํามากําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ 
และการดําเนินงานด(านต,าง ประกอบด(วยข(อมูล
ต,างๆ ดังน้ี 

- ความคิดเห็นและความต(องการของผู(มี
ส,วนได(ส,วนเสียท้ังภายในและภายนอก 

-  แผนแม,บทการเปล่ียนผ,าน 100 ป� 
มหาวิทยาลัยแม,โจ( 2477-2577  

- ยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะ 15 ป� (พ.ศ 2555-2569)  

- แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม,
โจ( ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

- แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม,โจ( 
ประจําป�งบประมาณ 2563 
มหาวิทยาลัยได(จัดทําข้ึนซ่ึงสอดคล(อง
และตอบสนองทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาประเทศไทย 
20 ป�  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห,งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564)  

- นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  

 

ควรมีการกํากับติดตามและประเมินผล
การดําเนินการตามแผนกลยุทธ� ท่ี เป�น
ระบบและตามระยะเวลา จะทําให(การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�บรรลุผลตาม
เป=าหมายท่ีกําหนด 

คณะฯ มีแผนการดําเนินงานด(านแผนกลยุทธ�ตาม
รอบระยะเวลาท่ีวางไว( โดยเบ้ืองต(นมีรองคณบดี
แต,ละฝ[ายกํากับ และรับชอบตัวชี้วัดในแผนกล
ยุ ท ธ�  มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ด ย
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร� 
และคณะกรรมการประจําคณะตามลําดับ 

ได(มีการดําเนินการส,งมอบตัวชี้วัดในแผนพัฒนา
คณะฯ และแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 
2564 ให(กับรองคณบดีท่ีรับผิดชอบ และมี
กําหนดการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 

1. ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ

ส่ือสารองค�กรให(บุคลากรทุกคนใน

ค ณ ะ ไ ด( รั บ ท ร า บ ถึ ง น โ ย บ า ย 

เป=าหมาย แนวทางการดําเนินงาน 

การหารายได( และข(อมูลต,าง ๆ ของ

คณะได(อย,างท่ัวถึง และมีความเข(าใจ

ตรงกัน เ พ่ือให(บุคลากรสามารถ

คณะฯ จัดกิจกรรมถ,ายทอดแผนพัฒนาคณะทุก
ป�งบประมาณเพ่ือชี้แจงนโยบาย แนวทางการ
ดําเนินงานและข(อมูลต,าง ๆ ของคณะฯ ให(กับ
บุคลากรได(รับทราบ และดําเนินงานเป�นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อีกท้ังยังเป\ดโอกาสให(บุคลากรให(
ซักถามข(อมูลท่ีสงสัย  พร(อมท้ังรับฟ6งเสนอแนะใน
การดําเนินงานด(านต,าง ๆ ของคณะ 

1. คณะจัดกิจกรรมถ,ายทอดแผนพัฒนาคณะฯ 
พร(อมท้ังแถลงนโยบายการบริหารคณะฯ ในวันท่ี 
26 ตุลาคม 2563 ณ ห(องประชุม 2201-2   
2. คณะฯ มีการช,องทางส่ือสารข(อมูลท่ีสําคัญกับ
ผู(มีส,วนได(ส,วนเสียในแต,กลุ,ม เช,น ทางส่ือออนไลน� 
Facebook Line แบบสอบถาม สายตรงคณบดี 
และการพบปะพูดคุยผ,านการนิเทศการฝLกงาน 
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ข�อเสนอแนะ แนวทางแก�ไข           ผลการดําเนินการ 
ดํา เ นินงานได( ถู กต(อ ง  ตรงตาม

เป=าหมาย และคณะสามารถบริหาร

จัดการคณะไปสู,เป=าหมาย พันธกิจ 

และบรรลุวิสัยทัศน�ของคณะ รวมท้ัง

สามารถสร( า งความ ผูก พันของ

บุคลากรในองค�กรให(เพ่ิมมากข้ึน 

2. ควรมีการส่ือสารข(อมูลท่ีสําคัญของ

คณะอย,างเป�นระบบให(กับผู(มีส,วนได(

ส,วนเสียทุกกลุ,ม เช,น ศิษย�เก,า ผู(ใช(

บัณฑิต และผู(ใช(บริการ 

 

ควรมีการประเมินผู(บริหารคณะทุกระดับ 
และนําผลการประเมินสะท(อนกลับให(แก,
ผู(บริหารทราบ จะก,อให(เกิดการปรับปรุง
การบริหารจัดการคณะ ส,งผลให(การ
ดําเนินงานของคณะบรรลุเป=าหมายตาม
แผนกลยุทธ� พันธกิจและวิสัยทัศน�ของ
คณะ 
 

ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะฯ ได(ดําเนินการ
ประเมินผู(บริหารเรียบร(อยแล(ว โดยมีคณบดีเป�น
ผู(ดําเนินการ  และมีการติดตามผลและนํามา
ปรับปรุงการดําเนินงานอย,างต,อเน่ือง 

ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะฯ ได(ดําเนินการ
ประเมินผู(บริหารทุกระดับ ซ่ึงประกอบด(วย 
คณบดี รอง,คณบดี ผู(อํานวยสํานักงาน ประธาน
อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตร โดยได(นําผลการ
ประเมินแจ(งให(คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ 
พร(อมท้ังแจ(งผลการประเมินและข(อเสนอแนะ/
แนวทางการแก(ไขในการทํางานเป�นรายบุคคล 
เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2563 

ควรมีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังผลการประเมินในระดับ
ห ลัก สูตรและระ ดับคณะในแต, ละป�
การศึกษา มาวิ เคราะห�  และจัดกลุ,ม
ข(อเสนอแนะ/ส่ิงท่ีควรปรับปรุงตามพันธ
กิจของคณะ จะทําให(การบริหารคณะทุก
ด(านสามารถดําเนินการท่ีตอบสนองพันธ
กิจ และตอบสนองความต(องการของผู(มี
ส,วนได(ส,วนเสียทุกกลุ,ม 

นําข(อมูลผลการประกันคุณภาพมาวิเคราะห�เพ่ือ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
และการดําเนินพันธกิจของคณะ โดยผ,านการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

ดําเนินวิเคราะห� และจัดลําดับความสําคัญในแต,
ละพันธกิจ พร(อมท้ังมีการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานในระดับหลักสูตร และระดับคณะในทุก
รอบการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และรายงานผลการดําเนินงานให(
คณะกรรมการประจําคณะทราบ 

 
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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                  ข�ออมูลพื้นฐาน Common Data Set  คณะสัตวศาสตร และเทคโนโลยี  

No. CdsName CdsValue 

1 จํานวนหลักสูตรที่เป5ดสอนทัง้หมด 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 จํานวนนักศึกษาป>จจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 788 

  - ---จํานวนนักศึกษาป/จจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี  728 

  - ---จํานวนนักศึกษาป/จจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  0 

  - ---จํานวนนักศึกษาป/จจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท  23 

  - ---จํานวนนักศึกษาป/จจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  0 

  - ---จํานวนนักศึกษาป/จจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก   7 

4 จํานวนอาจารย ประจําทั้งหมด รวมทัง้ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตFอ 20.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต6อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท6า  1.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต6อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท6า 4.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต6อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท6า  15.00 

  จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน6งอาจารย� 8.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจํา (ท่ีไม6มีตําแหน6งทางวิชาการ) ท่ีมวุีฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท6า 0.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจํา (ท่ีไม6มีตําแหน6งทางวิชาการ) ท่ีมวุีฒิปริญญาโท หรือเทียบเท6า 2.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจํา (ท่ีไม6มีตําแหน6งทางวิชาการ) ท่ีมวุีฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท6า 6.00 

  จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน6งผู?ช6วยศาสตราจารย�  12.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน6งผู?ช6วยศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท6า 1.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน6งผู?ช6วยศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท6า 1.00 
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  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน6งผู?ช6วยศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท6า 10.00 

  จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน6งรองศาสตราจารย� 0.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน6งรองศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท6า 0.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน6งรองศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท6า 0.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน6งรองศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท6า 0.00 

  จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน6งศาสตราจารย� 0.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน6งศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท6า 0.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน6งศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท6า 0.00 

  - ---จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน6งศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท6า 0.00 

5 จํานวนอาจารย ประจําหลักสตูรแยกตามวุฒิการศึกษา 15.00 

  - - --ระดับปริญญาตรี 1.00 

  - - --ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 

  - - --ระดับปริญญาโท 2.00 

  - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 

  - - --ระดับปริญญาเอก 12.00 

6 จํานวนอาจารย ประจําหลักสตูรที่มีดาํรงตําแหนFงทางวิชาการ 15.00 

  - - --จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตรท่ีไม6มีตําแหน6งทางวิชาการ 6.00 

  - - --จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน6งผู?ช6วยศาสตราจารย� 9.00 

  - - --จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน6งรองศาสตราจารย� 0.00 

  - - --จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน6งศาสตราจารย� 0.00 

7 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย ประจําหลักสูตร 7.00 

  
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

5.00 
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- - --บทบสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติท่ีไม6อยู6ในฐานข?อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว6า
ด?วย หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร6ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต6
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปGนประกาศให?ทราบเปGนการท่ัวไป และแจ?งให? กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต6วันท่ีออกประกาศารฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม6อยู6ในฐานข?อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว6าด?วย หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร6ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต6สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เปGนประกาศให?ทราบเปGนการท่ัวไป และแจ?งให? กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต6วันท่ีออกประกาศ 

0.00 

  - - --ผลงานท่ีได?รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.00 

  - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานข?อมูล TCI กลุ6มท่ี 2 

0.00 

  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติท่ีไม6อยู6ใน
ฐานข?อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว6าด?วย หลักเกณฑ�การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร6ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต6สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปGนประกาศให?ทราบเปGนการท่ัวไป และแจ?งให?  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับ แต6วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม6อยู6ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ใน
ฐานข?อมูล TCI กลุ6มท่ี 1 

1.00 

  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข?อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว6าด?วย หลักเกณฑ�การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร6ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556  

1.00 

  - - --ผลงานได?รับการจดสิทธิบัตร 0.00 

  - - --ผลงานวิชาการรับใช?สังคมท่ีได?รับการประเมินผ6านเกณฑ�การขอตําแหน6งทางวิชาการแล?ว 0.00 

  - - --ผลงานวจิัยท่ีหน6วยงานหรือองค�กรระดับชาติว6าจ?างให?ดําเนินการ 0.00 

  - - --ผลงานค?นพบพันธุ�พืช พันธุ�สัตว� ท่ีค?นพบใหม6และได?รับการจดทะเบียน 0.00 

  - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได?รับการประเมินผ6านเกณฑ�การขอตําแหน6งทางวิชาการแล?ว 0.00 

  
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ6านการพิจารณาตามหลักเกณฑ�การประเมินตําแหน6งทางวิชาการ
แต6ไม6ได?นํามาขอรับการประเมินตําแหน6งทางวิชาการ 

0.00 
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- - --จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีมีการเผยแพร6สู6สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ6านสือ่
อิเลคทรอนิกส� online 

0.00 

  - - --จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับสถาบัน 0.00 

  - - --จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับชาติ 0.00 

  - - --จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับความร6วมมือระหว6างประเทศ 0.00 

  - - --จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.00 

  - - --จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับนานาชาติ  0.00 

  
- - -จํานวนบทความของอาจารย�ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได?รับการอ?างอิงใน
ฐานข?อมูล TCI และ Scopus ต6อจํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตร 

0.00 

8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 157.00 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทําภายใน 1 ป� หลังสําเร็จการศึกษา 152.00 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได?งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม6นับรวมผู?ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 106.00 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 24.00 

  จํานวนผู?สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก6อนเข?าศึกษา 2.00 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได?ประจําอยู6แล?ว 0.00 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต6อระดับบัณฑิตศึกษา 5.00 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 0.00 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ�ทหาร 0.00 

  
เงินเดือนหรือรายได?ต6อเดือน ของผู?สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได?งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค6าเฉลี่ย) 

   
13,759.9

2  

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ?างท่ีมีต6อผู?สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.98 

9 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได�รับการตพีิมพ หรือ
เผยแพรF 

9.00 

  - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ�ท่ีมีการตีพิมพ�ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  0.00 

  - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 2.00 
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- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดับชาติท่ีไม6อยู6ในฐานข?อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว6าด?วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการว6าด?วยหลักเกณฑ�การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร6ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต6สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัทําเปGนประกาศให?ทราบท่ัวไปและแจ?ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต6วันท่ี
ออกประกาศ 

1.00 

  - ---ผลงานท่ีได?รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.00 

  - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข?อมูล TCI กลุ6มท่ี 2 0.00 

  

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไม6อยู6ในฐานข?อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว6าด?วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการว6าด?วย
หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร6ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต6สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปGนประกาศให?ทราบท่ัวไปและแจ?ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต6วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม6อยู6ใน Beall's list) หรือตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน
ฐานข?อมูล TCI กลุ6มท่ี 1 

6.00 

  

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏอยู6ในฐานข?อมูลระดับนานาน
ชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว6าด?วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว6าด?วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร6ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 

0.00 

  - ---ผลงานท่ีได?รับการจดสิทธิบัตร 0.00 

  
- ---จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีมกีารเผยแพร6สู6สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ6านสื่อ
อิเลคทรอนิกส� online 

0.00 

  - ---จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับสถาบัน 0.00 

  - ---จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับชาติ 0.00 

  - ---จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับความร6วมมือระหว6างประเทศ 0.00 

  - ---จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.00 

  - ---จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับนานาชาติ  0.00 

  จํานวนผู?สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ป�การศึกษาท่ีเปGนวงรอบประเมิน) 3.00 

10 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได�รับการตีพิมพ หรือ
เผยแพรF 

0.00 

  - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  0.00 
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- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดับชาติท่ีไม6อยู6ในฐานข?อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว6าด?วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการว6าด?วยหลักเกณฑ�การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร6ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต6สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปGนประกาศให?ทราบท่ัวไปและแจ?ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต6วันท่ี
ออกประกาศ 

0.00 

  - ---ผลงานท่ีได?รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.00 

  - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข?อมูล TCI กลุ6มท่ี 2 0.00 

  

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไม6อยู6ในฐานข?อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว6าด?วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการว6าด?วย
หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร6ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต6สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปGนประกาศให?ทราบท่ัวไปและแจ?ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต6วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม6อยู6ใน Beall's list) หรือตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน
ฐานข?อมูล TCI กลุ6มท่ี 1 

0.00 

  

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏอยู6ในฐานข?อมูลระดับนานาน
ชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว6าด?วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว6าด?วยหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร6ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 

0.00 

  - ---ผลงานท่ีได?รับการจดสิทธิบัตร 0.00 

  
- ---จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีมกีารเผยแพร6สู6สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ6านสื่อ
อิเลคทรอนิกส� online 

0.00 

  - ---จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับสถาบัน 0.00 

  - ---จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับชาติ 0.00 

  - ---จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับความร6วมมือระหว6างประเทศ 0.00 

  - ---จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.00 

  - ---จํานวนงานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับนานาชาติ  0.00 

  จํานวนผู?สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ป�การศึกษาท่ีเปGนวงรอบประเมิน) 0.00 

11 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทFา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 0.00 

  - ---ระดับอนุปริญญา 0.00 

  - ---ระดับปริญญาตรี 422.64 
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  - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 

  - ---ระดับปริญญาโท 35.04 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 

  - ---ระดับปริญญาเอก 12.30 

12 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค จากภายในสถาบัน 
     

612,000  

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
      

612,000  

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

13 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค จากภายนอกสถาบนั 

  
1,360,00

0  

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

   
1,360,00

0  

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

14 จํานวนอาจารย ประจําที่ปฏิบตัิงานจริง (ไมFนบัรวมผู�ลาศึกษาตFอ) 19.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 19.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม6นับรวมผู?ลาศึกษาต6อ) 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  จํานวนอาจารย�ประจําท่ีลาศึกษาต6อ 1.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  1.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ  0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  0.00 

  จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต6อ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   0.00 
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  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

15 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ ที่ตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

5.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 5.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดับชาติท่ีไม6อยู6ในฐานข?อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว6าด?วย หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร6
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต6สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปGนประกาศให?ทราบเปGน
การท่ัวไป และแจ?งให? กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต6วันท่ีออกประกาศ 

0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  ผลงานท่ีได?รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข?อมูล TCI กลุ6มท่ี 2  

0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาตท่ีิไม6อยู6ใน
ฐานข?อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว6าด?วย หลักเกณฑ�การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร6ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต6สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปGนประกาศให?ทราบเปGนการท่ัวไป และแจ?งให? กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต6วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม6อยู6ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข?อมูล TCI กลุ6ม
ท่ี 1 

1.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 1.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาตท่ีิปรากฏใน
ฐานข?อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว6าด?วย
หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร6ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  ผลงานได?รับการจดสิทธิบัตร 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  ผลงานวิชาการรับใช?สังคมท่ีได?รับการประเมินผ6านเกณฑ�การขอตําแหน6งทางวิชาการแล?ว 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  ผลงานวิจัยท่ีหน6วยงานหรือองค�กรระดับชาติว6าจ?างให?ดําเนินการ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  ผลงานค?นพบพันธุ�พืช พันธุ�สัตว� ท่ีค?นพบใหม6และได?รับการจดทะเบียน 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 
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  ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได?รับการประเมินผ6านเกณฑ�การขอตําแหน6งทางวิชาการแล?ว 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ6านการพิจารณาตามหลักเกณฑ�การประเมินตําแหน6งทางวิชาการ แต6
ไม6ได?นํามาขอรับการประเมินตําแหน6งทางวิชาการ 

0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

16 งานสร�างสรรค ที่มีการเผยแพรFสูFสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผFานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  online 

0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  งานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับสถาบัน 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  งานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับชาติ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  งานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับความร6วมมือระหว6างประเทศ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  งานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 

  งานสร?างสรรค�ท่ีได?รับการเผยแพร6ในระดับนานาชาติ 0.00 
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  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 0.00 

  - ----กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 0.00 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป"การศึกษา 2563 

Criteria Rating 

C.1 ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู7เรียน 3 

 C.1.1  มีการใช)ข)อมลูที่เก่ียวข)องในการกําหนดคุณสมบัติและจํานวนรับ 
ที่เหมาะสม 

3 

 C.1.2  มีการกํากับ ติดตาม และประเมนิผลการรับสมัครและคัดเลอืกผู)เรียน และใช)ผลการประเมิน
ในการปรับปรุงเพื่อให)ได)ผู)เรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตามต)องการ 

3 

C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต:ละหลักสูตรต:อผลการเรียนรู7 (Learning 

Outcomes) และความต7องการจําเปEนของผู7มีส:วนได7ส:วนเสีย 

2 

 C.2.1  มีการกํากับตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต5ละหลักสูตรให)บรรลุคุณลักษณะ
พึงประสงค�ของบัณฑิต และผลการเรียนรู) 

2 

 C.2.2  มีการกํากับตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต5ละหลักสูตร ให)ตอบสนองความ
ต)องการและจําเป7นของผู)มสี5วนได)ส5วนเสยี 

2 

 C.2.3  มีการกํากับดูแลกระบวนการวัด และประเมนิผลผู)เรียนให)สอดคล)องกับผลการเรียนรู)
คาดหวังหรือคุณสมบัติที่พึงประสงค�ของผู)เรียน เพือ่ทําให)มัน่ใจว5ากระบวนการวัดและผลจากการ
ประเมินผู)เรียนนั้นมีความถูกต)อง เช่ือถือได)และเป7นธรรม (ensure validity, reliability and fairness) 

2 

 C.2.4  มีการกํากับตดิตามและประเมินผลของกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู)ของนักศกึษา งานให)
คําแนะนําและบริการนักศึกษา (student supports / services / advices) เพือ่ให)นักศึกษามคุีณสมบัติ
ที่พึงประสงค�ตาม 
ผลการเรียนรู)และศักยภาพทางอาชีพ 

2 

C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร7างสรรค�นวัตกรรม 

ตามทิศทางการพัฒนาด7านวิจัยและเพื่อผู7เรียน 

3 

 C.3.1  มีการใช)ข)อมลูที่เก่ียวข)องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบัน 
ในการกําหนดหรือทบทวนทิศทางการวิจัยของคณะ/สถาบัน 

3 

 C.3.2  มีการกํากับติดตามและประเมินผลการวิจัยและกระบวนการวิจัย 
ให)ตอบสนองทิศทางการวิจัยของคณะ/สถาบันและใช)ผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการ
หรือปรับทิศทางการวิจัย 

3 

C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพฒันาด7านบริการวิชาการแก:ชุมชน 

และเพื่อผู7เรียน 

3 
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 C.4.1  มีการใช)ข)อมูลที่เก่ียวข)องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกําหนดหรือทบทวน
ทิศทางการบริการวิชาการแก5ชุมชนและพัฒนาผู)เรียนของคณะ/สถาบัน ตามวสิัยทัศน� ปณิธาน และ/
หรือยุทธศาสตร�ของคณะ/สถาบันที่สอดคล)องกับยุทธศาสตร�ชาติ 

3 

 C.4.2  มีการกํากับตดิตามและประเมินผลการบริการวิชาการและกระบวนการบริการวิชาการให)
ตอบสนองทศิทางการบริการวิชาการของคณะ/สถาบันและใช)ผลการประเมินในการปรับปรุง
กระบวนการหรือปรับทิศทาง 

3 

C.5 ผลและกระบวนการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให7สอดคล7องหรือบูรณาการกับพันธ

กิจอื่นของสถาบนั 

2 

 C.5.1  มีการใช)ข)อมลูที่เก่ียวข)องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกําหนดหรือทบทวน
ทิศทางการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมให)สอดคล)องกับพันธกิจอื่นของคณะ/สถาบัน หรือเพื่อ
การพัฒนาความรู)ความสามารถและทักษะทางด)านศิลปะและวัฒนธรรมความเข)าใจหรือ 
การสืบสานต5อยอดศิลปวัฒนธรรม 

2 

 C.5.2  มีการกํากับดูแลและประเมินผลการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกระบวนการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให)ตอบสนองทศิทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน5วยงาน
และใช)ผลการประเมนิในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง 

2 

C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 

 C.6.1  มีการใช)ข)อมลูที่เก่ียวข)องในการวางแผนอัตรากําลังของบุคลากร 3 

 C.6.2  มีการกํากับ ติดตาม ดาํเนินการ และประเมนิแผนอตัรากําลังของบุคลากร และใช)ผลการ
ประเมินในการทบทวนและปรับปรุงอัตรากําลังให)มีความเหมาะสมกับความต)องการจําเป7นของ
คณะ/สถาบัน 

3 

 C.6.3  มีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จําเป7นในการขับเคลื่อนพันธกิจต5าง ๆ ของคณะ/
สถาบัน มีการตดิตามประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
และใช)ผลการประเมนิเพื่อการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 

3 

 C.6.4  มีการวิเคราะห�ความต)องการจําเป7นในการได)รับการพัฒนาของบุคลากร และใช)ข)อมูลที่
เก่ียวข)องในการวางแผนพัฒนาบุคลากร 

3 

 C.6.5  มีการกํากับ ตดิตาม ดาํเนินการ และประเมนิแผนพัฒนาบุคลากร และใช)ผลการประเมินใน
การปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 

3 

 C.6.6  มีระบบการประเมนิความดีความชอบ ให)รางวัล ยกย5อง และเพิม่ขวัญและกําลงัใจของ
บุคลากรด)วยความโปร5งใส ยตุิธรรม สอดคล)องเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของคณะ/สถาบัน 
และส5งเสริมให)เกิดความมุ5งมัน่ ร5วมแรงร5วมใจของบุคลากรในการดําเนนิพันธกิจต5าง ๆ (Merit 
System) 

3 

C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด7านกายภาพ 3 
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 C.7.1  มีการจัดหา บํารุงรักษา และประเมิน ผลการจัดหาและบํารุงรักษาวัสดอุุปกรณ�และสถานที่ที่
ใช)ในการจัดการเรียน การสอน และการฝZกปฏิบัติของผู)เรียน เพื่อให)มีความเพียงพอพร)อมใช)ทันสมัย
และตอบสนองความต)องการจําเป7นของการจัดการเรียนการสอนและการฝZกปฏิบัต ิ

3 

 C.7.2  มีการจัดหา บํารุงรักษา ให)บริการ และประเมินผลการจัดหา บํารุงรักษา และให)บริการวัสดุ
อุปกรณ�และสถานที่ ด)านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให)มีความเพียงพอ พร)อมใช) ทันสมัย และ
ตอบสนองความต)องการจําเป7นของการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนาการเรียนรู)ของผู)เรียน 
และการบริหารจัดการพันธกิจต5าง ๆ 

3 

 C.7.3  มีการจัดหา บํารุงรักษา ให)บริการ และประเมินผลการจัดหา บํารุงรักษา และให)บริการ
ทรัพยากรในห)องสมุด เพื่อให)มีความเพียงพอ 
พร)อมใช) ทันสมยั และตอบสนองความต)องการจําเป7นของการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาการเรียนรู)ของผู)เรียน 

2 

 C.7.4  มีการจัดสภาพแวดล)อมทางกายภาพ สภาพแวดล)อมทางสังคม และสภาพแวดล)อมทาง
จิตวิทยา ที่ช5วยส5งเสริมการเรียนรู) ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภยัของผู)เรียน 

3 

C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด7านภาวะผู7นาํ ธรรมาภิบาล และการตอบสนองผู7มีส:วน

ได7ส:วนเสีย 

3 

 C.8.1  มีกระบวนการรับฟ̂งความคิดเห็นและความต)องการของผู)มสี5วนได) 
ส5วนเสยีทั้งภายในและภายนอกคณะ/สถาบันอย5างเป7นระบบ 

3 

 C.8.2  มีการใช)ข)อมลูความคิดเห็นและความต)องการของผู)มีส5วนได)ส5วนเสยี รวมทัง้สารสนเทศอืน่ที่
เก่ียวข)องในการจัดทําวสิัยทัศน� พันธกิจ และ 
แผนกลยุทธ� 

3 

 C.8.3  มีกระบวนการถ5ายทอดแผนกลยุทธ�สู5การปฏิบัต ิกํากับติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ�อย5างเป7นระบบ และใช)ผลการประเมินในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อผลักดนั
ให)บรรลุผลสําเร็จตามเป`าหมายเชิงกลยุทธ� 

3 

 C.8.4  มีกระบวนการสื่อสารข)อมูลสําคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร)างความผูกพันกับ
บุคลากรและผู)เรียน รวมทั้งผู)มีส5วนได)ส5วนเสยีที่สาํคัญอย5างเป7นระบบ 

3 

 C.8.5  มีกระบวนการประเมินภาวะผู)นาํ ธรรมาภิบาล และผลการปฏิบัติงานของผู)บริหารคณะ/
สถาบัน รวมทั้งผู)บริหารสูงสดุ และสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน และใช)ผลการประเมนิเพือ่การพัฒนา
ปรับปรุง 

3 

 C.8.6  มีการใช)ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาทุกระดับในการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารและ
การดําเนินพันธกิจของคณะ/สถาบัน 

3 

สรุปผลในภาพรวม 3 

 


