
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 

(5 กรกฎาคม 2564 – 13 มิถุนายน 2565) 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

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

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 12 เดือนมกราคม  

พ.ศ.2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ในระหว่างวันที่ 7 - 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ดังนี้ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา  พุทซาค า  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์  จิตมนัส   กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์  กรรมการ 

4. นางสาวศิรินยา  อ้นแก้ว    เลขานุการ 

 
วันท่ีท าการประเมิน 

 วันที่ 7 - 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 

 
สถานท่ีท าการประเมิน 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชียงใหม่ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines ของที่ประชุมอธิการบดี 

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) จ านวน 8 Criteria 28 Sub criteria 

  



2 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี ้
 

Criteria Rating 

 C.1 ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรยีน 3 

C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้  (Learning 

Outcomes) และความต้องการจ าเป็นของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

3 

C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามทิศทางการพัฒนา

ด้านวจิัยและเพื่อผู้เรียน 

3 

C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน  

และเพื่อผู้เรยีน 

3 

C.5 ผลและกระบวนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับ 

พันธกจิอ่ืนของสถาบัน 

3 

C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 

C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ 3 

C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และการตอบสนอง 

ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

3 

สรุปผลในภาพรวม 3 

 

ในภาพรวมของการประเมินผลการด าเนินการ  คณะกรรมการประเมินมีความเห็นว่า  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines ของที่ประชุมอธิการบดี 

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในระดับ 3 (Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate)  

 

ทั้งนี้มีข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินและการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

 

สรุปการใหข้้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 

น าเสนอในวนัท่ี 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

------------------------------------------------------------------- 
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สรุปการใหข้้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 

Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.1 ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน 3 

C.1.1 มีการใช้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องในการก าหนด

คุณสมบัติและจ านวนรับท่ีเหมาะสม 

1. น าข้อเสนอแนะจากครูแนะแนวและนักเรียนมาปรับ

คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเพ่ือ 

เปิดกว้างแก่ผู้ต้องการสมัครเรียน ส่งผลให้มีผู้สมัครเรียน 

เกินกว่าแผนที่รับ โดยเฉพาะหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 

เทยีบเรยีน (สุกร) และหลักสูตรเทยีบเรยีน (โคเนื้อและโคนม) 

2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่หลากหลายกับ

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุม่ 

3. มีการน าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 มาก าหนด

คุณสมบัติการรับเข้าในระดับบัณฑิตศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรน าข้อมูลภายนอกอ่ืน นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2560 เช่น ข้อมูลตลาดแรงงาน การมีงานท าและการประกอบ

อาชีพอิสระของบัณฑิต มาก าหนดคุณสมบัติการรับเข้า 

ในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เป็นไปตามแผน 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.1.2 มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการรับ

สมัครและคัดเลือกผู้ เรียน และใช้ผลการ

ประเมินในการปรับปรุงเพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มี

คุณสมบัตแิละจ านวนตามต้องการ 

1. จากการก ากับ ติดตาม การรับสมัครผู้เรียนใน ปี 2564-

2565 ได้ด า เนินการปรับคุณสมบัติจากการส าเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งทาง

การเกษตร เป็นส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงทุกแผนการศึกษาด้วย โดยจะเปิดโอกาสให้

ผู้สนใจสมัครในปีการศึกษา 2566 เพ่ือเปิดโอกาสแก่

ผู้สมัครเรียนเพิ่มมากขึ้น 

2. ด าเนินการวิเคราะห์การกระจายของเกรดเฉลี่ยนักศึกษา

ใหม่หลักสูตร 4 ปี ที่เปิดรับจากการปรับคุณสมบัติการรับ

นักศกึษาใหม่แยกตามสายวิทย์และสายศิลป์   

3. มีการติดตามให้นั กศึกษาพ้นสภาพที่ มี เกรด เฉลี่ ย 

ใกล้เคยีง 1.5 กลับมาสมัครเรียนใหม่ในปีการศกึษา 2565 

4. ในระดับบัณฑิตศึกษาด าเนินการก ากับ ติดตาม และ

ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงกรณีการรับสมัครผู้เรียน

ไม่เป็นไปตามแผน 

5. มีการทบทวนแผนการรับนักศึกษาและประเมินวิเคราะห์

ผลการรับนักศึกษาย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)  

ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เพ่ือน าผลการ

วิเคราะห์การรับนักศึกษาในปีการศกึษา 2564 ไปวางแผน 

การรับนักศกึษาส าหรับปีการศึกษา 2565 

 

 

 

1. ควรน าข้อมูลการวิเคราะห์การกระจายของเกรดเฉลี่ย

นักศึกษาใหม่หลักสูตร 4 ปี  มาใช้ประโยชน์ เพ่ือการ

ปรับปรุง 

2. ควรมีการประเมินและน าผลการประเมินช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแต่ละช่องทางถึงการเข้าถึงข้อมูล

การประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเพ่ือน ามาใช้วางแผนการ

ติดตามการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน 

 

 

 

3 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 

C.2.1 มีการก ากับติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาของแต่ละหลั กสู ตรให้ บรรลุ

คุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิต และผล

การเรียนรู ้

1. มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

จากผลคะแนนของนักศึกษาที่ได้รับ โดยใช้การประเมิน

จากการสังเกตพฤติกรรม การส่งรายงานที่มอบหมาย 

การน าเสนอ และผลการสอบ  

2. มีรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน โดยผ่านความเห็นชอบ

จากอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานหลักสูตรฯ และ

น าเสนอเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  

3. มีการก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดย

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ควรมีการก ากับติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์ผลการจัด

การศึกษาของทุกหลักสูตรและในภาพรวมของคณะ เพ่ือให้

บรรลุคุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิตและผลการเรียนรู้

จากศิษย์เกา่ / ผู้ใชบ้ัณฑิต 

 

3 

C.2.2 มีการก ากับติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาของแต่ละหลักสูตร ให้ตอบสนอง

ความต้องการและจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

มีการประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้

ทั้ ง 5 ด้ านของแต่ละหลักสูตร โดยผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย  

เพื่อน ามาวิเคราะหใ์นการก ากับตดิตาม และประเมินผล 

 

มีการก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ 

แต่ละหลักสูตรอย่างเป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 

3 

C.2.3 มี การก ากั บดู แลกระบวนการวัด  และ

ประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการ

เรียนรู้คาดหวังหรือคุณสมบัติที่พึงประสงค์

ของผู้เรียน เพ่ือท าให้มั่นใจว่ากระบวนการวัด

และผลจากการประเมินผู้เรียนนั้นมีความ

ถูกต้อง เช่ือถือได้และเป็นธรรม (ensure 

validity, reliability and fairness) 

1. มีการก ากับติดตามอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาให้จัดท า 

มคอ. 3 และ มคอ. 5 และมีการชีแ้จงรายละเอียดรายวิชา

แก่นักศึกษา 

2. มีการทวนสอบกระบวนการวัดและประเมินผลถึงความ

สอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง โดยคณะกรรมการ

ทวนสอบฯ 

1. ควรมี การทบทวนกระบวนการ/วิ ธี ก ารทวนสอบ

กระบวนการวัดและประเมินผล ที่สามารถด าเนินการได้

ในทุกรายวชิาของทุกหลักสูตร 

2. ควรมีช่องทางและการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการวัด

และประเมินผลในช่วงสถานการณก์ารเรียนแบบออนไลน์ 

3 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.2.4 มีการก ากับติดตามและประเมินผลของ

กระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 

งานให้ค าแนะน าและบริการนักศึกษา (student 

supports / services / advices) เพ่ือให้นักศึกษา

มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้

และศักยภาพทางอาชพี 

1. มีการก ากับ ติดตามและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 

โดยใช้ระบบอาจารย์ที่ปรกึษา 

2. มีการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ตั้งแต่รับเข้า 

ระหว่างเรยีน และก่อนจบการศกึษา  

3. มีกจิกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนสู่ศตวรรษท่ี 21  

1. ควรมีระบบในการก ากับติดตามและประเมินผลของ

กระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา งานให้

ค าแนะน าและบรกิารนักศึกษา 

2. ควรมีการประเมินผลกิจกรรมสนับสนุนการเสริมสร้าง

ศักยภาพ/ทักษะทางอาชีพ เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินการในปีตอ่ไป 

3 

C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามทิศทางการพัฒนาด้านวิจัยและเพื่อผู้เรียน 3 

C.3.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและ

ภายนอกคณะ/สถาบันในการก าหนดหรือ

ทบทวนทศิทางการวิจัยของคณะ/สถาบัน 

 

1. มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ

ภายนอกที่หลากหลายมาก าหนดทิศทางการวิจัยของ

คณะ 

2. มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านการวิจัยและกิจกรรมด้านการ

วิจัย 

 

ควรน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

กลุ่มใดที่มีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางงานวิจัยของ

คณะ และเป็นประเด็นที่ส าคัญที่คณะต้องการก าหนดเป็น 

แนวทางการท างานวิจัยในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว 

เพ่ือสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการบรรลุเป้าหมายงานวิจัย

อย่างเป็นรูปธรรม 

3 

C.3.2 มีการก ากับติดตามและประเมินผลการวิจัย

แ ล ะก ร ะบ วน ก า ร วิ จั ย ให้ ต อ บ ส น อ ง 

ทิศทางการวิจัยของคณะ/สถาบันและใช้ผล

การประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือ

ปรับทิศทางการวิจัย 

 

1. มีการก ากับติดตามในประเด็นของการด าเนินงานวิจัย 

ได้แก่ การตีพิมพ์และการเผยแพร่ผลงาน ด าเนินการ

ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย การท าสัญญากับแหล่งทุน

ภายนอก การให้ค าปรึกษา และการน าไปใช้ประโยชน์ 

2. มีการก ากับติดตามการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม  

การใชป้ระโยชน์เชงิวิชาการ 

3. มีการน าผลงานวิจัยมาร่วมบูรณาการกับการเรียน 

การสอนในรายวิชา สศ 308 สศ 302 สศ 446 สศ 301 

สศ 371 สศ 473 สศ 457 และ สศ 520 

1. ควรน าตัวเลขมาใช้ในการก ากับติดตามและประเมิน

ผลการวิจัยและกระบวนการวิจัย ว่าเป็นไปเป็นตามแผน

งานวิจัยของคณะ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง  

สู่การวางแผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป โดยเฉพาะ

ตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามแผนและตัวชี้วัดที่บรรลุเพ่ือก าหนด

เป็นความท้าทาย 

2. ควรท าฐานข้อมูลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา 

เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และก าหนด

ทศิทางการวิจัย 

3 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด้านบริการวชิาการแก่ชุมชน และเพื่อผู้เรยีน 3 

C.4.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและ

ภายนอกคณะ/สถาบันในการก าหนดหรือ

ทบทวนทิศทางการบริการวิชาการแก่ชุมชน

และพัฒนาผู้ เรียนของคณะ/สถาบัน ตาม

วิสัยทัศน์ ปณิธาน และ/หรือยุทธศาสตร์ของ

คณะ/สถาบันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ 

มีการน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกจาก

หลากหลายช่องทาง และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 

ในลักษณะ (problem base) มาก าหนดทิศทางการบริการ

วิชาการแก่ชุมชนของคณะ 

 

 

ควรน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

กลุ่มใดที่มีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางงานบริการ

วิชาการของคณะและเป็นประเด็นที่ส าคัญที่คณะต้องการ

ก าหนดเป็นแนวทางการท างานบริการวิชาการในระยะสั้น 

ปานกลาง และระยะยาว เพ่ือสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ

บรรลุเปา้หมายงานบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

3 

C.4.2 มีการก ากับติดตามและประเมินผลการบริการ

วิชาการและกระบวนการบริการวิชาการให้

ตอบสนองทิศทางการบริการวิชาการของ

คณะ/สถาบันและใช้ผลการประเมินในการ

ปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทศิทาง 

 

1. มี ก ารก ากั บติ ดตาม โดยผ่ านการด า เนิ น งานของ

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ และ

รายงานผลของการด าเนินงานให้แกค่ณะกรรมการประจ า

คณะ 

2. มีการน าผลงานบริการวิชาการมาร่วมบูรณาการกับ 

การเรียนการสอนในรายวิชา สศ 243 สศ 446 สศ 240 

สศ 241 และ สศ 354  

1. ควรน าเสนอตัวเลขและการด าเนินงานการบริการวิชาการ 

มาใช้ในการก ากับติดตาม และประเมินผลการบริการ

วิชาการว่าเป็นไปเป็นตามแผนงานวิจัยของคณะ เพ่ือ

น ามาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงสู่การวางแผนการ

ด าเนินงานในรอบปีถัดไป โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไป

ตามแผนและตัวชีว้ัดที่บรรลุเพื่อก าหนดเป็นความท้าทาย 

2. ควรประเมินความคุ้มค่าของการจัดโครงการบริการ

วิชาการ ทัง้ประสิทธิผล ประสิทธภิาพ และผลกระทบ 

3. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนรว่มในโครงการ

บริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

3 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.5 ผลและกระบวนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธกจิอื่นของสถาบัน 3 

C.5.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและ

ภายนอกคณะ/สถาบันในการก าหนดหรือ

ทบทวนทิศทางการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจอ่ืนของ

คณะ/สถาบัน หรือเพ่ือการพัฒนาความรู้

ความสามารถและทักษะทางด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมความเข้าใจหรือการสืบสานต่อยอด

ศิลปวัฒนธรรม 

มีการน าข้อมูลภายใน เช่น ยุทธศาสตร์ของแม่ โจ้  100 ปี 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 พ.ศ.2560 - 

2564) และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี

งบประมาณ 2564 และข้อมูลภายนอก เช่น สมาคมอนุรักษ์และ

พัฒนาควายไทย มาก าหนดทิศทางการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ  

โดยก าหนดเป็ นกิ จกรรมต่ าง ๆ ได้ แก่  กิ จกรรมท าบุญ 

ให้สัตว์ทดลอง การประกวดไก่ต่อไก่ตั้ง ไก่พื้นเมือง โครงการ 

ท าขวัญควาย 

ควรน ารายละเอียดทิศทางการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ให้สอดคล้องกับพันธกจิอ่ืนของคณะ 

3 

C.5.2 มีการก ากับดูแลและประเมินผลการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมและกระบวนการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ตอบสนอง 

ทิศทางการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ของหน่วยงานและใช้ผลการประเมินในการ

ปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทศิทาง 

 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เพ่ือการก ากับดูแลและประเมินผลการจัดโครงการ 

สืบสานศลิปวัฒนธรรม 

2. มีการน าความรู้ จากการจัดกิ จกรรมการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกับรายวิชา สศ 242 สศ 

241 สศ 521 สศ 443 

1. ควรน าแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานกิจกรรม 

ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

ในรอบปีถัดไป 

2. ควรน าระดับผลส าเร็จในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ก ากับดูแล และประเมินผลการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. ควรพัฒนากิจกรรมให้โดดเด่น เพ่ือเป็นแนวทางในการ

สร้างรายไดห้รือพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

3 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 

C.6.1 มีการใช้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องในการวางแผน

อัตราก าลังของบุคลากร 

มีการวิเคราะห์อัตราก าลังตามทิศทางการด าเนินงานของ

คณะฯ พันธกิจ (การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการ

วิชาการ) การเกษียณอายุของอาจารย์ในแต่ละปี ภาระงาน

สอน การวิเคราะห์ค่า FTES ของแต่ละหลักสูตร จ านวน

อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาในหลักสูตร แผนและผล

การรับนักศกึษาแต่ละปีการศึกษา 

1. ควรมีการเตรียมการด้านบุคลากร เพ่ือรองรับการจัด 

การเรียนการสอนในหลักสูตรเกษตรอัจฉรยิะ 

2. ควรมีการวางแผนอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมในการ

บริหารจัดการฟารม์ 

3. ควรมีการวางแผนอัตราก าลังทั้งคณาจารย์และสาย

สนับสนุนเพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มมากขึน้ 

3 

C.6.2 มีการก ากับ ติดตาม ด าเนินการ และประเมิน

แผนอัตราก าลังของบุคลากร และใช้ผลการ

ป ระ เมิ น ใน ก ารทบท วน แล ะป รับ ป รุ ง

อัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับความ

ต้องการจ าเป็นของคณะ/สถาบัน 

 

คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประธาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูล

ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการ และได้มีการติดตาม

ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ มีการวิเคราะห์

ภาระงานสอนของสายสายวิชาการในแต่ละสาขาวิชาเอก 

เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น  

 

- 4 

C.6.3 มีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จ าเป็น

ในการขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะ/

สถาบัน มีการติดตาม ประเมินสมรรถนะของ

บุคลากร และใช้ผลการประเมินเพ่ือการ

ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 

1. มีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรที่ จ าเป็นในการ

ขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ตามคูมื่อสมรรถนะมหาวิทยาลัย

แม่โจ้  

2. คณะฯ ได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามสมรรถนะในแต่ละสายงาน รวมทั้งได้มีการประกาศ

เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ

คณะผ่านทางเว็บไซด์และแจ้งบุคลากรทุกคน  

 

1. ควรมีการทบทวนสมรรถนะเกี่ ยวกับพั นธกิจการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะหรือมหาวิทยาลัยทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

2. ควรน าผลการประเมินสมรรถนะมาปรับปรุงพัฒนา

บุคลากรทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุน 

 

 

3 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.6.4 มีการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการ

ได้รับการพัฒนาของบุคลากร และใช้ข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาบุคลากร 

บุคลากรมีแผนในการพัฒนาตนเอง ควรทบทวน และวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา

ของบุคลากรที่ตอบสนองต่อพันธกิจของคณะ 

 

3 

C.6.5 มีการก ากับ ติดตาม ด าเนินการ และประเมิน

แผนพัฒนาบุคลากร และใช้ผลการประเมิน 

ในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ก ากับ ติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ 2564 จ านวน 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ  

12 เดือน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อแผนการพัฒนา

บุคลากรที่ตอบสนองต่อพันธกิจของคณะ 

 

 

3 

C.6.6 มี ระบบการประเมิ นความดี ความชอบ  

ให้รางวัล ยกย่อง และเพิ่มขวัญและก าลังใจ

ของบุคลากรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 

สอดคล้องเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของ

คณะ/สถาบัน และส่งเสริมให้เกิดความมุ่งมั่น 

ร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในการด าเนิน 

พันธกจิต่าง ๆ (Merit System) 

1. คณะฯ มีระบบการประเมินความดีความชอบประจ าปี ยก

ย่อง เพิ่ มขวัญ และก าลั งใจของบุ คลากร โดยผ่ าน

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

2. มีการแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้ รับประเมินทราบเป็น

รายบุคคล และสามารถทักทว้งผลการประเมินได้ 

- 4 

C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ 3 

C.7.1 มีการจัดหา บ ารุงรักษา และประเมิน ผลการ

จัดหาและบ ารุง รักษาวัสดุอุปกรณ์และ

สถานที่ที่ ใช้ในการจัดการเรียน การสอน 

และการฝึกปฏิบัติของผู้เรียน เพ่ือให้มีความ

เพียงพอพร้อมใช้ทันสมัยและตอบสนอง

ความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียน

การสอนและการฝึกปฏิบัติ 

คณะฯ มีการก ากับติดตามเพ่ือจัดหา บ ารุงรักษา วัสดุ

อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และสถานที่ที่ ใช้ ในการจัดการเรียน 

การสอน และการฝึกปฏิบัติของผู้เรียน เพื่อให้มีความพอเพียง

พรอ้มใช้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการจ าเป็น 

1. ควรน าผลการประเมิ นความพึ งพอใจ ในประเด็ น

สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ในฟาร์มมาใช้พิจารณา เพ่ือ

วางแผนปรับปรุง 

2. จากการสัมภาษณ์นักศึกษา มีความต้องการฝึกปฏิบัติงาน

ในฟารม์ที่หลากหลายท้ังภายในและภายนอกคณะ 

 

3 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.7.2 มีการจัดหา บ ารุ งรักษา ให้ บริการ และ

ประเมิ นผล การจัดหา บ ารุ งรักษา และ

ให้บริการวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่  ด้ าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีความเพียงพอ 

พร้อมใช้ ทันสมัย และตอบสนองความต้องการ

จ าเป็นของการจัดการเรียนการสอน และ การ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการบริหาร

จัดการพันธกจิต่าง ๆ 

คณะฯ มีการก ากับติดตามเพ่ือจัดหา บ ารุงรักษา วัสดุ

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน และการฝึกปฏบิัตขิองผู้เรยีน 

ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นความพอเพียง

ของคอมพิวเตอร์และความเสถียรของอินเตอร์เน็ตมาใช้

พิจารณา เพื่อวางแผนปรับปรุง 

3 

C.7.3 มีการจัดหา บ ารุงรักษา ให้บริการ และ

ประเมินผลการจัดหา บ ารุง รักษา และ

ให้บริการทรัพยากรในห้องสมุด เพ่ือให้มี

ความ เพี ยงพอ พร้อมใช้  ทั นสมัย  และ

ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของการ

จั ดการเรียนการสอนและการพัฒ นา 

การเรียนรูข้องผู้เรยีน 

 

 

1. คณะฯ มีการจัดเตรียมห้องสมุดไว้ส าหรับการบริการ 

ทางวิชาการในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการที่จ าเป็นของการจัดการเรียนการสอน และ

การพัฒนา การเรียนรู้ของผู้ เรียน ได้แก่  คณาจารย์ 

บุคลากร รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศกึษา 

2. มี ส านั กหอสมุ ด  เป็ นศู นย์ กลางในการให้ บ ริก าร 

ทางวิชาการในการสืบค้นข้อมูลด้านต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย  

 

 

 

 

 

 

1. ควรมีการให้รายละเอียดการเข้าใช้งานของส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก่นักศึกษา 

2. ควรเพิ่มทรัพยากรภายในห้องสมุดคณะให้มีความ

เพียงพอ และทันสมัย 

 

3 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.7.4 มี การจั ดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ 

สภาพแวดล้ อมทางสั งคม  แล ะสภาพ 

แวดล้อมทางจิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการ

เรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และ

ความปลอดภัยของผู้เรยีน 

 

คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 

การเรียนการสอน การวิจัย ด้วยสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

รายล้อมด้วยต้นไม้ร่มร่ืนและจัดให้มีที่จอดรถยนต์ ซึ่งมี

บริเวณเฉพาะส าหรับจอดรถยนต์ผู้พิการ รถจักรยานยนต์ 

รวมถึงรถจักรยาน เพ่ือกระตุ้นให้ตระหนักถึงการช่วยกัน

ประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อม มีที่นั่งพักส าหรับ

ผ่อนคลายทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีบริการตู้กดน้ าดื่ม 

มีถังขยะที่แยกประเภทของขยะ เพ่ือกระตุ้นให้ตระหนักถึงการ

รักษาสิ่งแวดล้อม ในส่วนของอาคารส านักงานและห้องเรียน

ได้จัดให้ใช้หลอดไฟส่องสว่างชนิดประหยัดพลังงาน มีห้องน้ า

บริการทุกชั้นของอาคารด้วยระบบเซ็นเซอร์ มีกล้องวงจรปิด

และระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยประจ าทัง้กลางวันและกลางคืน 

1. จากการสัมภาษณ์นักศึกษา มีความต้องการร้านอาหาร

ภายในบรเิวณคณะ 

2. จากการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า บริเวณที่นั่งพักมี 

มูลนก ท าให้ไม่สามารถนั่งท างานได้ รวมทั้งในบางพื้นที่มี

ความเสี่ยงต่อการพลัดตก 

3 

C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 

C.8.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ

ภายนอกคณะ/สถาบันอย่างเป็นระบบ 

1. มีการก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

อย่างชัดเจน 

2. มีการก าหนดช่องทางรับฟังข้อมูลที่ต้องการ และการใช้

ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่ วนได้ 

ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ตามพันธกจิแต่ละด้านอย่างชัดเจน 

 

1. ควรมีการก าหนด ระยะเวลา และผู้รับฟังความคิดเห็น

และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

ให้ชัดเจน 

2. ควรมีการประเมินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ามาปรับปรุง

กระบวนการ 

 

 

3 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.8.2 มีก ารใช้ ข้ อมู ลความคิ ด เห็ นและความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ ง

สารสนเทศ อ่ืนที่ เกี่ ยวข้องในการจัดท า

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ 

1. มีการน าข้อมูลจากผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียมาสรุปและ

วิเคราะห์ พร้อมทั้งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจของคณะฯ และน าข้อมูล

ดังกล่าวมาการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และ

แผนการด าเนินงานของ 

2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนกลยุทธ์และ

แผนการด าเนินงานตามพันธกจิของคณะ 

1. ควรมีการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็น

และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแผนกลยุทธ์

ของคณะอย่างชัดเจน 

2. ควรมีการพิจารณาก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

3. ควรทบทวนวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับพันธกิจในประเด็น

ความเป็นเลิศในระดับนานาชาต ิ

3 

C.8.3 มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การ

ปฏิบัติ ก ากับติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ 

และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง พัฒนา

เพ่ือผลักดันให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ 

1. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่บุคลากรทุกกลุ่มโดยการ

ประชุม  

2. มีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินการตาม

แผนกลยุทธอ์ย่างเป็นระบบ 

3. มีการน าส่งแผนปฏิบัติประจ าปี ผ่านระบบหนังสือเวียน

อิเล็กทรอนิกส์ และไลน์กลุ่ม 

ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 

สู่การปฏิบัตอิย่างเป็นระบบ 

3 

C.8.4 มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลส าคัญตาม 

พันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพัน

กับบุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่ส าคัญอย่างเป็นระบบ 

 

คณะฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลตามพันธกิจของคณะฯ 

ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านบริหารจัดการ และด้าน

งานฟาร์มปศุสัตว์ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ

คณะฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และรับฟังความคิดเห็นจาก

กลุ่มเป้าหมายที่สะท้อนกลับ และน ามาใช้ในการวางแผน 

การบริหารจัดการและการปรับตัวขององค์กรในยุคปัจจุบัน 

ผ่านหลายชอ่งทาง  

1. ควรมีการประเมินกระบวนการ/ช่องทางการสื่อสารข้อมูล  

2. ควรมีการสื่อสารทุกระดับในรูปแบบเผชิญหน้าเป็นระยะ

อย่างต่อเน่ือง โดยการประชุมบุคลากร หรือจัดกิจกรรม

พบปะพูดคุยระหว่างบุคลากร เพ่ือการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลากร 

3 
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Criteria จุดที่เห็นเด่นชัด สิ่งที่ควรทบทวน 
Rating  

(1-7) 

C.8.5 มีกระบวนการประเมินภาวะผู้น า ธรรมา 

ภิบาล และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

คณะ/สถาบัน รวมทั้งผู้บริหารสูงสุด และสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบัน และใช้ผลการประเมิน

เพื่อการพัฒนาปรับปรุง 

คณบดีได้จัดส่งสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปยัง

ผู้บริหารทุกท่านทราบ เพ่ือน าผลประเมินไปจัดท าแผนพัฒนา

ตนเองและปรับปรุงการปฏิบัตงิาน  

1. ควรน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการพัฒนา

อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ควรมีการประเมินผู้บริหารคณะทุกระดับอย่างต่อเน่ือง 

และใช้ผลการประเมินในการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้การ

ด าเนินของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

3 

C.8.6 มีการใช้ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาทุก

ระดับในการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารและ

การด าเนินพันธกจิของคณะ/สถาบัน 

มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ งในระดับ

หลั ก สู ต รแล ะระดั บ คณ ะม าวิ เค ราะห์  แล ะจั ด กลุ่ ม

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุงตามพันธกิจของคณะ 

ควรมีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละ 

ปีการศึกษามาทบทวน วิเคราะห์ผลการด าเนินการ และ

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง จะท าให้การด าเนินงานของคณะ

เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการ รวมทั้งตอบสนอง

ความตอ้งการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

4 

สรุปในภาพรวม 3 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. การก าหนดความหมาย เป้าหมาย และระยะเวลาที่ต้องการบรรลุ “วิสัยทัศน์” ให้ชัดเจน  

จะท าให้คณะสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

2. การแสดงจุดเน้น เอกลักษณ์ที่สะท้อนลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของหลักสูตรกับคู่ เทียบ 

ในหลักสูตรอ่ืน 

3. การก าหนดจุดเด่นของบัณฑิต และสร้างจุดเด่นของคณะที่ชัดเจน ทั้งด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม 

 

สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณผ์ู้บริหารคณะ 

1. จ านวนนักศึกษาแรกเข้า และอัตราการงานได้ท าของบัณฑิต ถือเป็นหนึ่งตัวช้ีวัดในการสะท้อน

ความเป็นเลิศทางด้านสัตวศาสตร์ อีกทั้ง คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษา 

ได้ฝึกปฏิบัติทั้งในรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการและ

วิชาชีพด้านสัตวศาสตร์เฉพาะทางซ่ึงเป็นส่ิงหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการผลักดันให้นักศึกษา 

มีความเป็นเลิศทางด้านสัตวศาสตร์และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน 

2. การจัดสรรอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยยังไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 

เท่าที่ควร 

3. คณะเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน รวมถึงมีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพ่ือเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาให้มี

ความเช่ียวชาญมากยิ่งข้ึน 

4. คณะมีแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสัตว์ทดลองเพ่ือให้มีความเพียงพอต่อการ 

จัดการเรียนการสอน โดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับฟาร์มสัตว์ หรือสถาน

ประกอบการภายนอก ส าหรับใช้เป็นพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา 

5. คณะมีการก าหนดนโยบายการรับบุคลากรใหม่ โดยมีการก าหนดคุณสมบัติ และความ

เช่ียวชาญเฉพาะทางในศาสตร์ที่ต้องการ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

ตามพันธกิจที่สอดรับกับบริบทของคณะในปัจจุบัน 

6. คณะมีแผนในการเพ่ิมจ านวนนกัศกึษารบัเข้าระดับบณัฑิตศึกษา โดยผลักดันให้คณาจารย์มีการ

แสวงหาทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมากข้ึน ส าหรับเป็นทุนการศึกษา หรือทุนในการท างาน

วิจัยของนักศึกษา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมากข้ึน 
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7. คณะมีการน าความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งทุนภายนอกจากทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น มาวิเคราะห์และวางแผนในการ

ก าหนดการด าเนินงานวิจัยของคณะ เพ่ือผลักดันให้งานวิจัยต่อยอดไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 

ได้มากข้ึน 

8. เป้าหมายและตัวช้ีวัดด้านการวิจัยบางประเภทที่มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่สอดคล้องกับทิศทาง 

และบริบทในการด าเนินงานของคณะ 

9. คณะเปิดโอกาสให้บุคลากรวางแผนการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ และความสนใจตาม 

สายงานที่เกี่ยวข้อง 

10. คณะมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานในประเด็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

ของคณะหรือมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การประมินผลสามารถสะท้อนถึงการปฏิบตัิงานของบคุลากร

ได้อย่างแท้จริง  

 

สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณต์ัวแทนอาจารย์ผู้สอน 

1. คณะเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้เสนอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการวางแผน และ

ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะ เพ่ือให้การขับเคล่ือนผลการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ 

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณาจารย์มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก  

ส่งผลให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. คณาจารย์มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีการท างานวิจัย และ 

ต่อยอดไปสู่การน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

4. คณะมีการแสวงหางบประมาณจากเครือข่ายภายนอก เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการ 

ด้านการเรียนการสอนของคณะให้มีประสิทธิภาพ 

5. สถานการณ์การเกิดโรคระบาดในสัตว์ทดลองโดยเฉพาะสุกรในปัจจุบัน ส่งเกิดผลกระทบต่อ 

การจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

6. คณาจารย์มีการวางแนวทางในเพ่ิมจ านวนนักศึกษารับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

- มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ เพื่อสร้างแรงจูงใจ

ในการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 

- มีการแสวงหาทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมากข้ึน ส าหรับเป็นทุนการศึกษา หรือทุน 

ในการท างานวิจัยของนักศึกษา เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมากข้ึน 

7. คณะเปิดโอกาสให้คณาจารย์วางแผนในการพัฒนาตนเองตามความสนใจในสายงานที่เกี่ยวข้อง 
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8. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยังไม่สอดคล้องกับ

ภาระหน้าที่ และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างแท้จริง 

9. ต้องการให้คณะจัดหา บ ารุงรักษา และปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก

ต่าง ๆ ให้มีความเพียงพอ พร้อมใช้ และตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นในการสนับสนุน 

การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ต้องการให้มีการส่ือสารภายในองค์กรทั้งการด าเนินงานตามพันธกิจ หรือข่าวสารต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและทั่วถึงบุคลากรทุกระดับ 

 

สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

1. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

ในฟาร์มของคณะ 

2. คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานวิจัยของนักศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3. คณะยังขาดการประเมินความรู้ของนักศึกษารับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา  

4. ต้องการให้มีการฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ที่แท้จริงในฟาร์มของคณะ 

5. คณะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning เพ่ือให้นักศึกษาเกิดผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์ประเภทต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา  

7. ต้องการให้เพ่ิมทรัพยากรภายในห้องสมุดของคณะ เช่น หนังสือ ต ารา วารสารวิชาการ 

ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านสัตวศาสตร์ ฯลฯ ให้มากขึ้น 

8. ต้องการให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฟาร์มมีการแจ้งรายละเอียด และท า

ข้อตกลงร่วมกับนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการให้เกรด เพ่ือให้นักศึกษา

สามารถวางแผนการเรียนในรายวิชาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขอนามัย (ข้ีนก) และความปลอดภัย (ระเบียงต่ า)

ทางด้านกายภาพของคณะ 

10. ต้องการให้ส านักหอสมุดขยายเวลาการให้บริการแก่นักศึกษา 

 

สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

1. บัณฑิตมีความอดทน สู้งาน มีความกระตือรือร้น และใฝ่รู้ 

2. ต้องการให้คณะมีการปรับให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 

เพ่ือให้นักศึกษามีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติตามสายงานที่ เกี่ยวข้อง และเพ่ิมโอกาส 

การได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาได้มากข้ึน 
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3. ต้องการให้มีการเพ่ิมทักษะและองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการประยุกต์ใช้ในการท างานให้แก่

นักศึกษา ดังนี้ 

- ทักษะการน าเสนอและการส่ือสาร 

- ความกล้าแสดงออก 

- ทักษะการเป็นผู้น า 

- ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

- การจัดการฟาร์ม 

 

สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า 

1. ความรู้และทักษะที่ได้รับจากคณะ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้เป็นอย่างดี 

2. ต้องการให้มีการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติให้แก่นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี มากขึ้น 

3. ต้องการให้มีการเพ่ิมทักษะและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการประยุกต์ใช้ในการท างาน

ให้แก่นักศึกษา ดังนี้ 

- ทักษะการคิด วิเคราะห์ 

- ทักษะการตลาดและการขาย 

- ทักษะและความรู้ด้านการขับข่ียานพาหนะ เพ่ือต่อยอดไปสู่การสอบใบขับข่ีประเภทต่าง ๆ ได้ 

- องค์ความรู้ทางด้านปศุสัตว์ 

- ความอดทน ซ่ือสัตย์ 

4. ต้องการให้มีการเสริมความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านสัตวศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกศาสตร์ 

ที่เกี่ยวข้อง 

5. ต้องการให้มีการวางแผน และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการขอใบประกอบวิชาชีพทางด้าน

สัตวบาลให้แก่นักศึกษา 

6. ต้องการให้มีการเปิดหลักสูตรต่อเนื่องหรือหลักสูตรระยะสั้นในการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้าน

สัตวแพทย์ เพ่ือต่อยอดไปสู่การได้มาซ่ึงใบประกอบวิชาชีพทางด้านสัตวแพทย์ในอนาคต 

 

สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณบ์ุคลากรสายสนับสนุน 

1. คณะเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกส่วนงานได้เสนอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการวางแผน 

การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 

2. คณะมีการก าหนดสมรรถนะ และประกาศเผยแพร่ให้แก่บุคลากรรับทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 

ในการวางแผนการพัฒนาตนเอง และขับเคล่ือนผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ที่ก าหนด 



19 

 

 

3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 

รวมถึงมีการให้ข้อเสนอแนะเป็นรายบุคคล เพ่ือให้บุคลากรพัฒนา /ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 

4. ผู้อ านวยการส านักงานคณบดีมีการก ากับ ติดตามการขอต าแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากร 

อย่างต่อเนื่อง 

5. ต้องการให้คณะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร เพ่ือให้การ

ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของคณะ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

6. ต้องการให้คณะมีการจัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ เอ้ือต่อการท างานของบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

7. ต้องการให้บุคลากรใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์บางประเภทให้เต็ม

ประสิทธิภาพ 

8. ต้องการให้ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการวางแนวทางการหารายได้ 

ของคณะ  

9. ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร เพ่ือให้เกิดการส่ือสารภายใน

องค์กรมากยิ่งข้ึน 

10. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ระบบไฟฟ้า สัญญาณอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ยังเป็นอุปสรรคต่อการ

ด าเนินงานตามพันธกิจ  
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ภาคผนวก  ก 

ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

………………………….. 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2564 

วันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2565 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

การตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams 

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

วันพฤหัสบดทีี่ 7 กรกฎาคม 2565 

09.00 – 10.00 น.     กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน   

   รายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

10.00 – 12.00 น.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร 

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.00 น.  สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน  *สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom 

14.00 – 14.20 น.    สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  *สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom 

14.20 – 14.40 น.    สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า   *สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom 

14.40 – 15.15 น.    สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา   *สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom 

15.15 – 15.40 น.    สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน *สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom 

15.40 – 16.30 น.    คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ประชุมสรุปงานประจ าวัน 
 

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 

09.00 – 12.00 น.    คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ เก็บข้อมูลเพ่ิมเติม และประชุมสรุปงาน  

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ 

15.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ เสนอผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหาร

คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ 

  

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก  ข 

รายช่ือผู้รับการสัมภาษณ ์

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

 

ตัวแทนผู้บริหาร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย  คณบดี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ  

กิจการพิเศษ 

4. อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกัง    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์  ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ห ลั ก สู ต รป รั ชญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

6. อาจารย์ ดร.มงคล  ยะไชย    ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

7. นางรจนา  อุดมรักษ์     ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี 

     

ตัวแทนอาจารยผ์ู้สอน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน  บัวจูม   

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สบุรรณ  ฝอยกลาง 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร  ปานะถึก 

4. อาจารย์ ดร.สุภารักษ์   ค าพุฒ 
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ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

1. นางดาริน  ชมภูพันธ์ 

2. นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ์ 

3. นางสาวอรทัย  ปรีชา 

4. นางอัมพร  ค าฟองเครือ 

5. นางสาวศิริภรณ์  ดีอุโมงค์ 

6. นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 

 

ตัวแทนนักศึกษา 

- ระดับปรญิญาตร ี

1. นางสาวนิลุบล เมื่องใจ  ชั้นปีที่ 1 

2. นางสาวสุธิดา ง าเมืองตึง  ชั้นปีที่ 2 

3. นายอภิวิชญ์ ยอดกิจอุดมยิ่ง ชั้นปีที่ 3 

4. นายกันตพงษ์ เลาหาง  ชั้นปีที่ 4  

  

- ระดับปริญญาโท 

1. นางสาวกรัณฑรัตน์ ในเวียง   

   

- ระดับปริญญาเอก 

1. นางสาวพัชรี พรมตัน   

  

ตัวแทนผู้ใชบ้ัณฑิต 

1. คุณณภัสธีเดชธ์ ปารมีภัสฐ์ธนัท   บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

2. คุณดุริยพนัธ์ งามสง่า   บริษัท เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากัด 

 

ตัวแทนศิษย์เก่า 

1. คุณทรงยศ สวุรรณนเิวศน์  ศิษย์เก่าสาขาสัตว์ปีก 

2. อาจารย์ผดุงเกียรติ บุญบุตตะ  ศิษย์เก่าสาขาโคนม-โคเนื้อ   
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ภาคผนวก  ค 

ภาพกิจกรรม 

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

 

  
 

  
 

  
 

  
 

   


