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คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเองของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัแม'โจ( สําหรับผลการดําเนินงานรอบป�
การศึกษา 2564 (5 กรกฎาคม 2564 -  13 มิถุนายน 2565) จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค�เพื่อแสดงผลการประเมินตนเองใน
การดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของ คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
CUPT-QMS Guidelines และนําเสนอต'อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลยัแม'โจ(แต'งตัง้ 
นําเสนอรายงานต'อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สาํนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัย และ
นวัตกรรม ซ่ึงเปJนหน'วยงานต(นสังกัดของมหาวิทยาลัยแม'โจ( อีกทั้งเปJนการเผยแพร'ประชาสัมพันธ�ผลการดําเนนิงานการ
ประกันคุณภาพสู'สาธารณชน  

สาระสาํคัญของรายงานการประเมินตนเองคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม'โจ( 
ป�การศึกษา 2564 ฉบับนี้ แบ'งออกเปJน 3 ส'วน ได(แก' ส'วนที่ 1 โครงร'างองค�กร (Organization Profile) ส'วนที่ 2 องค�ประกอบ
ระบบบริหารคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines  และส'วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง  

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลย ีมีความคาดหวังว'า รายงานการประเมินตนเอง ระดบัคณะ/วทิยาลัย ประจําป�
การศึกษา 2564 ฉบับนี้ จะเปJนเอกสารสําคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนําไปสู'การ
สร(างความเชื่อม่ัน และความม่ันใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม'โจ( รวมทั้งเปJนประโยชน�ต'อผู(ที่สนใจ 

 
 
 
 

 (ผู(ช'วยศาสตราจารย� ดร.ประภากร  ธาราฉาย) 
คณบดีคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลย ี
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P.1 ลักษณะองค,กร 
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี เปJนหน'วยงานภายในระดับคณะ  ซ่ึงได(รับอนุมัติให(จัดต้ังตามประกาศสภา

มหาวิทยาลัยแม'โจ( ท่ี 2/2551 เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยเดิมเปJนภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว�  สังกัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร ซ่ึงเปJนคณะแรกท่ีได(จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม'โจ( พ.ศ. 
2518 ได(ประกาศใช(ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ� 2518 ต้ังอยู'เลขท่ี 252 หมู' 8 ต. หนองหาร      อ. 
สันทราย จ.เชียงใหม' โดยเริ่มเปcดสอนครั้งแรกในระดับปริญญาตรีเม่ือป� พ.ศ. 2518 ปdจจุบันมีการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาสัตวศาสตร� ท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยในระดับปริญญาตรี แบ'งออกเปJน 4 สาขา
วิชาเอก ได(แก' เอกสัตว�ป�ก เอกการผลิตสุกร เอกโคนมและโคเนื้อ และเอกอาหารสัตว� ซ่ึงนักศึกษาสามารถเลือก
เรียนตามสาขาวิชาเอกท่ีตนเองสนใจได(ในขณะท่ีเรียนชั้นป�ท่ี 2 เทอม 2 สําหรับระดับบัณฑิตศึกษามีการเรียนการ
สอนท้ังในระดับปริญญาโทท่ีมุ'งเน(นพัฒนามหาบัณฑิตท่ีมีองค�ความรู( ควบคู'คุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการ
งานวิจัยด(านสัตวศาสตร� เพ่ือผลิตอาหารท่ีปลอดภัยและเปJนมิตรต'อสิ่งแวดล(อมอย'างยั่งยืน และปริญญาเอกท่ีมุ'งเน(น
ผลิตบุคลากรและสร(างองค�ความรู(ใหม'ท่ีเหมาะสมทางสัตวศาสตร�เพ่ือการพัฒนาปศุสัตว�อย'างยั่งยืน   
 
ก. สภาพแวดล3อมองค,กร 

(1) คณะฯ มีภารกิจหลัก 6 ด(าน คือ ด(านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ และการบริหารงานฟาร�ม โดยในป�การศึกษา 2564 มีการจัดการศึกษา จํานวน 3 
หลักสูตร รายละเอียดตามตาราง OP-1ก (1-1) และการบริการอ่ืน ๆ ตาม ตาราง OP-1ก (1-2) 
 

ตาราง OP-1ก (1-1)  การจัดการศึกษาในป�การศึกษา 2564   

ระดับการศึกษา 
จํานวน
หลักสูตร 

แนวทางการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 1 หลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสัตว
ศาสตร� 

1 หลักสูตร - จัดการเรียนการสอนโดยการสอนบรรยาย การใช(กรณี
ตัวอย'าง และการฝiกปฏิบัติจริงท้ังในฟาร�มสัตว�ป�ก สุกร 
โคนมและโคเนื้อ และห(องปฏิบัติการกิจกรรมนอกสถานท่ี 
การศึกษาดูงานในประเทศ 
- เน(นการสร(างให(เกิดแนวคิดในการเปJนผู(ประกอบการ
ธุรกิจรุ'นใหม'  
- การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน�ในช'วง
สถานการณ�โรคระบาดโควิด – 19  
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ระดับการศึกษา 
จํานวน
หลักสูตร 

แนวทางการจัดการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสัตวศาสตร� 

1 หลักสูตร - จัดการเรียนการสอนโดยการสอนบรรยายท่ีเน(นด(าน
ภาษาอังกฤษ 
- การใช(ปdญหาเปJนหลัก (Problem-Based Learning) 
- การสอนแบบบูรณาการเสริมทักษะด(านการวิจัยและการ
ปฏิบัติการ 
– การสัมมนาการวิจัย การนําเสนอและเผยแพร'
ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ การศึกษาดูงานใน/
ต'างประเทศ 
- การเชิญผู(ทรงคุณวุฒิด(านต'าง ๆ ท่ีเก่ียวข(องกับการเรียน 
การวิจัย มาให(ความรู( 
- การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน�ในช'วง
สถานการณ�โรคระบาดโควิด – 19 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาสัตวศาสตร� 

1 หลักสูตร 

 
การบริการท่ีสําคัญ แนวทางและวิธีการให3บริการ 

การวิจัย  
 

คณะฯ ผลิตองค�ความรู(ผ'านโครงการวิจัยเพ่ือตอบสนองความต(องการของนักศึกษา 
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยเผยแพร'องค�ความรู(จากงานวิจัยผ'านกระบวนการ
เรียนการสอน การตีพิมพ�เผยแพร'ผลงานทางวิชาการท้ังในและต'างประเทศและการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการต'างๆ เช'น การฝiกอบรม การสัมมนา การนําเสนอผลงานท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติ  

การบริการวิชาการ  
 

คณะฯ ให(บริการวิชาการท่ีสําคัญ คือ การจัดฝiกอบรม การให(บริการวิชาการการลง
พ้ืนท่ีสํารวจความต(องการของเกษตร หรือตัวแทนของเกษตรกร และมีความร'วมมือ
กับหน'วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือมุ'งเน(นการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว�
ปลอดภัย 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมต'าง ๆ ด(านการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ได(แก' การ
ทําบุญให(สัตว�ทดลอง การทําขวัญควาย เพ่ือให(สอดคล(องกับการพัฒนาคณะ 
เอกลักษณ�ของนักศึกษา นโยบายของคณะฯ ควบคู'กับการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ตามประเพณีของไทย พร(อมท้ังส'งเสริมการทําโครงการสํานักงานสีเขียวเพ่ือให(
สอดคล(องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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การบริการท่ีสําคัญ แนวทางและวิธีการให3บริการ 

การบริหารจัดการ  
 

คณะผู(บริหารเน(นการสร(างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให(มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร'งใส และตรวจสอบได( โดยให(บุคลากรมีส'วนร'วมในการกําหนด
เปpาหมายของงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการกลั่นกรอง
ภาระงานของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

การบริหารงานฟาร�ม พัฒนางานฟาร�มปศุสัตว�ให(ได(มาตรฐานเพ่ือขอรับรองระบบมาตรฐานจากกรมปศุ
สัตว� มาตรฐานปศุสัตว�อินทรีย� และพัฒนาการแปรรูปผลผลิตเปJนผลิตภัณฑ�เพ่ือเพ่ิม
มูลค'าให(กับผลผลิต เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  บริการวิชาการ  และ
ก'อเกิดรายได(  พร(อมท้ังมีการจัดทําความร'วมมือกับหน'วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

 

(2) คณะฯ มี วิสัยทัศน� พันธกิจ ค'านิยม และสมรรถนะหลักขององค�กร ดังนี้ 
วิสัยทัศน, :  เปJนคณะท่ีมีความเปJนเลิศทางด(านสัตวศาสตร�ในระดับชาติ 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให(มีประสิทธิภาพ โดยมุ'งเน(นให(มีการปฏิบัติในห(องปฏิบัติการ ใน
ฟาร�มของคณะฯ ควบคู'กับการสอนภาคทฤษฎี เพ่ือการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ ความรู( ความสามารถใน
วิชาการและวิชาชีพทางด(านสัตวศาสตร�ให(สอดคล(องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด(านการผลิตสัตว� 

2. บูรณาการวิจัยด(านสัตวศาสตร� เพ่ือประโยชน�ต'อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนาให(เปJนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

3. ให(บริการวิชาการและความร'วมมือด(านการผลิตสัตว�แก'ชุมชน องค�กรภาครัฐ และภาคเอกชน ท้ัง
ระดับชาติ และนานาชาติ 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล(อมอย'างยั่งยืน โดยผ'านกิจกรรม
นักศึกษาในโครงการต'างๆ เช'น ด(านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะมุ'งเน(นให(นักศึกษาท่ีมาจาก
ภูมิลําเนาต'างๆ ท่ัวประเทศทํากิจกรรมร'วมกันและร'วมกับบุคลากรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู(ศิลปวัฒนธรรม
ท(องถ่ินลานนาร'วมกัน ด(านการอนุรักษ�พันธุ�สัตว�พ้ืนเมือง โดยผ'านกิจกรรมการอนุรักษ�และการประกวด
สัตว� ด(านสิ่งแวดล(อมผ'านกิจกรรมโครงการ Smart farm 

5. สร(างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให(มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร'งใส และตรวจสอบได( โดยให(
บุคลากรมีส'วนร'วมในการกําหนดเปpาหมายของงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 

6. พัฒนางานฟาร�มปศุสัตว�ให(ได(มาตรฐานเพ่ือขอรับรองระบบมาตรฐานจากกรมปศุสัตว� มาตรฐานปศุสัตว�
อินทรีย� และพัฒนาการแปรรูปผลผลิตเปJนผลิตภัณฑ�เพ่ือเพ่ิมมูลค'าให(กับผลผลิต เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย  บริการวิชาการ  และก'อเกิดรายได(  
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ค1านิยม :  

Freedom    มีความเปJนอิสระทางวิชาการและความคิด 
Attitude         มีทัศนคติท่ีดี 
Sustainable    สร(างความยั่งยืน 
Transformable ทันต'อการเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลัก :    
 - ทักษะทางวิชาชีพ (มีสถานท่ีให(นักศึกษาฝiกปฏิบัติงาน ความร'วมมือกับหน'วยงานภายนอก) 
 - มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด(าน  
 

 

 (3) ข3อมูลบุคลากรคณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี ประจําป;การศึกษา 2564 
คณะฯ มีบุคลากรท้ังสิ้นจํานวน 62 คน  เปJนชาย 42 คน หญิง 20 คน ตาราง OP-1 ก (3-1) บุคลากรมี

ความหลากหลายและแตกต'างกันทางด(านคุณวุฒิ  ประสบการณ� และความเชี่ยวชาญดังปรากฏในตาราง ตาราง 
OP-1 ก (3-2)  ถึง ตาราง OP-1 ก (3-6)  และมีปdจจัยสนับสนุนท่ีทําให(ผู(ปฏิบัติงานมุ'งม่ันต'อภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ตาราง OP-1 ก (3-7)  (ข3อมูล ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565) 
ตาราง OP-1 ก (3-1) การจําแนกบุคลากรตามเพศ  

เพศ จํานวน ร3อยละ 
ชาย 42 67.74 
หญิง 20 32.25 
 รวม 62 100 

 

ตาราง OP-1 ก (3-2) ตําแหน'งทางวิชาการ/ความก(าวหน(าทางอาชีพ  
ประเภท จํานวน (คน) ร3อยละ ความก3าวหน3าทางอาชีพ  (คน) 

สายวชิาการ 21 33.87   รศ./ผศ./อ = ผศ.13 /อ.8 
สายสนับสนนุ 41 6.13  ชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ = 0/2 

   อัตราส'วนสายวชิาการ : สายสนบัสนนุ 
รวม 62 100 = 1:2.4 คน   

  

 
 
ความเช่ียวชาญของบุคลากรสายวิชาการ 
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สาขาความเช่ียวชาญ จํานวน (คน) 

การผลิตสัตว�ป�ก 2 

การผลิตสุกร 2 

การผลิตโคนมและโคเนื้อ 2 

โภชนศาสตร�สัตว� 6 

การปรับปรุงพันธุ�สัตว� 1 

กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว� 2 

วิทยาศาสตร�เนื้อสัตว�และผลิตภัณฑ�สัตว� 2 

การตลาดปศุสัตว� 1 

อายุรศาสตร�ทางสัตวแพทย� 3 

รวมท้ังหมด 21 
 

การผลิตสัตว,ป;ก
9%

การผลิตสุกร
9%

การผลิตโคนมและโค
เนื้อ
9%

โภชนศาสตร,สัตว,
29%

การปรับปรุงพันธุ,สัตว,
5%

กายวิภาคและ
สรีรวิทยาสัตว,

10%

วิทยาศาสตร,เนื้อสัตว,
และผลิตภัณฑ,สัตว,

10%

การตลาดปศุสัตว,
5%

อายุรศาสตร,ทางสัตว
แพทย,
14%
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ตาราง OP-1 ก (3-3) การจําแนกบุคลากรตามประเภทการจ(าง 
ข3าราชการ

(คน) 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัย
(คน) 

ลูกจ3าง 
ประจํา
(คน) 

พนักงานราชการ 
เงินงบประมาณ 

(คน) 

พนักงานส1วนงาน 
เงินนอกงบประมาณ 

(คน) 

ลูกจ3าง 
จ3างเหมา(คน) 

2 36 1 - 8 15 
                                        รวม                    62             คน 

ตาราง OP-1 ก (3-4) การจําแนกประเภทบุคลากรตามวุฒิการศึกษา แยกความเชี่ยวชาญ 
วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) ร3อยละ ประเภทบุคลากร ความเชี่ยวชาญ 

ปริญญาตรี 1  1.61 สายวชิาการ เอกสารประกอบ 
ปริญญาโท 4  6.45 สายวชิาการ 
ปริญญาเอก 16 25.81 สายวชิาการ 
ต่ํากว'าระดบัปริญญาตรี  25 40.32 สายสนับสนนุวิชาการ 
ปริญญาตรี 10 16.13 สายสนับสนนุวิชาการ 
ปริญญาโท 6 9.68 สายสนับสนนุวิชาการ 

รวม 62 100   
 

ตาราง OP-1 ก (3-5) การจําแนกบุคลากรตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ป�) 
ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน (ป;) สายวิชาการ (คน) สายสนับสนุน (คน) จํานวน (คน) ร3อยละ 

0 – 5 ป�  4 8 12 19.35 

6 - 10 ป� 9 5 14 22.58 

11 – 15 ป� 2 20  22 35.48 

16 – 20 ป� 1 4 5  8.06 

21 – 25 ป� 2 - 2 3.23 

26 ป�ข้ึนไป 3 4 7 11.29 

รวม 21  41 62 100 
 

ตาราง OP-1 ก (3-6) การจําแนกบุคลากรตามอายุ (ป�) 
อายุ (ป;) สายวิชาการ (คน) สายสนับสนุน (คน) จํานวน (คน) ร3อยละ 
 26 - 30 -  1 1 1.61 
 31 - 35 3 1 4 6.45 
 36 - 40  4 10  14 22.58 
41 - 45 5 6 11 17.74 
 46 - 50  3 7 10 16.13 
51 - 55   3 9  12 19.35 
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อายุ (ป;) สายวิชาการ (คน) สายสนับสนุน (คน) จํานวน (คน) ร3อยละ 
56 - 60 3 7 10 16.13 

รวม 62 100 

 
ตาราง OP-1 ก (3-7)  สวัสดิการสิทธิประโยชน�ข(อกําหนดพิเศษด(านสุขภาพ และความปลอดภัยของกลุ'มบุคลากร
ตามประเภทการจ(าง 

กลุ1มบุคลากร ผลตอบแทน 
สวัสดิการและ 

สิทธิประโยชน, 
เสริมสร3างความสามัคคีและขวัญ

กําลังใจ 

ข(าราชการ 
 
 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
ลูกจ(างประจํา 

พนักงานราชการ 

 

1. เงินเดือน 

2. เงินตอบแทนตําแหน'งทาง
วิชาการ 

1. เงินเดือน 

2. เงินตอบแทนตําแหน'งทาง
วิชาการ 

3. เงินประจําตาํแหน'งบริหาร  
(ถ(ามี) 
1.เงินเดือน 

2.ค'าตอบแทนพิเศษ 

(เงินเดือนเต็มข้ัน) 

เอกสาร
ประกอบ

ภาคผนวก 2 

-ใบประกาศนยีบัตร 

บุคลากรดีเด'นประจําป� 2564 

-จัดศึกษาดูงาน/สัมมนานอกสถานทีป่�
ละคร้ัง 
-ให(เงินสนับสนุนการเข(ารับการ
ฝiกอบรมคนละ 15,000 บาท 

-ให(โอกาสในการร(องทุกข� 
-มีสภาพแวดล(อมทีน่'าอยู' (รางวลั
เหรียญทองแดงสํานักงานสีเขียว) 

พนักงานส'วนงาน   1. เงินเดือน 
ลูกจ(างจ(างเหมา 1. เงินเดือน 

 
 (4) คณะฯ มีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณ�ท่ีสําคัญ ตามตาราง OP-1 ก(4)   

ตาราง OP-1 ก(4)  อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี อุปกรณ�ท่ีสําคัญ 
ปdจจุบนัคณะสตัวศาสตร� มีพื้นใช(สอยอาคารสถานทีส่ําหรับจัดการเรียนการสอนและการปฏิบตัิงานฟาร�ม จํานวน 

459 ไร' 3 งาน 20 ตารางวา  ประกอบด(วย 

1. อาคาร A สําหรับการเรียนการสอนและปฏิบัติการ  5 ชัน้ จํานวน 1 หลัง  มีจาํนวนห(องเรียน 9 ห(องและ
ห(องปฏิบัติการ 14 ห(อง และห(องประชุม 2 ห(อง  ดังรายละเอียดที่แนบ พ้ืนที่รวม 15,137.77 ตร.ม. 

2. อาคาร B มีห(องประชุมจาํนวน 5 ห(อง      พ้ืนที่รวม 3,522.30 ตร.ม. 
3. อาคารปฏิบัติการโคนมและผลิตภัณฑ� จํานวน 1 หลัง   พ้ืนที่รวม 819.90 ตร.ม. 
4. อาคารปฏิบัติการสัตว�ป�กและสุกร จํานวน 1 หลัง   พ้ืนที่รวม 1,664.40 ตร.ม. 
5. อาคารอาหารสัตว� จํานวน 1 หลัง     พ้ืนที่รวม 854.55 ตร.ม. 
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รายละเอียดอาคาร A และอาคาร B 
 

พ้ืนที่สําหรับการเรียนการสอน 
 

ความจุมาตรฐาน 
(คน)  

ขนาด 
(เมตร) 

พ้ืนที่ 
(ตร.ม.) 

อาคาร A สําหรับการเรียนการสอนและปฏิบัติการ   

ห3องเรียน    

ห(องเรียน 1221 40 8x9.7 77.6 

ห(องเรียน 1203 120 16x9.7 155.2 

ห(องเรียน 1308 60 16x9.7 155.2 

ห(องเรียน 1322 40 8x9.7 77.6 

ห(องเรียน 1420 60 8x9.7 77.6 

ห(องเรียน 1421 10 8x9.7 77.6 

ห(องเรียน 1412 100 (8+8+4)x9.7 194 

ห(องเรียน 1413 120 (8+8+4+1.5)x9.7 208 

ห(องเรียน 1318 50 12x9.7 116.4 

ห3องปฏิบัติการ    

ห(อง 1202 ห(องปฏิบัติการผสมเทียม 80 12x9.7 116.4 

ห(อง 1312 ห(องปฏิบัติการกายวภิาคและสรีระวิทยา
ของสัตว� 

60 15.3x9.7 148.41 

ห(อง 1401 ห(องปฏิบัติการนม 30 (15+4)x9.7 53.35 

ห(อง  1402 ห(องปฏิบัติการนม  (2+4)x9.7 58.20 

ห(อง  1403  ห(องปฏิบัติการนม  (2+4)x9.7 58.20 

ห(อง 1425 ห(องปฏิบัติการเนื้อและผลติภัณฑ� 40 16x9.7 155.20 
ห(อง  1426  ห(องปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ�  16x9.7 155.20 

ห(อง 1427 ห(องปฏิบัติการเนื้อและผลติภัณฑ�  (1.5+8)x9.7 92.15 

ห(อง 1504 ห(องปฏิบัติการอาหารสัตว� 20 4x9.7 38.80 

ห(อง  1505  ห(องปฏิบัติการอาหารสัตว�  4x9.7 38.80 

ห(อง  1508 ห(องปฏิบัติการอาหารสัตว�  12x9.7 116.40 

ห(อง  1531 ห(องปฏิบัติการอาหารสัตว�  6x9.7 58.20 

ห(อง  1535 ห(องปฏิบัติการอาหารสัตว�  12x9.7 116.40 

ห(อง  1540 ห(องปฏิบัติการอาหารสัตว�  6x9.7 58.20 

ห(อง  1540 ห(องปฏิบัติการอาหารสัตว�  8x9.7 77.60 
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ฟาร,มเลี้ยงสัตว, จํานวน 3 ฟาร,ม  

พ้ืนที่สําหรับการเรียนการสอน 
 

ความจุมาตรฐาน 
(คน)  

ขนาด 
(เมตร) 

พ้ืนที่ 
(ตร.ม.) 

ห(อง 1527 ห(องปฏิบัติงานวิจยั 10 (5+4+7)x9.7 155.20 

ห3องประชุม    

ห(องประชุม 1208  ขนาด  4.9x7.9 ม. 20 4.9x7.9 38.71 

ห(องประชุม 1213 ขนาด  4.9x7.9 ม. 20 4.9x7.9 38.71 

อาคาร B ห3องประชุมจํานวน 3 ห3องพ้ืนที่รวม 3,522.30 ตร.ม.    

ห(องประชุม 2209   ขนาด 8x8 ม. 20 8x8 64 

ห(องประชุม 2201-2   ขนาด 8x15 ม. 100 8x15 120 

ห(องประชุม 2204   ขนาด 21x116 ม. 250 21x116 2,436 

พ้ืนที่สําหรับงานฟาร,มปศุสัตว, 
ขนาดพ้ืน  

ตารางเมตร 
 

จํานวนสัตว,
ปlจจุบัน (ตัว) 

7.1 ฟาร,มสัตว,ป;ก   

1. โรงเรือนไก'เนื้อ ขนาด 10x30 เมตร           จํานวน 3 หลัง  900 3,000 

2. โรงเรือนไก'เน้ือ ขนาด 12x100 เมตร บรรจไุก'ได( 12,000 ตัว/รุ'น 12,000  

3. โรงเรือนไก'แบบยืนกรง ขนาด 10x50 เมตร   500 5,300 

4. โรงเรือนไก'แบบยืนกรง ขนาด 7.5x25 เมตร   187.50 1,200 

5. โรงเรือนไก'แบบปล'อย ขนาด 10x30 เมตร   300 1,300 

6. โรงเรือนไก'งานทดลอง ขนาด 10x50 เมตร       จํานวน 2 หลัง    
ด 

1,000  

7. โรงเรือนไก'พื้นเมือง ไก'เล็ก ไก'รุ'น   ขนาด 10x50 เมตร        500 2,000 

8. โรงเรือนไก'พื้นเมือง พ'อแม'พันธุ�   ขนาด 10x30 เมตร        300 400 

9. โรงเรือนไก'พื้นเมือง แบบปล'อย   ขนาด 10x30 เมตร  จํานวน 3 หลัง  900 3,000 

10. โรงเรือนงานทดลองเลี้ยงสตัว�ป�กการเรียนการสอน ขนาด 7.5x25 ม. 300 1,000 

11. โรงเรือนเลี้ยงเปJด-ไก' ขนาด 10x20 เมตร 200 500 

12. ตู(ฟdกไข'ขนาดบรรจุ 11,232 ฟอง จํานวน 1 ตู(    

13. ตู(ฟdกไข'ขนาดบรรจุ  3,456 ฟอง  จํานวน 1 ตู(   

14. ตู(ฟdกไข'ขนาดบรรจุ 1,152 ฟอง  จํานวน 1 ตู(   

7.2 ฟาร,มสุกร   
1. โรงเรือนโครงการเพ่ิมพูนศักยภาพฯ ขนาด 19x90 ม. 1,260 300 
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- ฟาร�มเลี้ยงสัตว� จํานวน 3 ฟาร�ม ฟาร�มสัตว�ป�ก ฟาร�มสุกร ฟาร�มโคนม-โคเนื้อ ซ่ึงสามารถรองรับ
นักศึกษาในการฝiกปฏิบัติงาน และเรียนรู(ภายนอกห(องเรียน  

- เครื่องมือวิทยาศาสตร�มีเพียงพอ เพ่ือรองรับการเรียนการสอน และการวิจัย  
- คณะฯ มีงบประมาณในการดําเนินการ ประจําป�งบประมาณ 2564 ประกอบด(วยเงินแผ'นดิน 

6,645,400.00 บาท และเงินรายได( 12,647,657.00 บาท 
- ฐานข(อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เช'น ระบบฐานข(อมูลทางการเงิน ฐานข(อมูลการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระบบการติดตามผลการดําเนินงานด(านโครงการ/กิจกรรม ฐานการข(อมูลด(านการ
บริหารจัดการ ตารางการใช(ห(อง ระบบการประชุม E-meeting การลาออนไลน� การรับ-ส'ง
เอกสารระบบออนไลน�   

 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่สําหรับงานฟาร,มปศุสัตว, 
ขนาดพ้ืน 

ตารางเมตร 
 

จํานวนสัตว,
ปlจจุบัน (ตัว) 

2. โรงเรือนสุกรพ'อแม'พันธุ� ระบบเปcด  ขนาด 14x40 ม. 560 80 

3. โรงเรือนสุกรขุน                   ขนาด 14x60 ม. 840 300 

4. โรงเรือนพ'อแม'พันธุ� (โครงการความร'วมมือฯ) ขนาด 14x60 ม. 840 200 

5. โรงเรือนหมูปyา  ขนาด 4x6 ม. 24 40 

6. โรงเรือนกระต'าย  ขนาด 8x12 ม. 96  

7.3 ฟาร,มโคนมและโคเนื้อ   
1.โรงเรือนโคนมก่ึงอัจฉริยะ ขนาด 20X40 เมตร 800 50 

2. โรงเรือนโคเน้ีอเชิงประณีต ขนาด 6X24  เมตร 144 30 

3. โรงเรือนแพะและแกะ  ขนาด 20x50 เมตร 1000 110 

4. โรงเรือนกระบือแบบปล'อย  ขนาด 10x50 เมตร 
 

500 25 

5. โรงรีดนม   จํานวน 2 ช้ัน  ขนาด10x25 เมตร 
 

250  

6. โรงประปา  ขนาด  8x15 เมตร           จํานวน 2  โรง   240  

7. โรงสูบประปา   ขนาด 6x8 เมตร 48  

8. แปลงปลูกหญ(า จํานวนพ้ืนท่ี  200 ไร' 200 ไร'  
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(5) คณะฯ ดําเนินภารกิจภายใต( กฎระเบียบ ข(อบังคับ ท่ีสําคัญตามตาราง OP-1 ก(5)  

ตาราง OP-1 ก(5)  กฎระเบียบ ข(อบังคับ ท่ีสําคัญ (ภาคผนวก 3) 
การดําเนินงาน กฎระเบียบ ข3อบังคับที่เกี่ยวข3อง 

การเรียนการสอน - พระราชบญัญัติการศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก(ไขเพิ่มเติม 
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. 2560 
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับ บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

- พระราชบญัญัติการใช(สตัว�เพื่องานทางวิทยาศาสตร� 
 

การวิจัย -จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห'งชาติ พ.ศ. 2557 
 -พระราชบญัญัติปpองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว�   พ.ศ. 2557 
 พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ(างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560  
 - พระราชบญัญัติการใช(สตัว�เพื่องานทางวิทยาศาสตร� 

-พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ(างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 
-กฎ ระเบียบ ข(อบังคับอ่ืนๆ  
 

การดําเนินงาน - ข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม'โจ( ว'าด(วยการบริหารการเงิน และทรัพย�สิน พ.ศ. 2562  
  - พระราชบญัญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

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

 - ระเบียบกรมปศุสัตว�เร่ืองมาตรฐานฟาร�มเลี้ยงสัตว�ประเทศไทย ประเทศไทย  พ.ศ 2542 
 - ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. และสกอ. 
 - กฎ ระเบียบ ข(อบังคับอ่ืนๆ 

 
ด3านอาชีวอนามัย -พระราชบญัญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล(อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 

และความปลอดภัย -พระราชบญัญัติโรคระบาดสตัว� พ.ศ. 2558 

-กฎกระทรวงว'าด(วยการกําจัดมูลฝอยและขยะตดิเชื้อ  พ.ศ. 2545 

-กฎ ระเบียบ ข(อบังคับอ่ืนๆ 
 

การบริหารจัดการ - พระราชกฤษฎีกาว'าด(วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ(านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

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

 - พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ(างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 

 - ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว'าด(วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2  พ.ศ. 2548 และ
ฉบับปรับปรุงใหม' พ.ศ.2562 

 - กฎ ระเบียบ ข(อบังคับอ่ืนๆ (เอกสารประกอบ ภาคผนวก 4) 
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ข. ความสัมพันธ,ระดับองค,กร 
 คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มีโครงสร(างการบริหารงานโดยมีผู(บังคับบัญชาสูงสุด คือ คณบดี มี
วาระการดํารงตําแหน'ง 4 ป� และมีรองคณบดีฝyายวิชาการ รองคณบดีฝyายวิจัย รองคณบดีฝyายพัฒนานักศึกษาและ
กิจกรรมพิเศษ  บริหารด(วยระบบธรรมาภิบาล และคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการกําหนดนโยบาย วางแนวทาง
พัฒนาคณะฯ และเสนอแนะด(านการบริหารแก'ผู(บริหาร เนื่องจากคณะฯ ไม'มีการแบ'งเปJนภาควิชา การบริหาร
จัดการจึงมีการมอบหมายหน(าท่ีตามลําดับสายงานแก'รองคณบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการกํากับดูแลองค,กร   
คณบดี เปJนผู(บังคับบัญชาและเปJนผู(รับผิดชอบการบริหารงานของคณะฯ และมีรองคณบดีฝyายวิชาการ 

รองคณบดีฝyายวิจัย รองคณบดีฝyายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ดําเนินงานภายใต(คําสั่งท่ีคณบดีมอบหมาย 
และมีผู(อํานวยการสํานักงานคณบดี รับผิดชอบและบริหารงานในสํานักงานคณบดี อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรทํา
หน(าท่ีบริหารงานด(านการจัดการการเรียนการสอน นอกจากนี้คณะฯ ได(แต'งต้ังคณะกรรมการชุดต'างๆ เพ่ือการ
บริหารและพัฒนาคณะฯ อย'างมีประสิทธิภาพเช'น  

- คณะกรรมการประจําคณะ 
- คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร� 
- คณะกรรมการวิชาการ 
- คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ
ายวิชาการ 

คณะกรรมการประจําคณะ 

รองคณบดีฝ
ายวิจัย รองคณบดีฝ
ายพัฒนา
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

คณบดี 

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

งานบรกิารวิชาการและวิจัย 

ผู#อํานวยการสํานักงานคณบดี 

 งานบรหิารและธุรการ 

 งานคลังและพัสดุ 

งานนโยบายแผน และประกันคณุภาพ 

งานห#องปฏบิัตกิารและ
เครือ่งมือวิทยาศาสตร/ งานฟาร/ม อาจารย/ผู#รบัผดิชอบหลักสูตร 

 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร/ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร/ 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร/ 

 

อธิการบดี 
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- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
- คณะกรรมการบริหารงานฟาร�มและวิสาหกิจ   
- คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
- คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- คณะกรรมการจัดการความรู( 
- คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
- คณะกรรมการสํานักงานสีเขียว 
- คณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานสายวิชาการ 
- คณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานสายสนับสนุนวิชาการ  ฯลฯ 

 ท้ังนี้รองคณบดีและประธานอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรซ่ึงเปJนกรรมการประจําคณะฯ โดยตําแหน'ง 
รายงานความก(าวหน(าของการดําเนินงานให(คณะกรรมการประจําคณะ ทราบในการประชุมประจําเดือน 
 

 (2) คณะฯ ได(จําแนกผู(เรียน ลูกค(ากลุ'มอ่ืน กลุ'มผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย และส'วนตลาด รวมท้ังความต(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'มอ่ืน ผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย และความต(องการ/ความคาดหวัง 
 

 (2) คณะฯ ได(จําแนกผู(เรียน ลูกค(ากลุ'มอ่ืน กลุ'มผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย และส'วนตลาด รวมท้ังความต(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'มอ่ืน ผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย และความต(องการ/ความคาดหวัง  
ลูกค3า ความต3องการและความคาดหวัง 

ผู3เรียน  

ระดับปริญญาตร ี 1. จบภายในเวลาท่ีหลักสตูรกําหนด 
2. มีงานทํา และได(รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา  

ระดับบัณฑติศึกษา 
 

1. มีทุนวิจัย/ทุนการศึกษา 
2. จบภายในเวลาท่ีหลักสตูรกําหนด 
3. มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา และได(รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา 

ลูกค3ากลุ1มอ่ืน 

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

เกษตรกร/ชุมชน ต(องการความรู(ความชํานาญเพ่ือประกอบอาชีพ/เพ่ิมรายได(ให(สูงข้ึน 

องค�ความรู(ท่ีใช(ประโยชน�ได(จริง 

ผู3มีส1วนได3ส1วนเสีย 

ผู(บริหารคณะ บัณฑิตสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว( 
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ลูกค3า ความต3องการและความคาดหวัง 

บุคลากรสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนวิชาการ 

1. นักศึกษามีองค�ความรู( มีทักษะการเรียนรู(ตลอดชีวิตและสามารถนําไปใช(ประโยชน�ได(จริง 
2. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามกําหนด 
3. บัณฑิตมีคุณภาพ 
4. บัณฑิตมีงานทําในอัตราท่ีสูง 

ผู(บริหารมหาวิทยาลัย/
ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก 

บัณฑิตท่ีมคีวามรู(ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเปJนผู(ประกอบการ 
(Entrepreneurs) ท่ีทันต'อกระแสการเปลีย่นแปลงโดยเน(นทางด(านการเกษตร 

ผู(ปกครอง 1. บัณฑิตมีอาชีพท่ีมั่นคง/ มีทุนการศึกษา 
2. สวัสดิภาพ และสวัสดิการของนักศึกษา 

ผู(ใช(บัณฑิต  1. บัณฑิตท่ีมีคณุภาพ  
2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
3. คิดเปJนทําเปJน มีภาวะผู(นํา 
4. บัณฑิตท่ีพร(อมทํางาน 

ศิษย�เก'า 1. พัฒนาความรู(ให(ทันสมัย 
2. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ�ท่ีด ี

 
ตาราง OP-1 ข(2-2)  ส'วนตลาดท่ีสําคัญจําแนกตามระดับหลักสูตร และความต(องการ/ความคาดหวัง 

หลักสูตร ส1วนตลาดท่ีสําคัญ ความต3องการ/ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง 
(ปวส.) 
 

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

ระดับบัณฑิตศึกษา  
 
 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พนักงานเจ(าหน(าท่ีของภาครัฐ 
นักศึกษาต'างชาติ 
 

- มีทุนวิจัย/ทุนการศึกษา 
- สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
- วุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3) คณะฯ มีคู'ความร'วมมือท่ีสําคัญ รวมท้ังบทบาทและข(อกําหนดในการปฏิบัติงานร'วมกัน ตามตาราง 

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

กลุ1ม/ประเภท 
บทบาทท่ีเกี่ยวข3อง 

ข3อกําหนดในการปฏิบัติงานร1วมกัน ช1องทางการสื่อสาร 
กระบวนการ 

ผู3ส1งมอบ 

บริษัททําความสะอาด ดูแลรักษาความ
สะอาดของอาคาร
สถานท่ีภายในคณะฯ 

การดูแลรักษาความสะอาดมีมาตรฐานตรง
ตามข(อกําหนด 

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

แหล'งทุนสนับสนุนการวิจัย เช'น 
วช., สวทช., สกว., หน'วยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชน เปJนต(น 

สนับสนุนงบประมาณ
การวิจัย 

เปJนไปตามหลักเกณฑ�การให(ทุนวิจัยของ
แต'ละแหล'งทุน 

- ประกาศจากแหล'งทุน
ต'างๆ 

- เว็บไซต�แหล'งทุน 
- ช'องทางการติดต'อสื่อสาร

ออนไลน� 

คู1ความร1วมมือ 

สถาบันการศึกษาใน
ต'างประเทศท่ีมี MOU ร'วมกัน 

เปJนแหล'งฝiก
ประสบการณ�ทาง
วิชาชีพแก'นักศึกษา 

-สนับสนุนค'าใช(จ'ายบางส'วน 
-ใช(ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

จดหมายเชิญ/อีเมล� 

โรงเรียนเครือข'ายท่ีมี MOU ท้ัง
โรงเรียนมัธยม และวิทยาลัย
เกษตร 

ให(ความร'วมมือ
ทางด(านการเรยีนการ
สอน การบริการ
วิชาการ และรับ
นักเรียนในระบบ
โควต(า 

ก า รมี กิ จ ก ร รมทา งด( านก า ร เ รี ยน 
การสอน และการบริการวิชาการตาม
ข(อตกลงท่ีทําร'วมกัน 

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

สถานประกอบการท้ังภายใน
และต'างประเทศท่ีมี MOU 
ร'วมกัน 

เปJนแหล'งฝiก
ประสบการณ�ทาง
วิชาชีพแก'นักศึกษา 

- แหล'งฝiกประสบการณ�มีการทํางาน
อย'างเปJนระบบ และได(มาตรฐาน 

- ส า ม า ร ถ รั บ นั ก ศึ ก ษ า เ ข( า ฝi ก
ประสบการณ�ได(ตามแผน 

- มีการให(คําแนะนําเก่ียวกับ 
การทํางานแก'นักศึกษาระหว'างฝiก
ประสบการณ�อย'างเหมาะสม 

การนิเทศนักศึกษา, อีเมล�, 
หนังสือราชการ, โทรศัพท�, 
ช'องทางการติดต'อ สื่อสาร
ออนไลน� 
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P2. สภาวการณ,ขององค,กร   
ก. สภาพการแข1งขัน  

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการเปcดสอนเก่ียวกับสาขาวิชาสัตวศาสตร� มีจํานวนท้ังสิ้น 53 แห'ง โดยแบ'งออกเปJน 
กลุ'มมหาวิทยาลัย จํานวน 31 แห'ง กลุ'มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 4 แห'ง และกลุ'มมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ จํานวน 18 แห'ง ซ่ึงกลุ'มสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเปJนคู'เทียบท่ีสําคัญ คือ กลุ'มมหาวิทยาลัยของรัฐ และในกํากับรัฐ 
ได(แก' มหาวิทยาลัยเชียงใหม' มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร�มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� มหาวิทยาลัยขอนแก'น 

คณะฯ ได(เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของป�การศึกษา 2564 ในส'วนของภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ความพึงพอใจของผู(ประกอบการ (ป.ตรี) กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปJนคู'เทียบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 

ประเด็นการแข1งขัน 
คณะสัตวศาสตร,และ

เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยแม1โจ3 

คู1เทียบ 
ผลการ

ดําเนินการเมื่อ
เทียบกับคู1
แข1งขัน 

ภาควิชาสัตวศาสตร,
และสัตว,น้ํา คณะ

เกษตรศาสตร, 
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม1 

สาขาสัตวศาสตร, คณะ
เกษตร (วิทยาเขต

กําแพงแสน) 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร,  

ภาควิชาสัตวศาสตร, 
คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร, 

สาขาสัตวศาสตร, 
คณะเกษตรศาสตร,  

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก1น 

ภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต ระดบัปริญญาตร ี
ป�การศึกษา 2562 ร(อยละ 81.51 NA ร(อยละ 95.74 ร(อยละ 86.05  ร(อยละ 69.57 อันดับ 3 
ป�การศึกษา 2563 ร(อยยละ 83.33 ร(อยละ 49.11 ร(อยละ 85.71 NA ร(อยละ 76.12 อันดับ 2 
ความพึงพอใจของผู3ประกอบการ ระดบัปรญิญาตร ี
ป�การศึกษา 2562 3.98 NA 3.95 3.00 4.33 อันดับ 2 
ป�การศึกษา 2563 3.95 NA 4.01 NA 4.13 อันดับ 3 
จํานวนรับเข3านักศึกษา ระดบัปรญิญาตรี ป;การศึกษา 2564 (เทยีบเปpนร3อยละ) 
แผน/ผล 190/257 100/91 70/79 80/78 85/78 อันดับ 1 
ร(อยละ 135.26 91 112.8 97.5 91.76 

 

(2) การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต'อสถานการณ�แข'งขันของคณะฯ 
ปlจจัยสําคัญท่ีทําให3ลําดับในการแข1งขันเพ่ิมข้ึน 

1. อาชีพท่ีเก่ียวข(องกับทางด(านสัตวศาสตร�มีความหลากหลาย ทําให(เพ่ิมโอกาสการได(งานทํา
ของบัณฑิตมากข้ึน 

2. ภาวะมีงานทําของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแล(วมีอัตราการได(งานทําค'อนข(างสูง 
3. การเปcดโอกาสให(บริษัทและหน'วยงานต'าง ๆ เข(าคัดเลือกและรับสมัครนักศึกษาเข(าทํางาน 
4. คณะฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของผู(ใช(บัณฑิต และสอบถามความต(องการในการพัฒนา

บัณฑิตผ'านการนิเทศนักศึกษาฝiกงาน และผ'านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
นํามาเปJนข(อมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให(สามารถเสริมสร(าง
ทักษะแก'นักศึกษาท่ีตรงกับความต(องการของผู(ใช(บัณฑิตและตลาดแรงงาน 

5. ผู(ประกอบการมีความเชื่อม่ันในหลักสูตรและคณะฯ ในการผลิตบัณฑิตให(ตรงตามความ
ต(องการของตลาดแรงงาน 
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ปlจจัยสําคัญท่ีทําให3ลําดับในการแข1งขันลดลง 
1. จํานวนสถาบันท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกันมีจํานวนมาก ทําให(บัณฑิต

ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข(องทางด(านสัตวศาสตร�มีอัตราการแข'งขันในการหางานทําท่ีสูงข้ึน 
2. จํานวนประชากรเกิดลดลง เด็กบางส'วนไม'เข(าศึกษาต'อในสถาบันอุดมศึกษาเพราะต(องการ

เข(าสู'ตลาดแรงงาน หรือต(องการทํางานหาประสบการณ�ก'อน 
3. การเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ ส'งผลกระทบต'อจํานวนตําแหน'งงานในปdจจุบัน 
4. การเปลี่ยนแปลงอย'างรวดเร็วขององค�ความรู(ทางวิชาการและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข(อง 

 

 (3) แหล'งข(อมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีสําคัญ ได(แก' ข(อมูลภาวการณ�มีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรี ข(อมูล
ความพึงพอใจของผู(ประกอบการ จากระบบ CHE QA online เว็บไซด�ของสถาบัน และการจัดทําหนังสือราชการขอ
ข(อมูลของหน'วยงาน 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ, 

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มีความท(าทายเชิงกลยุทธ� และความได(เปรียบเชิงกลยุทธ� ตาม 
ตาราง OP-2 ข  ความท(าทาย และความได(เปรียบเชิงกลยุทธ�ท่ีสําคัญ 

ความท3าทายเชิงกลยุทธ,(Strategic Challenge) ความได3เปรียบเชิงกลยุทธ, (Strategic Advantage) 

ด3านพันธกิจ 
SC.1 ผลติบัณฑิตท่ีมีคณุภาพสอดคล(องกับความต(องการของ
ตลาดแรงงาน 
SC.2 การเพ่ิมผลงานวิจยัท่ีใช(ประโยชน�ได( 
SC.3 การบริการวิชาการแก'ชุมชน 
SC.4 การบริหารงานฟาร�มก'อให(เกิดรายได( 

SA1. อาจารย�มีความรู( และเช่ียวชาญเฉพาะด(าน 
SA2. อาจารย�มีคณุวุฒิทางการศึกษา และตําแหน'งทางวิชาการ
ค'อนข(างสูง 
SA3. การมีเครือข'ายท่ีเข(มแข็งท้ังภาครัฐและเอกชน   
(หรือท้ังในและต'างประเทศ) 
SA4. มีฟาร�มเลี้ยงสตัว�ท่ีมีมาตรฐานฟาร�ม 
SA5. มีโรงชําแหละแปรรูปสุกร และโรงแปรสภาพโค  
SA8. มีความมือทางวิชาการกับภาคเอกชน 
SA6. มีฐานการเรียนรู(ทางด(านสัตวศาสตร� 
SA7. มีการบริการวิชาการท่ีตรงตามความต(องการของชุมชน 

ด3านทรัพยากรบุคคล 
SC.5 การบริหารขีดความสามารถของบุคลากรให(มี
ประสิทธิภาพ 

SA1. อาจารย�มีความรู( และเช่ียวชาญเฉพาะด(าน 
SA2. อาจารย�มีคณุวุฒิทางการศึกษา และตําแหน'งทางวิชาการ
ค'อนข(างสูง 
SA5. มีโรงชําแหละแปรรูปสุกร และโรงแปรสภาพโค  
SA8. มีความมือทางวิชาการกับภาคเอกชน 

ด3านความรับผิดชอบต1อสังคม   
SC.6 การผลิตปศุสัตว�ปลอดภัย 
 

SA2. อาจารย�มีคณุวุฒิทางการศึกษา และตําแหน'งทางวิชาการ
ค'อนข(างสูง 
SA3. การมีเครือข'ายท่ีเข(มแข็งท้ังภาครัฐและเอกชน   
(หรือท้ังในและต'างประเทศ) 
SA4. มีฟาร�มเลี้ยงสตัว�ท่ีมีมาตรฐานฟาร�ม 
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ความท3าทายเชิงกลยุทธ,(Strategic Challenge) ความได3เปรียบเชิงกลยุทธ, (Strategic Advantage) 

SA7. มีการบริการวิชาการท่ีตรงตามความต(องการของชุมชน 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
คณะฯ ได(นําระบบปรับปรุงผลการดําเนินการโดยใช(หลักการวงจรคุณภาพ PDCA มีการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือติดตามควบคุมไม'ให(เกิดความเสี่ยงต'อคณะฯ และมีการจัดการความรู( (KM) 
พร(อมท้ังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตรและระดับคณะทุกป� ซ่ึงคณะฯ ได(นําผลการ
ประเมินคุณภาพฯ และข(อเสนอแนะท่ีได(รับจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เสนอต'อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ พร(อมท้ังหาวิธีการ และแนวทางการบริหารจัดการในการนํามาปรับปรุง/
พัฒนาผลการดําเนินงานตามพันธกิจให(มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเปpาหมายท่ีกําหนดไว(  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.1 มีการใช3ข3อมูลท่ีเก่ียวข3องในการกําหนดคุณสมบัติและจํานวนรับท่ีเหมาะสม 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;การศึกษา 2564 
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ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะฯ ได(เปcดสอนหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สัตวศาสตร� 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�  และ3. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร� โดยออกแบบหลักสูตรให(สอดคล(องตามกลยุทธ�ในการเรียนและการสอนเปJนไปตามปรัชญาของคณะฯ ท่ีว'า 
“พัฒนาองค�ความรู( เพ่ือผลิตบุคลากรด(านสัตวศาสตร� ให(มีทักษะ ใฝyรู( สู(งาน คิดเปJน ทําเปJน มีภาวะผู(นํา คุณธรรม
และจริยธรรม” โดยได(วางรากฐานการเรียนให(อยู'ในกรอบของวิชาชีพทางวิทยาศาสตร� ทางเทคโนโลยีด(าน
การเกษตร และทางด(านสัตวศาสตร�อย'างครบถ(วนเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืน  แต'ในส'วนท่ีแตกต'างจากมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ คือ ความถนัดและความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพทางสัตวศาสตร� โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได(ตาม
สาขาวิชาท่ีสนใจ ได(แก' สัตว�ป�ก, โคนมและโคเนื้อ, การผลิตสุกร หรือ อาหารสัตว� ซ่ึงเปJนเอกลักษณ�พิเศษ จึงเปJน
การเพ่ิมโอกาสให(บัณฑิตมีความรู(ความสามารถตรงตามความต(องการของตลาดแรงงานในปdจจุบัน  

คณะฯ มีการกําหนดเปpาหมายการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในป�การศึกษา 2564 โดย
หลักสูตรฯได(กําหนดคุณสมบัติผู(เข(าศึกษา และรายงานต'อคณะกรรมการวิชาการคณะ เพ่ือนําเสนอในท่ีประชุม
กรรมการคณะฯ ต'อไป (อ(างอิง 1.1-1 คุณสมบัติการรับนักศึกษา 2564) เพ่ือพิจารณาแผน และการวิเคราะห�ถึง
คุณสมบัติและจํานวนนักศึกษาท่ีเหมาะสม (อ(างอิง 1.1-2 ยืนยันแผนการรับนักศึกษา) สอดคล(องกับจํานวน
คณาจารย� บุคคลากรสนับสนุนและสิ่งสนับสนุนต'าง ๆ ท่ีคณะมีอยู' โดยคณะฯ ได(กําหนดคุณสมบัติของผู(เข(าศึกษา
ต'อผ'านหลักสูตรฯให(เปJนไปตามเกณฑ�ของมหาวิทยาลัย (อ(างอิง 1.1-3 การทบทวนคุณสมบัตินักศึกษา) และของ
หลักสูตร โดยมีรายละเอียดระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาดังนี้ (อ(างอิง 1.1-4 ประกาศรับสมัครนักศึกษาตรีและ
บัณฑิตศึกษา)  

ระดับปริญญาตรี 
คณะฯ ได(มีการกําหนดแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยแบ'งจัดแบ'งออกเปJน 2 รูปแบบดังนี้ 
สําหรับผู(สมัครคัดเลือกท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ือเข(าศึกษาต'อใน

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป�เทียบเรียน)  
 
 
 
 
 

สาขาวิชา (เอก) แผนจํานวนรับเข3า (คน) 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� (สัตว�ป�ก) 20 
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สาขาวิชาสัตวศาสตร� (โคนมและโคเนื้อ) 25 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� (การผลิตสุกร) 20 

 

สําหรับผู(ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ือเข(า
ศึกษาต'อในระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชา แผนจํานวนรับเข3า (คน) 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� 125 

 

 หลักสูตรฯ ได(กําหนดเกณฑ�ในการประเมินคุณสมบัติของนักศึกษาใหม'ท่ีจะเข(าศึกษาต'อในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ป� และหลักสูตร 4 ป�เทียบเข(าเรียนไว( โดยก'อนการรับนักศึกษาใหม' ป�การศึกษา 2564 ได(เสนอขอปรับ
คุณสมบัติของผู(เข(าศึกษาในเล'มหลักสูตร มคอ.2 และขอบรรจุวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ เรื่อง การแก(ไขคุณสมบัติของผู(เข(าศึกษาต'อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู3เข3าศึกษา (เดิม) คุณสมบัติของผู3เข3าศึกษา (เพ่ิมเติม) 
1) สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ'มสาระ

การเรียนรู(วิทยาศาสตร� – คณิตศาสตร�/ทุกกลุ'ม
สาระการเรียนรู(  หรือเทียบเท'า ผ'านการสอบ
คัดเลือกตามเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 
2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงทางการเกษตร โดยต(องมีเกรดเฉลี่ยไม'ตํ่า
กว'า 2.00 ขณะจบการศึกษา และพิจารณา
กําหนดรายวิชาพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาต(องศึกษา
เพ่ิมเติมจากผลการศึกษาจากสถาบันเดิม หรือ 
ผ'านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ�ของมหาวิทยาลัย 
 

3) เปJนผู(มีคุณสมบัติตามข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม'โจ( 
ว'าด(วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีตามระเบียบและ
ประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข(องโดย
อนุโลม 

1) สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย 
ทุกกลุ'มสาระการเรียนรู( และ การศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา
เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข(องผ'านการ
ส อ บ คั ด เ ลื อ ก ต า ม เ ก ณ ฑ� ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ ผ'าน
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ�ของมหาวิทยาลัย 

2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสัตวศาสตร� โดยต(องมี
เกรดเฉลี่ยไม'ตํ่ากว'า 2.00 ขณะจบการศึกษา และ
พิจารณากําหนดรายวิชาพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาต(อง
ศึกษาเพ่ิมเติมจากผลการศึกษาจากสถาบันเดิม 
หรื อ  ผ' านการ คัด เลื อกตามหลัก เกณฑ�ของ
มหาวิทยาลัย 

3) เปJนผู(มีคุณสมบัติตามข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม'โจ( 
ว'าด(วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีตามระเบียบและ
ประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข(องโดย
อนุโลม 

(อ(างอิง 1.1-5 การปรับคุณสมบัติของผู(เข(าศึกษา) 
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เหตุผลในการปรับคุณสมบัติของผู(เข(าศึกษา เนื่องจาก ระหว'างการออกบูทประชาสัมพันธ�หลักสูตรฯ จัด
กิจกรรม Road show และการประชาสัมพันธ�หลักสูตรผ'านช'องทาง You tube มีคําถามและข(อเสนอแนะจากครู
แนะแนวและนักเรียน ทําไมต(องระบุไว(เพียงแค'นักเรียนสายวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�เท'านั้น เพราะว'าใน
โรงเรียนระดับมัธยมปลายมีข(อจํากัดด(านอุปกรณ�การเรียนการสอนด(านวิทยาศาสตร�ฯ จึงเปcดทําการเรียนการสอน
ได(ไม'ก่ีห(องเรียนเม่ือเทียบกับจํานวนเด็กนักเรียนระดับมัธยมปลาย นอกจากนี้ ยังให(ข(อมูลเพ่ิมเติมว'า เด็กนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนจะต(องเรียนวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� 1-2 เหมือนกันทุกคน อีกท้ัง 
บางโรงเรียนได(เปcดสอนแผนการเรียนอ่ืนอีกตามบริบทของโรงเรียน เช'น แผนการเรียนเกษตรกรรม แผนการเรียน
ดนตรี เปJนต(น ดังนั้น คณะฯ ต(องการเปcดโอกาสท่ีกว(างข้ึนให(สําหรับผู(สนใจเข(าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� มีสิทธิในการศึกษาเท'าเทียมกัน โดยเฉพาะท่ีครอบครัวประกอบธุรกิจด(านปศุสัตว�หรือเปJน
เครือข'ายของสหกรณ�การเกษตรท่ีเก่ียวข(องกับปศุสัตว� เปJนการเปcดโอกาสให(ทุกคนมีสิทธิ์ในการศึกษาต'อด(านท่ี
เหมาะสมและตนเองสนใจมากข้ึน 

คุณสมบัติของนักศึกษาใหม1หลักสูตร 4 ป; 
1. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกกลุ'มสาระการเรียนรู( หรือเทียบเท'า ผ'านการสอบคัดเลือก

ตามเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม โดยต(องมีเกรดเฉลี่ยไม'ตํ่ากว'า 2.00 ขณะจบการศึกษา และพิจารณากําหนด
รายวิชาพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาต(องศึกษาเพ่ิมเติมจากผลการศึกษาจากสถาบันเดิม  หรือ ผ'านการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ�ของมหาวิทยาลัย 

2. เปJนผู(มีคุณสมบัติตามข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม'โจ( ว'าด(วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีตามระเบียบและ
ประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข(องโดยอนุโลมคุณสมบัติของนักศึกษาใหม' 

คุณสมบัติของนักศึกษาใหม1หลักสูตร 4 ป;เทียบเข3าเรียน   
1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาสัตวศาสตร� หรือผ'านการคัดเลือกตาม

หลักเกณฑ�ของมหาวิทยาลัย การรับเข(าศึกษาตลอดจนวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีเปJนไปตามข(อบังคับของมหาวิทยาลัยแม'โจ(
ว'าด(วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และระเบียบอ่ืนๆของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข(องโดยอนุโลมโดยกําหนดประเภทการรับ
นักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� ได(มีการกําหนดเกณฑ�ในการรับนักศึกษาใหม'เพ่ือให(
เปJนไปตาม PLO ของหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการรับนักศึกษาตามกระบวนการการรับและคัดเลือกนักศึกษา โดยป�การศึกษา 
2564 อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทําการดําเนินการทบทวนแผนจํานวนรับนักศึกษา (อ(างอิง 1.1-6 ทบทวน
แผนการรับนักศึกษา) พร(อมท้ังกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา วิธีการคัดเลือก/สอบคัดเลือก และพิจารณา
คณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกและสอบสัมภาษณ�นักเรียน/นักศึกษาเข(าศึกษาต'อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป� 
และหลักสูตร 4 ป�เทียบเข(าเรียน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� ร'วมกับทางมหาวิทยาลัยใน
การเปcดรับสมัครนักศึกษาใหม'เพ่ือเข(าศึกษาต'อในระดับปริญญาตรี ตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม' 
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อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรได(กําหนดกระบวนการรับนักศึกษา ตามคุณสมบัติของผู(เข(าศึกษา และ
หลักสูตรมีการคัดเลือกนักศึกษาจากโควต(ารับตรงโดยพิจารณา Portfolio และลําดับเกรดท่ีสูงสุดของโรงเรียนในแต'
ละจังหวัดและภูมิภาค และพิจารณาจากผลคะแนนอ่ืน ๆ ในกลุ'มวิชาวิทยาศาสตร� และภาษาต'างประเทศ  โดยการ
รับสมัครในป�การศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯได(รับนักศึกษา หลักสูตร 4 ป� เปJนไปตามแผน โดยเกินจากจํานวนรับ 
ต้ังแต'การสมัครรอบรับตรง ครั้งท่ี 1 แล(ว 
 จากการดําเนินงานท่ีผ'านมาในป� 2564 มีการปรับช'องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ�การรับนักศึกษา 
โดยการสื่อสารกับผู(มีส'วนได(ส'วนเสียเพ่ือเข(าถึงข(อมูลข(อกําหนดหลักสูตรและข(อกําหนดรายวิชาท่ีครอบคลุมและเปJน
ปdจจุบันมีหลากหลาย ได(แก' 

ช1องทางส่ือสาร กลุ1มเปsาหมาย เนื้อหาท่ีเข3าถึง 
เว็ปไซต� http://www.as.mju.ac.th  ผู(มีส'วนได(ส'วนเสียทุกกลุ'ม และ

ผู(สนใจท่ัวไป 
ข( อ มู ล  ม ค อ . 2  ข( อ มู ล
บุคลากร ข(อมูลกิจกรรม 

เพจ facebook: 
สัตวศาสตร�ฯ มหาวิทยาลัยแม'โจ(  

ผู(มีส'วนได(ส'วนเสียทุกกลุ'ม กลุ'ม
ศิษย�ปdจจุบัน บุคลากร นักเรียน
และผู(สนใจท่ัวไป 
 
กลุ' มบุคลากร ศิษย�ปdจจุบัน 
และศิษย�เก'า 

ข(อมูลกิจกรรม ข(อมูลการรับ
สมัคร 

แผ'นพับประชาสัมพันธ�หลักสูตร 
(อ(างอิง 1.1-6 แผ'นพับประชาสัมพันธ�) 

ผู(มีส'วนได(ส'วนเสียทุกกลุ'มและ
นักเรียน 

ข(อมูลการรับสมัคร ข(อมูล
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า  ข( อ มู ล
ค'าใช(จ'ายการเรียน  
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(อ(างอิง 1.1-6 แบบฟอร�มจัดเก็บข(อมูลผู(มีส'วนได(ส'วนเสียของคณะป� 2564-2565) 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการการรับนักศึกษา โดยเริ่มต้ังแต'กําหนดแผนการรับนักศึกษา คุณสมบัติผู(สมัครท่ี

ตรงตามเกณฑ�การรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ จัดทําประกาศรับสมัครป�การศึกษาละ 3 รอบ และดําเนินการ
ประชาสัมพันธ�โดยจัดทําสื่อผ'านช'องทางต'างๆ ได(แก' เว็บไซต�มหาวิทยาลัย, Facebook, จอ LCD หน(ามหาวิทยาลัย
แม'โจ(, ปpายโฆษณาตามจุดต'าง ๆ, แผ'นพับประชาสัมพันธ�ส'งไปยังหน'วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเปJนกลุ'มเปpาหมาย 
เปJนต(น ท้ังนี้หลักสูตรฯ ยังเปJนผู(กําหนดรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือให(กระบวนการคัดเลือก
เปJนไปด(วยความเรียบร(อย โปร'งใส และตรวจสอบได( (อ(างอิง 1.1-7ระบบและกลไกการรับนักศึกษา) 

หลักสูตรฯ ได(มีการเผยแพร'หลักสูตรฯ (อ(างอิง 1.1-8 ช'องทางการประชาสัมพันธ�หลักสูตรฯ) โดยผ'าน
ช'องทางต'างๆดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ�หลักสูตรฯ ผ'านสื่อออนไลน� เช'น www.as.mju.ac.th, Line และ Facebook 
ของคณะฯ (อ(างอิง 1.1-9 การประชาสัมพันธ�หลักสูตร) 

คลิปวิดีโอ https://youtu.be/envs47oPAzI   ผู( มี ส' วนได( ส' วน เสี ย ทุกกลุ' ม 
นักเรียนและผู(สนใจท่ัวไป 

ข(อมูลบรรยากาศการเรียนรู( 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู( 
 
 
 
 
  

MS-Team 

 
 
  

ศิษย�ปdจจุบัน อาจารย� ข( อ กํ า ห น ด ห ลั ก สู ต ร 
ข(อกําหนดรายวิชาท่ีเรียน 
 
 
 
 
 
  

ระบบรับทราบหลักสูตรของ สกอ. (CHECO)  ผู( มี ส' วนได( ส' วน เสี ย ทุกกลุ' ม 
นักเรียนและผู(สนใจท่ัวไป 

ข(อมูล มคอ.2 และสถานะ
ของหลักสูตร 
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2. สรุปรายละเอียดของหลักสูตร และประมาณการค'าใช(จ'ายตลอดหลักสูตรฯ เพ่ือให(อาจารย�
ประจําคณะสัตวศาสตร�ฯ นําไปประชาสัมพันธ�ให(กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือ 
บุคคลภายนอก (อ(างอิง 1.1-10 ค'าใช(จ'ายหลักสูตร) 

3. ส'งโปสเตอร�ประชาสัมพันธ�และแผ'นพับไปยังกลุ'มเปpาหมายต'าง ๆ เช'น หน'วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนด(านสัตวศาสตร� วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (อ(างอิง 
1.1-11 เอกสารประชาสัมพันธ�) 

 ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ ได(จัดการเรียนการสอนท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยได(
กําหนดคุณสมบัติผู(เข(าศึกษาเปJนไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข(อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม'โจ( ว'าด(วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดยคุณสมบัติของผู(เข(าศึกษาในแต'ละหลักสูตร
มีรายละเอียดดังต'อไปนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร, 
หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 
1) ผู(สมัครต(องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาวิชาสัตวบาล  สาขาวิชาสัตว

ศาสตร� หรือเทียบเท'าจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการข(าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม'น(อยกว'า 3.25 หรือ 

2) ผู(สมัครต(องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร� หรือเกษตรศาสตร� หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวข(อง หรือเทียบเท'าจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการข(าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม'น(อยกว'า 3.25 โดยจะต(องเรียน
วิชาพ้ืนฐานเพ่ิมเติมตามท่ีอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรกําหนด 

3) เปJนผู(สําเร็จการศึกษาตามข(อ 1 และข(อ 2 แต'มีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม'น(อย
กว'า 2.75 และต(องมีผลงานวิจัยตีพิมพ�เผยแพร' และ/หรือเคยปฏิบัติการทางด(านสัตวศาสตร�ไม'
น(อยกว'า 1 ป� โดยให(แนบโครงร'างงานวิจัยท่ีคาดว'าจะทําวิทยานิพนธ� พร(อมกับใบสมัคร 

4) เปJนผู(มีคุณสมบัติตามข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม'โจ( ว'าด(วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ระเบียบและประกาศอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข(อง ท่ีบังคับใช(ในขณะนั้น 

5) กรณีอ่ืน ๆ ให(อยู'ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 

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

ศาสตร� หรือเทียบเท'าจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการข(าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม'น(อยกว'า 2.50 หรือ 

2) ผู(สมัครต(องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร� หรือเกษตรศาสตร� หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวข(อง หรือเทียบเท'าจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการข(าราชการพลเรือน 
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(ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม'น(อยกว'า 2.50 โดยจะต(องเรียน
วิชาพ้ืนฐานเพ่ิมเติมตามท่ีอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรกําหนด 

3) เปJนผู(สําเร็จการศึกษาตามข(อ 1 และข(อ 2 แต'มีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม'น(อย
กว'า 2.50 จะต(องมีคุณสมบัติตามท่ีอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย�ประจําหลักสูตร
พิจารณาเห็นสมควรรับเข(าศึกษา หรือ 

4) เปJนผู(มีคุณสมบัติตามข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม'โจ( ว'าด(วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ระเบียบและประกาศอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข(อง ท่ีบังคับใช(ในขณะนั้น 

5) กรณีอ่ืน ๆ ให(อยู'ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร, 
หลักสูตรการศึกษาแบบ 1.1  

1)  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเท'า สาขาวิชาสัตวศาสตร�หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข(อง จากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการข(าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) 
รับรอง 

2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามท่ีกําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติครบถ(วนตาม
ข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม'โจ(ว'าด(วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

3)  มีประสบการณ�ในการวิจัยหรือเคยปฏิบัติการท่ีเก่ียวข(องทางสัตวศาสตร�มาแล(วไม'น(อยกว'า 2 ป� 
โดยให(แนบโครงร'างงานวิจัยท่ีคาดว'าจะทําดุษฎีนิพนธ�พร(อมกับใบสมัคร 

หลักสูตรการศึกษาแบบ 1.2  
1)  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท'า สาขาวิชาสัตวศาสตร�หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข(อง ด(วยคะแนนเกียรตินิยม จากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการข(าราชการพล
เรือน (สํานักงาน ก.พ.) รับรอง หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ�ในวารสารท่ีมีคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลงานก'อนรับการตีพิมพ� ไม'น(อยกว'า 1 เรื่อง  

2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามท่ีกําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติครบถ(วนตาม
ข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม'โจ( ว'าด(วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

3)  มีประสบการณ�ในการวิจัยหรือเคยปฏิบัติการท่ีเก่ียวข(องทางสัตวศาสตร�มาแล(วไม'น(อยกว'า 2 ป� 
โดยให(แนบโครงร'างงานวิจัยท่ีคาดว'าจะทําดุษฎีนิพนธ�พร(อมกับใบสมัคร 

หลักสูตรการศึกษาแบบ 2.1  
1)  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเท'า สาขาวิชาสัตวศาสตร�หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข(อง จากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการข(าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) 
รับรอง  
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2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามท่ีกําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติครบถ(วนตาม
ข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม'โจ( ว'าด(วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

หลักสูตรการศึกษาแบบ 2.2  
1)  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท'า สาขาวิชาสัตวศาสตร�หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข(อง ด(วยคะแนนเกียรตินิยม จากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการข(าราชการพล
เรือน (สํานักงาน ก.พ.) รับรอง  

2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามท่ีกําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติครบถ(วนตาม
ข(อบังคับมหาวิทยาลัยแม'โจ( ว'าด(วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  

จํานวนแผนรับผู3เข3าศึกษาในทุกหลักสูตร 5 ป;ย3อนหลัง 

หลักสูตร 
ป;การศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตร 4 ป� 

125 150 125 166 125 147 125 139 125 256 

- หลักสูตรเทียบเรียน (สตัว�ป�ก) 20 15 20 21 20 20 20 16 20 16 
- หลักสูตรเทียบเรียน (สุกร) 20 10 20 26 20 28 20 26 20 22 
- หลักสูตรเทียบเรียน (โคนมและโค
เน้ือ) 

25 32 25 36 25 45 25 31 25 30 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 10 7 10 9 10 11 10 3 10 3 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ  5 2 5 2 5 1 5 3 5 1 
รวมทุกหลักสูตร  216  260  252  218  328 
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate and Improvement is Necessary 
 

 
 
 
C.1.2 มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการรับสมัครและคัดเลือกผู3เรียน และใช3ผลการประเมินในการ
ปรับปรุงเพ่ือให3ได3ผู3เรียนท่ีมีคุณสมบัติและจํานวนตามต3องการ 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;การศึกษา 2564 
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : 

 

หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 
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ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ได(มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการรับสมัครและคัดเลือกผู(เรียนในแต'ละหลักสูตร

อย'างเปJนระบบ โดยในระดับปริญญาตรี หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการรับนักศึกษาตามกระบวนการการรับและ
คัดเลือกนักศึกษา ในป�การศึกษา 2564 อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรได(กําหนดกระบวนการรับนักศึกษา ตาม
คุณสมบัติของผู(เข(าศึกษา และหลักสูตรมีการคัดเลือกนักศึกษาจากโควต(ารับตรง โดยพิจารณาจาก Portfolio ท่ีมี
เอกสารครบถ(วน และลําดับเกรดท่ีสูงสุดของโรงเรียนในแต'ละจังหวัดและภูมิภาค ก'อนการพิจารณาในส'วนอ่ืน ๆ 
เช'น ครอบครัวประกอบอาชีพทางปศุสัตว� เปJนต(น โดยการรับสมัครในป�การศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ ได(รับ
นักศึกษา หลักสูตร 4 ป� เปJนไปตามแผน โดยเกินจากจํานวนแผนการรับนักศึกษา ต้ังแต'การสมัครรอบรับตรง ครั้งท่ี 
1 แล(ว 

จากการดําเนินงานท่ีผ'านมาในป� 2564 มีการปรับช'องทางการรับนักศึกษาแบบ T-CAS โดย
มหาวิทยาลัยนําระบบ clearing house มาใช(ด(วย เพ่ือลดปdญหานักศึกษารับตรงจ'ายเงินค'าลงทะเบียนล'วงหน(า แต'
ไม'มาเรียนเม่ือถึงเวลาเปcดภาคการศึกษา และการท่ีคณะฯได(ปรับคุณสมบัติในการรับนักศึกษาให(ตรงกับความ
ต(องการของผู(สมัครและผู(สนใจมากข้ึนนั้น ทําให(ได(ยอดนักศึกษาท่ียืนยันสิทธิ์มากเกินกว'ายอดแผนจริงกว'า 2 เท'า 
โดยแผนเท'ากับ 125 คน แต'มีผู(ยืนยันสิทธิ์รวมทุกรอบ เท'ากับ 256 คน ซ่ึงใกล(เคียงกับจํานวนยอดท่ีประกาศผลการ
คัดเลือกท้ังหมด หลักสูตรพิจารณาแล(วเห็นว'า ในปdจจุบัน ผู(สมัครเข(าเรียนให(ความสนใจด(านกานเกษตร โดยเฉพาะ
ด(านปศุสัตว�มากข้ึน โดยการปศุสัตว�เปJนหนึ่งในธุรกิจเกษตรท่ีมีการพัฒนาอย'างรวดเร็ว และต'อเนื่องท้ังในประเทศ
และต'างประเทศ ประเทศไทยนับได(ว'าเปJนประเทศผู(นําด(านการผลิตปศุสัตว�ของเอเชีย โดยระบบการผลิต การเลี้ยง 
และการจัดการระบบมาตรฐานการผลิตท่ีปลอดภัย เปJนท่ียอมรับในระดับสากลมากข้ึน 
 โดยในป� 2565 คณะฯ จะปรับคุณสมบัติการรับนักศึกษาให(กว(างข้ึนเพ่ือความเสมอภาคและเปJนการเปcด
โอกาสให(ทุกคนมีสิทธิ์ในการเข(ารับการศึกษาอย'างเสมอภาคด(วย เนื่องจากในป�ท่ีผ'านมา มีผู(ปกครองและนักเรียน 
นักศึกษา ได(สอบถามเข(ามาและให(ข(อเสนอแนะว'า สําหรับผู(ท่ีจบการศึกษาระดับ ปวช.3 ไม'ควรกําหนดไว(เฉพาะ
แผนการเรียนเกษตรกรรมเท'านั้น ในเม่ือผู(ท่ีจบระดับชั้น ม. 6 ได(เปcดรับทุกแผนการศึกษาแล(ว ดังนั้น ท่ีประชุม
หลักสูตรได(พิจารณาคุณสมบัติการรับนักศึกษา และแจ(งต'อท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพ่ือรายงานต'อในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการรับนักศึกษา โดยท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯมีมติเห็นชอบปรับรายละเอียดคุณสมบัติการรับเข(าระดับปริญญาตรี จากการสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการเกษตร เปJนสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกแผนการ
ศึกษาด(วย โดยจะเปcดโอกาสให(ผู(สนใจสมัครในป�การศึกษา 2566 เปJนต(นไป (อ(างอิง 1.2-1 การปรับคุณสมบัติการ
รับนักศึกษาเพ่ิมเติม) 

จํานวนนักศึกษาใหม1 ป;การศึกษา 2563 และ 2564  หลักสูตร 4 ป; 
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ประเภทการรับเข3า 
แผนรับ 
ป; 2563 

(คน) (%) 

ผลจํานวน
นักศึกษาป; 
2563 (คน) 

แผนรับ 
ป; 2564 

(คน) (%) 

ผลจํานวน
นักศึกษาป; 
2564 (คน) 

แผนรับ 
ป; 2565 

(คน) (%) 

ผลจํานวน
นักศึกษาป; 
2565 (คน) 

รวมท้ังสิ้น 125 
(100%) 

139 125 
(100%) 

256 125 
(100%) 

203 

TCAS2 (Admission) 20% 39 20% 28 20% 11 
รับตรง (คัดเลือก TCAS1)   

80% 
หรือตามท่ีม.

เห็นชอบ 

60  
 

80% 
หรือตามท่ีม.

เห็นชอบ  

147  
 

80% 
หรือตามท่ีม.

เห็นชอบ  

151 
โควตาจัดสรร 13 18 19 
Direct Admission   22 
โควตาสถานศึกษา(MOU) 22 51  
โควตาบุตรหลานเกษตรกร 4 4  
โครงการพิเศษ:    
Open Farm  5  
ชาวไทยภูเขา 1 1  
โครงการเด็กดมีีท่ีเรียน    2   

จากการวิเคราะห�กระบวนการในการรับนักศึกษาพบว'าหลักสูตรมีแนวทางในการรับนักศึกษาในป� 2564 
โดยดําเนินการรับนักศึกษาตามคุณสมบัติของผู(เข(าศึกษา และมีแผนการรับนักศึกษาในป� 2564 หลักสูตร 4 ป�จาก
แต'ละช'องทางดังตารางด(านบน ซ่ึงพบว'าจํานวนนักศึกษาท่ีมาตามช'องทางต'าง ๆ ในป�การศึกษา 2564 ได(นักศึกษา
เกินเปpาหมายท่ีกําหนดไว(  
 ท้ังนี้ หลังจากการรับนักศึกษาและเปcดภาคเรียน ท่ี 1/2564 แล(ว คณบดีได(มีการวิเคราะห�การกระจายของ
เกรดเฉลี่ยนักศึกษาใหม'หลักสูตร 4 ป� ท่ีเปcดรับจากการปรับคุณสมบัติการรับนักศึกษาใหม'  โดยพิจารณาแยกตาม
แผนการเรียนในระดับมัธยมปลาย ดังนี้ 

ช6วงเกรด วิทย/-คณิต ร#อยละ ศิลป7/อ่ืนๆ ร#อยละ รวม ร#อยละ 

3.50-4.00 38 17.19 4 11.11 42 16.34 
3.00-3.49 113 51.13 13 36.11 126 49.03 
2.50-2.99 33 14.93 9 25.00 42 16.34 
2.99-2.49 16 7.24 2 5.56 18 7.00 
1.50-1.99 7 3.17 3 8.33 10 3.89 

<1.49 14 6.33 5 13.89 19 7.39 
รวม 221  36  257  

 
โดยได(รายงานในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีสมัยสามัญครั้งท่ี 3/2565  

วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 (อ(างอิง 1.2-2 การปรับคุณสมบัติการรับนักศึกษาเพ่ิมเติม) และมีการวิเคราะห�ข(อมูล
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นักศึกษารหัส 64 ขาดการติดต'อและพ(นสภาพ ว'ามีจํานวนมากน(อยเพียงใด หลังจากเพ่ิมจํานวนรับนักศึกษาเกินกว'า
แผนในป�การศึกษา 2564 เปJนจํานวนมาก 

และได(มีการวิเคราะห�ผลการเรียนของนักศึกษาป� 1  (รหัส 65 เกรดเฉลี่ย) โดยได(รายงานในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีสมัยสามัญ ครั้งท่ี 8/2565  วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 ในวาระท่ี 
4.2 (อ(างอิง 1.2-3 การวิเคราะห�เกรดนักศึกษารหัส 65) 

นอกจากนี้ยังวิเคราะห�ความเปJนได(ในการติดตามให(นักศึกษาพ(นสภาพท่ียังมีเกรดเฉลี่ย ใกล(เคียง 1.5 
กลับมาสมัครเรียนใหม'ในป�การศึกษา 2565 (อ(างอิง 1.2-4 การวิเคราะห�เกรดนักศึกษารหัส 64 ตํ่ากว'า 1.5) โดย
ติดต'อผู(ปกครองเพ่ือรับทราบปdญหาและถามความสมัครใจของผู(เรียนในเบื้องต(น ซ่ึงปdญหาจากการพ(นสภาพ อาจจะ
เกิดจากการเรียนระบบออนไลน�ท่ีบ(าน ช'วงป�การศึกษา 2564 นักศึกษายังไม'เคยมามหาวิทยาลัยเลย ทําให(ขาดการ
ดูแลและให(คําปรึกษากว'าการเปcดเรียนแบบ onsite ด(วย 

นอกจากนี้ หลักสูตรได(มีการประชาสัมพันธ�ข(อมูลในการรับสมัครคัดเลือกเข(าศึกษาโดยผ'านช'องทางต'าง ๆ 
ได(แก' เว็บไซด�ของมหาวิทยาลัย แผ'นพับประชาสัมพันธ�แก'โรงเรียนต'าง ๆ ตัวแทนศิษย�เก'าในหน'วยงานต'าง ๆ และ
การออก Road Show ร'วมกับทางมหาวิทยาลัย (อ(างอิง 1.2-5 การประสัมพันธ�หลักสูตรภาพรวม) 

- ส'งเอกสารแผ'นพับและโปสเตอร�เผยแพร'ประชาสัมพันธ�หลักสูตรให(แก'โรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีต'างๆ  

- คณบดีคณะสัตวศาสตร�ฯ รองคณบดีฝyายวิชาการ และหลักสูตรฯ ได(แนะแนวการศึกษาต'อระดับปริญญา
ตรี และประชาสัมพันธ�หลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร� ของคณะฯ ทางเพจเฟสบุ�คสัตวศาสตร�ฯ แม'โจ( 

- จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ�หลักสูตรเชิงรุก เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564 
ร'วมกับศูนย�การค(าเซ็นทรัล พลาซ'า เชียงใหม' แอร�พอร�ต นําโดย ผู(ช'วยศาสตราจารย� ดร.ประภากร ธาราฉาย 
คณบดีคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี พร(อมด(วยอาจารย�และบุคลากรของคณะ นํานักศึกษาเข(าร'วมจัดกิจกรรม 
“World Milk Day 2021 ด่ืมนมวันนี้ เพ่ือสุขภาพท่ีดีในทุกวัน” ซ่ึงภายในกิจกรรมประกอบด(วย การแสดงผลิตภัณฑ�
แปรรูปจากนมหลากหลายชนิด โดยทางคณะได(จัดบูธแนะนําเก่ียวกับการให(ความรู(เรื่อง เเม'วัว เเละคุณประโยชน�
ของนมวัว พร(อมด(วยประชาสัมพันธ�หลักสูตรเชิงรุก แนะนําหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต'อระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ให(แก'ผู(ท่ีสนใจ (อ(างอิง 1.2-6 การประสัมพันธ�ของคณะฯ) 

- การประชาสัมพันธ�ผ'านช'องทางสื่อออนไลน� Youtube ของท'านคณบดี ในชื่อ korn mju  โดยมีท้ัง
รายการเก่ียวกับการแนะนําคณะสัตวศาสตร�ฯ การแนะนําด(านการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ�คณะฯในการรับ
สมัครนักศึกษา และชุดการเรียนการสอนทางด(านสัตว�ป�กในหัวข(อต'างๆ ซ่ึงมีผู(สนใจติดตามเปJนจํานวนมาก (อ(างอิง 
1.2-7 การประสัมพันธ�ผ'าน Youtube) 

ส'วนระดับบัณฑิตศึกษา เม่ือสิ้นสุดการประกาศรับสมัครแล(ว บัณฑิตวิทยาลัยจะส'งเอกสารประกอบการ
สมัครสอบคัดเลือก เพ่ือให(อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ ตรวจสอบคุณสมบัติก'อน เม่ือดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติแล(ว หลักสูตรฯ จะแจ(งให(บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการประกาศรายชื่อผู( มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โดย
คณะกรรมการสอบดําเนินการสอบคัดเลือก ใช(วิธีการสอบสัมภาษณ�ผู(สมัคร และพิจารณาคุณสมบัติประกอบกับใบ
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คะแนนผลการศึกษา หนังสือรับรอง เม่ือพิจารณาแล(วเสร็จจะประเมินผลคะแนนให(กับผู(สมัครเข(าศึกษาโดยสรุป
คะแนนในตารางผลการสอบคัดเลือกเข(าศึกษาต'อ พร(อมระบุรายวิชาท่ีนักศึกษาจะต(องเตรียมพร(อมสําหรับเข(า
ศึกษาเปJนข(อมูลเบื้องต(น 

นักศึกษารับเข3าในแต1ละป;การศึกษา (ย3อนหลัง 5 ป;) 
ป;การศึกษาท่ีรับเข3า  

(รหัส) 
จํานวนผู3สมัคร (คน) 

จํานวนประกาศรับ จํานวนผู3สมัครเรียน จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนจริง 
2564 (รหัส 64) 10 3 3 
2563 (รหัส 63) 10 3 3 
2562 (รหัส 62) 10 12 12 
2561 (รหัส 61) 10 9 9 
2560 (รหัส 60) 10 8 8 

 
จากปdญหาจํานวนนักศึกษาท่ีสมัครเข(าศึกษาต'อในหลักสูตรฯ ไม'เปJนไปตามแผนท่ีกําหนด ท่ีประชุม

อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได(ร'วมกันพิจารณาในท่ีประชุมฯ เพ่ือประเมินการรับเข(าและหาแนวทางในการ
ปรับแก(ไขโดยมีแผนการดําเนินงาน ร'วมกันพิจารณาระบุความเสี่ยง/ปdจจัยเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป�
งบประมาณ 2564 คือ จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม'ตามแผนท่ีรับ และมีวิธีการจัดการความเสี่ยง ในป�
การศึกษา 2564 ดังนี้  

1. ประชาสัมพันธ�หลักสูตรฯ ผ'านสื่อออนไลน� เช'น www.as.mju.ac.th, Line และ Facebook 
ของคณะฯ (อ(างอิง 1.2-8 การประชาสัมพันธ�หลักสูตร) 

2. สรุปรายละเอียดของหลักสูตร และประมาณการค'าใช(จ'ายตลอดหลักสูตรฯ เพ่ือให(อาจารย�
ประจําคณะสัตวศาสตร�ฯ นําไปประชาสัมพันธ�ให(กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือ 
บุคคลภายนอก (อ(างอิง 1.2-9 ค'าใช(จ'ายหลักสูตร) 

3. ส'งโปสเตอร�ประชาสัมพันธ�และแผ'นพับไปยังกลุ'มเปpาหมายต'าง ๆ เช'น หน'วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนด(านสัตวศาสตร� วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (อ(างอิง 
1.2-10 เอกสารประชาสัมพันธ�) 

4. เพ่ิมรอบการรับนักศึกษา จาก 1-2 รอบในปลายภาคเรียนท่ี 2 เปJน รอบเพ่ิมเติมในปลายภาค
เรียนท่ี 1 เพ่ิมอีก 1 รอบ เพ่ือเข(าศึกษาต'อในระดับบัณฑิตศึกษาได(เลยในภาคเรียนท่ี 2  

 คณะได(ให(หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทบทวนแผนการรับนักศึกษาและประเมิน
วิเคราะห�ผลการรับนักศึกษาย(อนหลัง 3 ป� (พ.ศ. 2562-2564) ส'งให(มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาประเมินผล (อ(างอิง 
1.2-10 แบบฟอร�มทบทวนแผนและวิเคราะห�ผล และกลยุทธ�การรับนักศึกษา) และนําผลการวิเคราะห�รับนักศึกษา
ในป�การศึกษา 2564 ไปวางแผนการรับนักศึกษาสําหรับป�การศึกษา 2565 
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 ท้ังนี้  ในการดําเนินงานของหลักสูตรฯต'าง ๆ จะมีการกํากับกับติดตามการดําเนินงานโดย
คณะกรรมการวิชาการของคณะฯ ก'อนรายงานผลการดําเนินงานให(คณะกรรมการประจําคณะฯได(รับทราบในทุก
รอบการประชุมด(วย 
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate and Improvement is Necessary 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.1  มีการกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต1ละหลักสูตรให3บรรลุคุณลักษณะพึง
ประสงค,ของบัณฑิต และผลการเรียนรู3  

ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;การศึกษา 2564 
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ, 
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หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ มีระบบและกลไกข้ันตอนการประเมินผู(เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยอาจารย�ผู(รับผิดชอบ

หลักสูตรฯ ทําหน(าท่ีกํากับ ดูแล และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรฯ ให(เปJนไปตาม
เกณฑ�ท่ีกําหนด  

โดยในระดับปริญญาตรี หลักสูตรได(มีการปรับปรุง/พัฒนาข้ึนมาใหม'ให(ทันสมัยเพ่ือให(สามารถผลิตบัณฑิตท่ี
มีความสามารถในการคิดและปฏิบัติได(อย'างมีระบบและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และยังได(ปลูกฝdงคุณธรรม 
จริยธรรม ให(นักศึกษาสามารถปรับตัวเองให(เข(ากับองค�กร เพ่ือนร'วมงาน  

ในช'วงสถานการณ�ปกติ คณะฯ ได(มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู(ท่ีเน(นผู(เรียนเปJนสําคัญ 
และเปJนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู(ของ TQF โดยจัดการเรียนการสอนให(ผู(เรียนเรียนรู(และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ�จากกรณีศึกษาร'วมกัน การมอบหมายงานให(ผู(เรียนศึกษาค(นคว(าทํารายงาน และนําเสนอ การ
อภิปราย รวมท้ังการจัดทํานวัตกรรมหรือโครงงาน ซ่ึงใช(ผลการเรียนรู(ท่ีคาดหวังเปJนตัวกําหนดกิจกรรมและการ
เรียนรู(   

ภาคทฤษฎี จะใช(กลยุทธ�ในจัดการเรียนการสอน ยกตัวอย'าง เช'น  
- การบรรยายหน(าชั้นเรียน โดยให(นักศึกษามีส'วนร'วม มีการถาม-ตอบ เพ่ือทบทวนความเข(าใจ  

- การยกตัวอย'างกรณีศึกษา (case study)  

- การต้ังโจทย�ปdญหาแบบง'าย ๆ เพ่ือให(นักศึกษาลองฝiกแก(ปdญหา  

- การให(ฝiกให(นักศึกษาค(นหาข(อมูลท่ีเก่ียวข(องกับหัวข(อการเรียนรู(จากอินเตอร�เน็ตหรือแหล'งข(อมูลต'าง ๆ  

- การจัดโครงการเพ่ือเสริมความเข(าใจ และทักษะการเรียนภาคทฤษฎี 
- ส'งเสริมให(นักศึกษาได(เผยแพร'ความรู( หรือตอบคําถามตามหลักวิชาการสู'สังคมออนไลน� เพ่ือเปJนการ

ช'วยเหลือสังคม โดยผ'านการกลั่นกรองจากอาจารย�ประจําวิชาแล(ว  
แต'เนื่องจากสถานการณ�โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในป�การศึกษา 2564 ทางมหาวิทยาลัยแม'โจ( ได(ออก

ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (hybrid learning) โดยให(จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนออนไลน�เกือบท้ังหมดในส'วนของทฤษฎี โดยมหาวิทยาลัยได(จัดซ้ือโปรแกรมลิขสิทธิ์ Ms Teams เพ่ือนํามาใช(
ในการเรียนการสอนของทุกรายวิชาของทุกคณะฯ ส'วนการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการให(จํากัดจํานวนนักศึกษาใน
ชั้นเรียนตามความเหมาะสม ให(สวมใส'หน(ากากผ(าหรือหน(ากากอนามัย และเว(นระยะห'าง กรณีนักศึกษาได(เดินทาง
ไปในพ้ืนท่ีเสี่ยง จะต(องมีการกักตัวเฝpาสังเกตอาการ 14 วัน  

ท่ีประชุมอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแล(วเห็นว'า เพ่ือเปJนการดําเนินการตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยแม'โจ( และเพ่ือเปJนการปpองกันการแพร'ระบาดของโรคดังกล'าวจึงเห็นชอบให(มีการสอนออนไลน�ใน
ภาคทฤษฎี โดยเน(นนักศึกษา รหัส 64 และ 63 ซ่ึงยังเรียนวิชาพ้ืนฐานเปJนส'วนใหญ' (อ(างอิง 2.1-1 การเรียนการ
สอนออนไลน� ภาคทฤษฎี)  



36 

 

                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจาํป�การศึกษา 2564   

ในช'วงสถานการณ�โควิด-19 ในระบบการเรียนภาคทฤษฎีแบบออนไลน� โดยใช(โปรแกรม ลิขสิทธิ์ Ms 
Teams ของมหาวิทยาลัย  หรืออาจารย�ผู(สอนมีช'องทางการสอนออนไลน�อ่ืนๆ เช'น โปรแกรม Zoom หรือ
โปรแกรมอ่ืนๆ รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดีย ต'างๆ ในการเรียนการสอน ป�การศึกษา 2564 ด(วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ส'วนรายวิชาท่ีเปJนภาคปฏิบัติ คนกลุ'มมาก เช'น วิชา สศ 290 การปฏิบัติงานฟาร�ม  ท่ีเรียนภาคเรียนท่ี 1 

ให(นัดหมายนักศึกษาลงภาคปฏิบัติ ในภายหลังจากสถานการณ�คลี่คลาย  และเน(นการปฏิบัติงานในท่ีโล'งกลางแจ(ง 
โดยการแบ'งกลุ'มย'อยหลายกลุ'ม ซ่ึงหากไม'ทันภายใน 1 กาคเรียน สามารถขอยายเวลาการติด I ให(นักศึกษามาลง
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ปฏิบัติงานได(ในภายหลังจบกว'าจะครบและงานแล(วเสร็จ ในอีก 1 หรือ 2 ภาคเรียน ตามความเหมาะสม (อ(างอิง 
2.1-2 การเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ โควิด -19) 

มีการกําหนดกลยุทธ�ส'งเสริมการเรียนรู(ของนักศึกษา โดยในสถานการณ�เฝpาระวังโรคระบาดโควิด-19 ซ่ึงมี
การเรียนการสอนแบบออนไลน� หลักสูตรได(พิจารณาจากรายวิชาของหลักสูตรท่ีเน(นการเรียนรู(ด(วยตัวเอง ด(วย
นอกเหนือจากชั้นเรียนออนไลน� ในรูปแบบของการบ(าน การทํารายงาน หรือการนําเสนองาน โดยมีอาจารย�ผู(สอน
คอยให(คําแนะนําปรึกษา โดยมีตัวอย'างเนื้อหาในแต'ละรายวิชาดังนี้ 

 
 

รายวิชา เนื้อหารายวิชา 
สศ 210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว�เลี้ยง -นักศึกษาอธิบายหลักการทางด(านสัตวศาสตร�ระบบ

มาตรฐานและกฎระเบียบทีเก่ียวข(องกับปศุสัตว�ได( 
-นักศึกษาประยุกต�ใช(ความรู(ทางวิทยาศาสตร� 
 เพ่ือการผลิตปศุสัตว�เชิงธุรกิจและจัดการผลผลิตได(
อย'างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

สศ 320 เทคนิคการวางแผนทดลองและการ
วิเคราะห�งานวิจัยทางสัตว 

-นักศึกษาบอกหลักการการวางแผนการทดลองท่ีน'า
เชื่อถือสําหรับงานวิจัยทางสัตวศาสตร�และวิชาชีพการ
สัตวบาลได( 
- แสดงวิธีการเลือกและข้ันตอนการประมาณค'าของตัว
สถิติและตัวสถิตทดสอบสําหรับการทดสอบสมมติฐาน
ตลอดจนสรุปผลและแปลผลแต'ละประเภทได( 
-ประยุกต�ใช(โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวางแผนและ
วิ เคราะห �ข (อ มูลทางสถิ ติของแต 'ละงานวิจัยทาง
สัตวศาสตร�ได( 

สศ 480 การจัดการธุรกิจปศุสัตว� -อธิบายหลักการทางด(านสัตวศาสตร� ระบบมาตรฐาน 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข(องกับปศุสัตว�ได( 
-ประยุกต�ใช(ความรู(ทางวิทยาศาสตร�และศาสตร�อ่ืนๆท่ี
เก่ียวข(องในสาขาวิชาเอก (สัตว�ป�ก การผลิตสุกร โค 
นมและโคเนื้อ และอาหารสัตว�) เพ่ือการผลิตปศุสัตว�เชิง
ธุรกิจและจัดการผลผลิตได(อย'างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

สศ 372 โรคและการสุขาภิบาลโค-กระบือ -อธิบายหลักการทางด(านสัตวศาสตร� ระบบมาตรฐาน 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข(องกับปศุสัตว�ได( 
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รายวิชา เนื้อหารายวิชา 
-ประเมินและแก(ไขปdญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต
ปศุสัตว�ได( 

สศ 421 การใช(คอมพิวเตอร�ทางโภชนศาสตรสัตว� -อธิบายหลักการทางด(านสัตวศาสตร� ระบบมาตรฐาน 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข(องกับปศุสัตว�ได( 
-ประยุกต�ใช(ความรู(ทางวิทยาศาสตร�และศาสตร�อ่ืนๆท่ี
เก่ียวข(องในสาขาวิชาเอก (สัตว�ป�ก การผลิตสุกร โคนม 
และโคเนื้อ และอาหารสัตว�) เพ่ือการผลิตปศุสัตว�เชิง
ธุรกิจและจัดการผลผลิตได(อย'างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 
-ประเมินและแก(ไขปdญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต
สัตว�ป�ก สุกร โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว�ได( 

สศ 371 โรคและการสุขาภิบาลสัตว�ป�ก -อธิบายหลักการทางด(านสัตวศาสตร� ระบบมาตรฐาน
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข(องกับปศุสัตว�ได( 
-ประเมินและแก(ไขปdญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต
ปศุสัตว�ได( 

 

สําหรับในช'วงท่ีสถานการณ�โรคระบาดเริ่มคลี่คลาย มีการเรียนรู(ในรายวิชาท่ีเชื่อมโยงภาคทฤษฎีสู'
ภาคปฏิบัติ โดยการลงมือปฏิบัติจริงในห(องปฏิบัติการ ฟาร�มคณะฯ การทดลองหรือการฝiกปฏิบัติกิจกรรมต'างๆ ท่ี
เกิดข้ึนโดยเชื่อมโยงกับหลักทฤษฎีท่ีเรียนในภาคทฤษฎี มีการกระตุ(นให(นักศึกษาคิดวิเคราะห� นําความรู(ภาคทฤษฎี
มาประยุกต�ใช(เพ่ือทําให(งานวิจัยทางด(านสัตวศาสตร�สําเร็จลุล'วงได( และเน(นให(นักศึกษารู(จักสืบค(นข(อมูล เลือก
วิธีการนําเสนอ และนําเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบการนําเสนอต'าง ๆ 
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร(อมทางการเรียนในรูปแบบการทดสอบทักษะให(แก'นักศึกษา
ทางระบบออนไลน� เช'น โปรแกรมการสอบวัดระดับความรู(ภาษาอังกฤษของนักศึกษา (อ(างอิง สศ 2.1-3 ผลการ
สอบวัดระดับความรู(ภาษาอังกฤษ) และโปรแกรมการสอบวัดระดับเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา (อ(างอิง สศ 
2.1-4 ผลการสอบวัดระดับความรู(เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยให(นักศึกษาต้ังแต'ชั้นป�ท่ี 1 ทําความสอบวัดความรู(
พ้ืนฐานเพ่ือวัดศักยภาพของนักศึกษาให(ผ'านก'อนสําเร็จการศึกษา 

นอกจากนี้ในการประเมินผลนักศึกษา ป�การศึกษา 2564 ในช'วงสถานการณ�โรคระบาด ในกรณีท่ีนักศึกษา
ออกฝiกงาน หรือมีการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อาจารย�ผู(สอนจะใช(การประเมินทางออนไลน� 
โดยการสัมภาษณ�และซักถามข(อคําถามแก'นักศึกษา เพ่ือนําไปรวบรวมผลคะแนนต'อไป 
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            นิเทศฝiกงานออนไลน�                นําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางออนไลน� 
 
หลังจากสิ้นภาคการศึกษาท่ี 1 คณบดีพร(อมด(วยคณาจารย� ได(ประชุมหารือเรื่อง ปdญหาในการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบออนไลน� เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ�จากการสอนในรูปแบบออนไลน� ช'วงเฝpาระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พร(อมท้ังรับทราบ
ปdญหาแนวทางแก(ไข และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (อ(างอิง 2.1-5 ภาพ
กิจกรรมหารือปdญหาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน� 64) (อ(างอิง 2.1-6 สรุปประเด็นปdญหาในการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน�) 

และหลังจากสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2 ป�การศึกษา 2564 คณะฯ ได(จัดกิจกรรมหารือแนวทางการจัดการเรียน
การสอนและปdญหาในการจัดการเรียนการสอนอีกครั้ง เพ่ือให(การจัดการเรียนการสอน ป�การศึกษา 2565 ของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เปJนไปอย'างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในถานการณ�ท่ียังเฝpาระวังโรคระบาด 
โควิด-19 นําโดย รองคณบดีฝyายวิชาการคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี โดยนําข(อปdญหาจากการประชุมหารือ เรื่อง
ปdญหาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบออนไลน�ในสิ้นภาคเรียนท่ี 1 มาแก(ไขปรับปรุงให(ดียิ่งข้ึน เพ่ือเปJน Best 
Practice ในการเรียนการสอนของอาจารย�ผู(สอน และเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนในป�การศึกษา 2565 
ต'อไป (อ(างอิง 2.1-7 ภาพกิจกรรมหารือปdญหาในการจัดการเรียนการสอน 65) 

ในการประเมินผลการศึกษา อาจารย�ผู(สอนมีการประเมินผลการเรียนรู(ของนักศึกษาโดยประเมินตามสภาพ
จริง เช'น ข(อสอบแบบปรนัย อัตนัย การบ(าน รายงานท่ีได(รับมอบหมายทางออนไลน� หลังจากสิ้นภาคการศึกษา
อาจารย�ผู(สอนจะประเมินออกมาเปJนผลคะแนนหรือเกรดให(นักศึกษา  

โดยอาจารย�ผู(สอนชี้แจงวัตถุประสงค�ของรายวิชา เกณฑ�การให(คะแนนในชั่วโมงแรกท่ีเข(าสอน อาจารย�
ผู(รับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามการส'งผลคะแนนของอาจารย�ผู(รับผิดชอบรายวิชา ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
แต'ละภาคการศึกษา และนําเข(าท่ีประชุมอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ  เพ่ือพิจารณาผลคะแนนของนักศึกษา 
ก'อนส'งให(กับคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ และส'งให(กับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ดําเนินการประกาศให(นักศึกษาได(รับทราบต'อไป 

หลังจากสิ้นภาคการศึกษาอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาสรุปผลคะแนนภาพรวมของทุกรายวิชา 
(อ(างอิง 2.1-8 สรุปผลคะแนนรายวิชาภาคเรียนท่ี 1-2-2564) ทวนดูความผิดปกติของผลคะแนนรายวิชา สําหรับ
รายวิชาท่ีค(างส'งผลคะแนน เนื่องจากตรวจไม'เสร็จ นักศึกษาต'อกลุ'มมีจํานวนมาก หรือนักศึกษายังนําเสนองานหรือ
ทํารายงานไม'เสร็จสมบูรณ� ให(ทําบันทึกข(อความและรายงานชี้แจงเหตุผลต'อท่ีประชุมอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะกรรมการประจําคณะฯและสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการด(วย 
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โดยหลังจากเสร็จสิ้นแต'ละภาคเรียนแล(ว อาจารย�ผู(สอนจะประเมินออกมาเปJนผลคะแนนในแต'ละรายวิชา
และมีการตรวจสอบผลการเรียนรู(ของนักศึกษา ท้ัง 5 ด(าน ในรายวิชาของตนเองว'าเปJนไปตามท่ีกําหนดไว(ใน
หลักสูตรฯหรือไม' เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ. 5 และนําส'งเพ่ือพิจารณาเห็นชอบในท่ี
ประชุมอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ  และอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรจะตรวจสอบรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชาท่ีอาจารย�ผู(สอนรายวิชาท่ีเปcดสอนในแต'ละภาคการศึกษา ได(ดําเนินการรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ. 5-6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปcดสอน (อ(างอิง 2.1-9 สรุป มคอ.5-64) 

ส'วนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรฯ มีการประเมินต้ังแต'การรับเข(า โดยกําหนดให(มีการนําเสนอหัวข(อ
งานวิจัยท่ีสนใจในวันสอบสัมภาษณ� โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ�ท่ีแต'งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย (อ(างอิง 2.1-10 
คําสั่งแต'งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ�นักศึกษาใหม') (อ(างอิง 1.2-11 วิธีการสอบคัดเลือก 64 นักศึกษาใหม'จาก
บัณฑิตวิทยาลัย) และหลังการเปJนนักศึกษาประมาณ 1 เดือน มีการสอบวัดผลการเรียนรู(พ้ืนฐาน (อ(างอิง 1.2-12 
ข(อสอบวัดความรู(ความสามารถก'อนเรียน) มีการประเมินผลการเรียนรู(ตามรอบภาคการศึกษา โดยมีการสอบ
ข(อเขียนและสอบประมวลผลการเรียนรู( และมีการสอบวิทยานิพนธ�ซึ่งประกอบด(วยผลการเรียนรู(ทุกด(าน ก'อนสําเร็จ
การศึกษา (อ(างอิง 1.2-13 การสอบประมวลความรู(แบบข(อเขียน และการสอบวิทยานิพนธ�) 

- สําหรับนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู(ด(านสัตวศาสตร�ไม'เพียงพอ กรรมการสอบคัดเลือกฯ จะกําหนดให(
เรียนรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ิมเติม โดยให(เรียนร'วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยเปJนรายวิชาท่ีให(ผลคะแนนเปJน 
(S/U)  (อันเก'า) 

- กรณีนักศึกษาใหม' หลักสูตรฯ จะแจ(งให(นักศึกษารับทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ซ่ึงมีการแนะนํา
คณะฯ หลักสูตรฯ อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ อาจารย�ประจําหลักสูตร แผนการเรียน รายวิชาท่ีเรียน การ
แต'งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษา การทําวิทยานิพนธ� การใช(ชีวิตการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ชี้แจงข(อบังคับ ระเบียบ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แนะนําอาคารเรียน ห(องปฏิบัติการ ฟาร�มเลี้ยงสัตว�ของคณะฯ และห(องพักนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ให(ข(อแนะนําในการลงทะเบียนและการเข(าศึกษาเม่ือเปcดภาคการศึกษา และแจ(งให(นักศึกษาทราบว'า
ประธานอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ เปJนอาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือให(คําแนะนําเรื่องต'าง ๆ ท่ีเก่ียวข(องกับการศึกษา
ต'อ ก'อนท่ีนักศึกษาจะแต'งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�นักศึกษาในหลักสูตรฯ สามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม เพ่ือปรับความรู(พ้ืนฐาน ท่ีจําเปJนต'อการทําวิทยานิพนธ� โดยจะลงทะเบียนเรียนเปJน (S/U) หรือ (V) ท้ังนี้ 
ต(องผ'านความเห็นชอบจากอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� และอาจารย�ผู(สอนก'อน (อ(างอิง 1.2-14 แนวทางปฏิบัติ
สําหรับนักศึกษาใหม') 

มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู(ของนักศึกษา ซ่ึงพิจารณาจากผลคะแนนของนักศึกษาท่ีได(รับจาก
อาจารย�ผู(รับผิดชอบรายวิชาท่ีได(ประเมินผลการเรียนรู(โดยใช(การประเมินตามสภาพจริงจากการสังเกตพฤติกรรม 
การส'งรายงานท่ีมอบหมาย การนําเสนอ และผลการสอบ เปJนต(น มีการจัดทําประวัติการศึกษา และรายงาน
ความก(าวหน(าในการทําวิทยานิพนธ�ของนักศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ� ในทุกภาค
การศึกษาโดยผ'านความเห็นชอบจากอาจารย�ท่ีปรึกษา และประธานหลักสูตรฯ และนําเสนอเข(าท่ีประชุมอาจารย�
ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ เพ่ือติดตามความก(าวหน(าในการทําวิทยานิพนธ�ของนักศึกษา ทุกคน นอกจากนี้อาจารย�
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ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ  ได(ทําหนังสือสรุปรายงานความก(าวหน(าของนักศึกษาในหลักสูตรฯ แจ(งอาจารย�ท่ีปรึกษา
รับทราบความก(าวหน(าของนักศึกษา และติดตามนักศึกษาให(ดําเนินการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ�การศึกษาท่ี
กําหนด  

หลักสูตรฯมีกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรท่ีมีความสอดคล(องกับการบรรลุผลสําเร็จตามผลการ
เรียนรู(ท่ีคาดหวัง เช'น การบรรลุตาม PLO 6 ในรายวิชา สศ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร� โดยมีกิจกรรมเพ่ิม
ทักษะการใช(สถิติและการปฏิบัติจริงให(นักศึกษา เช'น การอบรมการใช(โปรแกรม SPSS ให(นักศึกษาและบุคลากรท่ี
สนใจ (อ(างอิง 4.2-1 กิจกรรมอบรมการใช(โปรแกรม SPSS) 

หลักสูตรฯ ได(กําหนดการเรียนรู(ตลอดชีวิตของหลักสูตร ประกอบด(วย ทักษะการทําวิจัยทางสัตวศาสตร� 
ทักษะการติดต'อสื่อสาร และทักษะทางภาษาอังกฤษ และเพ่ือให(สอดรับกับการเรียนรู(ตลอดชีวิตของหลักสูตร 
หลักสูตรได(จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส'งเสริมการเรียนรู(ตลอดชีวิต เช'น การปฏิบัติการท้ังภายในและภายนอก
สถานท่ี ดังนี้   
 มีการใช(ทักษะทางการวิจัยทางสัตวศาสตร� ในรายวิชา สศ 550 วิทยาศาสตร�เนื้อสัตว�ข้ันสูง และวิชา สศ 
501 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร�  นอกจากนี้หลักสูตรฯมีกิจกรรมเสริม เช'น การอบรม เรื่อง หลักการทํางาน
ข้ันพ้ืนฐานของเทคนิคโครมาโทกราฟ�และแมสสเปกโทเมตรีของเครื่อง HPLC และ LC-MS / MS ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม' และห(องปฏิบัติการชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ป�
คณะเกษตรศาสตร�มหาวิทยาลัยเชียงใหม' (อ(างอิง 2.1-15 กิจกรรมทักษะวิจัย การอบรมเครื่อง HPLC และ LC-MS 
/ MS) ในรายวิชา สศ 504  การวิเคราะห�ข(อมูลเชิงชีวสถิติสําหรับสัตวศาสตร� มีกิจกรรมอบรม“การประยุกต�ใช(แสง
ซินโครตรอนกับงานวิจัยด(านอาหารและการเกษตร” โดย คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม'โจ( 
ร'วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค�การมหาชน) (2.1-16 กิจกรรมอบรมแสงซินโครตรอน และสัมมนา เรื่อง
ปdญหาไข'และเปลือกไข') 

การใช(ทักษะการติดต'อสื่อสารและทักษะทางภาษาอังกฤษ เช'น ในรายวิชา สศ 545 เรื่องเฉพาะทางสัตว
ศาสตร� วิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ�   มีกิจกรรมการนําเสนอข(อมูลและสืบค(นการนําเสนอทางวิชาการของ
ต'างประเทศท่ีทันสมัย และกิจกรรมการสัมมนาออนไลน� เช'น ในวันอังคารท่ี 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 และมี
การเข(าร'วมฟdงสัมมนา เรื่องปdญหาไข'และเปลือกไข' จากโรคในไก' มีอะไรได(บ(าง"  และ"ไข' เปลือกไข' จะเปลี่ยนไปถ(า
ใส'ใจ nutrition" โดยบริษัทโซเอทิส (ประเทศไทย) จํากัด ในวันท่ี 12 พ.ค. 2565 ผ'าน zoom webinar  (อ(างอิง 
2.1-17 สัมมนา เรื่องปdญหาไข'และเปลือกไข') มากกว'านั้นอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาของหลักสูตรได(
เข(าร'วม International Webinar on Animal Science ทางออนไลน� (อ(างอิง 2.1-18 ใบประกาศนียบัตรการ
นําเสนอ International Webinar on Animal Science) 

ท้ังนี้ หลักสูตรทุกหลักสูตรมีการกําหนดให(อาจารย�ผู(รับผิดชอบรายวิชาท่ีเปcดสอนในภาคการศึกษานั้น 
ดําเนินการจัดทํา มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา และหลังสิ้นสุดการศึกษาอาจารย�ผู(สอนต(องดําเนินการส'ง มคอ. 5 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในระบบ โดยอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ จะนําเข(าพิจารณาในท่ีประชุมฯ 
ว'าเปJนไปตามท่ีอาจารย�ผู(สอนได(สอนตามเกณฑ� และแผนการสอนท่ีกําหนดไว(ใน มอค.3 เพ่ือให(บรรลุตาม
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คุณลักษณะพึงประสงค�ของบัณฑิต และผลการเรียนรู(ของหลักสูตร และรายงานยังท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
เพ่ือแจ(งต'อคณะกรรมการประจําคณะฯต'อไป 

 
ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate and Improvement is Necessary 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.2.2  มีการกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต1ละหลักสูตร ให3ตอบสนองความ

ต3องการและจําเปpนของผู3มีส1วนได3ส1วนเสีย 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;การศึกษา 2564 
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
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 คณะฯ ได(มีแผนการกํากับติดตาม หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ผ'านคณะกรรมการ
วิชาการคณะฯ เพ่ือให(มีการปรับปรุงหลักสูตรเปJนไปตามรอบท่ีกําหนด เพ่ือให(หลักสูตรมีความทันสมัยตาม
ความก(าวหน(าของในทางทางสัตวศาสตร�เพ่ิมเติมจากหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรของคณะฯ มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรตอบสนองต'อความต(องการของผู(มีส'วน
ได(ส'วนเสีย โดยได(จัดทําแบบสอบถามให(แก'ผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย (อาจารย�, นักศึกษาปdจจุบัน, ผู(ใช(บัณฑิต, ศิษย�เก'า) 
เพ่ือนํามาใช(ในการวิเคราะห�ผลการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตรคณะฯ ต'อผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย และ
มหาวิทยาลัยได(มีการออกแบบสํารวจผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย ดังตารางต'อไปนี้ 
ตารางแสดงความพึงพอใจของ stakeholders ท่ีมีต'อหลักสูตร (ย(อนหลัง 5 ป�)-ใช(ผลของมหาวิทยาลัย 

Stakeholders 
ระดับความพึงพอใจในแต1ละป; 

ทําการสํารวจ (ค1าเฉลี่ย) 
2560 2561 2562 2563 2564 

ด3านคุณธรรม จริยธรรม      
 -ค'าคะแนนเฉลีย่ 3.88 4.11 4.48 4.37 4.00 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค'าร(อยละของคะแนน 77.6 82.2 89.6 87.4 80.0 
ด3านความรู3      
 -ค'าคะแนนเฉลีย่ 3.67 3.74 4.11 3.77 3.67 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค'าร(อยละของคะแนน 73.4 74.8 82.2 75.4 73.4 
ด3านทักษะทางปlญญา      
 -ค'าคะแนนเฉลีย่ 3.71 3.61 3.99 3.76 3.00 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก ปาน

กลาง 
 -ค'าร(อยละของคะแนน 74.2 72.2 79.8 75.2 60.00 
ด3านทักษะความสมัพันธ,ระหว1างบุคคลและความรับผิดชอบ      
 -ค'าคะแนนเฉลีย่ 3.85 3.86 4.43 4.17 3.00 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก ปาน

กลาง 
 -ค'าร(อยละของคะแนน 77.0 77.2 88.6 83.4 60.00 
ด3านการวิเคราะห,เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

 -ค'าคะแนนเฉลีย่ 3.87 3.78 4.08 3.80 3.67 
 -ระดับความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก 
 -ค'าร(อยละของคะแนน 77.4 75.6 81.6 76.0 73.4 
จํานวนบัณฑติท่ีได(รับการประเมิน 30 85 63 42 8 
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Stakeholders 
ระดับความพึงพอใจในแต1ละป; 

ทําการสํารวจ (ค1าเฉลี่ย) 
2560 2561 2562 2563 2564 

คะแนนท่ีได3 (ผลรวมค1าคะแนนทุกด3าน หารด3วย จํานวนบัณฑิต
ท่ีได3รับการประเมิน) 

3.80 3.82 4.22 3.98 3.95 

ระดับความพึงพอใจ * มาก มาก มาก มาก มาก 
 

ระดับความพึงพอใจของ stakeholders ท่ีมีต'อหลักสูตร ในป�การศึกษา 2564 มีค'าท่ี ลดลง จากป� 2563 
เล็กน(อย เนื่องจากจํานวนผู(ตอบแบบสอบถามหรือบัณทิตท่ีได(รับการประเมินลดลงด(วย เนื่องจากสถานการณ�เฝpา
ระวังโรคระบาดโควิด-19 ทําการประสานงานในการตอบรับประเมินแบบสอบถามจากผู(ประกอบการหรือผู(ใช(
บัณฑิตน(อยกว'าป�ก'อน โดยค'าป� 2564 ยังอยู'ท่ีระดับความพึงพอใจเท'ากับ มาก (แต'ค'าคะแนนลดลง) โดยค'าเฉลี่ย
รวมลดลงด(วย และค'าระดับความพึงพอใจในแต'ละด(านลดลง ท้ัง 5 ด(าน โดยเฉพาะด(านทักษะความสัมพันธ�ระหว'าง
บุคคลและความรับผิดชอบมีค'าลดลงมากท่ีสุด ดังนั้น หลักสูตรฯควรให(ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนมาก
ข้ึน เน(นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนช'วงท่ีมีโรค
ระบาดโควิด-19 ซ่ึงมีอุปสรรคในการเรียนการสอนเปJนอย'างมาก ต(องนําการเรียนแบบออนไลน� (New Normal) มา
ใช( ซ่ึงท้ังผู(เรียนและผู(สอนพบกับอุปสรรคมากมาย ต(องเรียนรู(สิ่งใหม'ๆ อย'างไรก็ตาม เห็นได(ชัดว'า การจัดการเรียน
การสอนท่ีให(นักศึกษาได(รับความรู(มากและมีประสิทธิภาพท่ีสุด คือการเรียนในชั้นเรียน 

 (อ(างอิง 2.2-1 ความพึงพอใจของผู(ใช(บัณฑิต) 
นอกจากนี้หลักสูตร ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีการประชุมหารือร'วมกันระหว'างอาจารย�ประจํา

หลักสูตรและผู(สอน เพ่ือให(การจัดการเรียนการสอนเปJนไปอย'างมีคุณภาพ และมีการรวบรวมข(อมูลปpอนกลับจาก
ตลาดแรงงาน โดยใช(ข(อมูลปpอนกลับจากบัณฑิตท่ีจบการศึกษาผ'านทางการสัมภาษณ�ส'วนบุคคล แบบประเมินการ
ฝiกงาน/สหกิจศึกษาจากผู(ประกอบการ  และการสัมภาษณ�ผู(ประกอบการจากการไปนิเทศนิสิตฝiกงาน/สหกิจศึกษา 
เปJนประจําทุกรอบป� เพ่ือนําข(อมูลท่ีได(มาใช(ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรเข(า
สัมภาษณ� Stakeholder กลุ'มต'างๆ  ทางออนไลน� เพ่ือหารือการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี และรับทราบ
ข(อคิดเห็น ข(อเสนอแนะ เพ่ือเปJนการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (อ(างอิง 2.2-2 สัมภาษณ� 
stakeholder) 

นอกจากนี้ คณะฯ และหลักสูตรฯยังได(มีการพบผู(ประกอบการหรือผู(ใช(บัณฑิตในกิจกรรมต'างๆ ดังนี้ 
คณบดีและผู(บริหารคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี พบผู(บริหารเครือสหฟาร�ม นําโดยคุณจารุวรรณ โชติ

เทวัญ รองกรรมการผู(จัดการใหญ' บริษัท สหฟาร�ม อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัดสายบริหาร พร(อมทีมงาน เพ่ือหารือ
เรื่องการฝiกงานและการหางานทําของนักศึกษาคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี (อ(างอิง 2.2-3 พบสหฟาร�ม) 

อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� จัดกิจกรรม LIVE สด ในหัวข(อ 
“ทักษะท่ีจําเปJน ต'อการเรียนและทํางานในโลกหลังยุคโควิด” ผ'านสื่อออนไลน�เฟสบุ�ค : สัตวศาสตร�ฯ มหาวิทยาลัย
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แม'โจ( ซ่ึงกิจกรรมประกอบด(วยการแนะนําเนื้อหาและถาม-ตอบข(อสงสัยต'างๆ ให(แก'กับนักศึกษาและผู(ชมท่ีสนใจ 
และรวบรวมข(อเสนอแนะและข(อคิดเห็นต'างๆ (อ(างอิง 2.2-4  Live สด) 

คณบดีคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี และรองคณบดีฝyายวิจัย ได(ประชุมหารือร'วมกับ คุณนวลละออง ศรี
ชุมพล นายกสมาคมการค(าผู(ส'งออกและนําเข(าปศุสัตว�และผลิตภัณฑ�จากปศุสัตว�ไทย (TLEX) ในหัวข(อ “การพัฒนา 
Northern Economic ด(วย local products (ไก'กระดูกดํา)” โดยหารือเก่ียวกับความร'วมมือในการพัฒนาการ
ส'งเสริมและพัฒนา Northern Economic จากการใช(ประโยชน�จากไก'กระดูกดําเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจระดับ
ท(องถ่ิน รวมถึงการถ'ายทอดความรู(และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือการส'งออกให(กับเกษตรกรผู(
เลี้ยงโคเนื้อตามนโยบาย beef sandbox (อ(างอิง 2.2-5 หารือ beef sandbox) 

  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี คณะกรรมการวิพากษ�หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (ต'อเนื่อง) โดยมีคณาจารย�และผู(ทรงคุณวุฒิจากหน'วยงานภายนอก (ผู(ช'วยศาตรา
จารย� ดร.ประภากร ธาราฉาย, อาจารย� ดร.อานนท� ปะเสระกัง, ผู(ช'วยศาตราจารย� ดร.ศมาพร แสงยศ คณะผลิต
กรรมการเกษตร , รองศาสตราจารย� ดร.ชนกันต� จิตมนัส คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา, คุณ
ชนินทร� ทรงเมฆ บริษัท เอสเค อินแตอร�ฟู�ด จํากัด, คุณบริสุทธิ์ สุขเสนา วิศกรอาวุโส, คุณธนศาล คําเรืองฤทธิ์ 
กรรมการผู(จัดการ บริษัท โกลด�มิลค� จํากัด, คุณรุ'งอรุณ การรัตน� ประธานเจ(าหน(าท่ีบริหาร บริษัทในเครือ ซิล
เวอร�กรุ�ป, คุณศิริกร วิวรวงษ� รองผู(อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, คุณประวีณา อินทร�ยิ้ม 
ผู(อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากรวิจัย, ผู(ช'วยศาตราจารย� ดร.จุฬากร ปานะถึก, ผู(ช'วยศาตราจารย� ดร.เถลิงศักด์ิ 
อังกุรเศรณี และนางจิราพรรณ เคหา ประชุมคณะกรรมการวิพากษ�หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
อัจฉริยะ ครั้งท่ี 1/2565 และประชุมออนไลน�ผ'านระบบ Zoom online พิจารณาเนื้อหาและข(อมูลการจัดทํา
หลักสูตรใหม'ของคณะฯ และข(อมูลท่ีเปJนประโยชน�ต'อการจัดการเรียนการสอนภาพรวมของคณะฯ (อ(างอิง 2.2-6 
ประชุมหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ) 

หลักสูตรได(เก็บแบบประเมินรวบรวมข(อมูลท่ีได(จากการสํารวจ Stakeholder ในเรื่องคุณลักษณะบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร�ท่ีพึงประสงค� จากกลุ'มเปpาหมายต'างๆ ได(แก' นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะฯ ศิษย�เก'า 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย�คณะสัตวศาสตร�ฯ ผู(ใช(บัณฑิต/ผู(ประกอบการ(หน'วยงานเอกชน/กิจการ
ส'วนตัว) ผู(ใช(บัณฑิต/ผู(ประกอบการ(หน'วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ) กลุ'มนักเรียน/นักศึกษาท่ีสนใจเข(าศึกษาต'อ และ
บุคลากรสายสนับสนุน นํามาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรท่ีครบรอบการปรับปรุงในป�การศึกษา 2565-2566 นี้ 
(อ(างอิง 2.2.7 สรุปแบบประเมินและข(อคิดเห็นของผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย)  

โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการปรับปรุงทุก 5 ป� ตามข(อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาแห'งชาติ และการปรับปรุงหลักสูตรแล(วเสร็จและผ'านการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. แล(วโดยเริ่มใช(
หลักสูตรปรับปรุงในป�การศึกษา 2561 หลักสูตรถูกกําหนดจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท่ีประกอบด(วย
อาจารย�ประจําหลักสูตร ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกท้ังภาคราชการและเอกชน มีการสอบถามความพึงพอใจและความ
คาดหวังของผู(ใช(บัณฑิต และความเห็นของศิษย�เก'าและศิษย�ปdจจุบันท่ีมีต'อหลักสูตร เพ่ือนาข(อมูลมาใช(เปJนส'วนหนึ่ง
ของการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให(ม่ันใจว'าหลักสูตรสามารถตอบสนองต'อความต(องการของผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย ให(
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ครอบคลุมมากท่ีสุด สอดคล(องกับมาตรฐานการเรียนรู( ผลการเรียนรู(ท่ีคาดหวังและผู(เรียนก็มีส'วนร'วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยได(สรุปข(อคิดเห็นต'างๆและแนวทางแก(ไขปรับปรุง ดังตารางต'อไปนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู3 
สรุปข3อคิดเห็น Stake Holder 

จากแหล1งต1าง ๆ  (ป; 2561-2565) 
แนวทางแก3ไขปรบัปรงุ 

คุณธรรมจริยธรรม ยังไม'สามารถแยกแยะเรื่องงานกับเรื่อง
ส'วนตัวได( 
การตรงต'อเวลา 

-ปลูกฝdงความรับผิดชอบ วินัยและการตรง
ต'อเวลา โดยการให(นักศึกษาตระหนักถึง
ความรับผิดชอบแก'ตนเองและหน(าท่ีท่ี
ได(รับมอบหมายให(มากข้ึนข้ึน 

ความรู( นักศึกษายังไม'สามารถวางแผน 
การทดลอง และการคํานวณเบื้องต(นได( 

-เพ่ิมเติมกิจกรรมและการเรียนการสอนให(
นักศึกษา เช'น กิจกรรมส'งเสริมวิชาการ 
เน(นวิชาท่ีขาดความรู(ไปในกิจกรรม 

ทักษะทางปdญญา นักศึกษาขาดการคิด และวิเคราะห�แก(ไข
ปdญหาในงาน 
ความกล(าคิด กล(าแสดงออก 
นักศึกษาขาด Life skill และกระบวนการ
ทํางานเชิงรุก 

- เน(น กิจกรรมและกรณีศึกษาเ พ่ือ ให(
นั ก ศึกษา มีการ คิด  วิ เ คราะห�  นํ า ไป
ประยุกต�ใช(ในการปฏิบัติงาน  
-จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู(ทางวิชาการ 
และพัฒนาวิชาชีพทางสัตวศาสตร� เพ่ิม
ทักษะด(าน life skill และกระบวนการ
ทํางานเชิงรุก 

ทักษะความสัมพันธ�
ระหว'างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

นักศึกษายังขาดความรับผิดชอบในงานท่ี
ได(รับมอบหมายและขาดความสามารถใน
การปรับตัวในการทํางานร'วมกับผู(อ่ืน ขาด
ภาวะการเปJนผู(นํา การเอาใจเขามาใส'ใจ
เราให(มากข้ึน 

-มีการประสานงานร'วมกับศิษย�เก'าท่ีมี
ประสบการณ�ในการทํางาน เพ่ือกลับมา
แนะนําหรืออบรมให(ความรู( 
ท้ังเชิงบรรยายและปฏิบัติ ให(แก'นักศึกษา
ท่ีกําลังศึกษาอยู' 

ทักษะการวิเคราะห�
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและ 
การใช(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษายังไม'สามารถวางแผนการทดลอง 
และการคํานวณเบื้องต(นได( 
การวิเคราะห�ข(อมูล ธุรการ หรือส'วนท่ี
เก่ียวกับตัวเลข เอกสาร การนําเสนอ
ข(อมูลฝyายขาย 
นักศึกษายังขาดทักษะการใช(เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเด่ียวกับ smart farm  

-เพ่ิมเติมกิจกรรมและการเรียนการสอนให(
นักศึกษา เช'น กิจกรรมส'งเสริมวิชาการ 
เน(นวิชาท่ีขาดความรู(ไปในกิจกรรม 
-จัดกิจกรรมท่ีมีการอบรมเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การใช(เทคโนโลยีใหม'ในด(านการผลิตและ
ฟาร�มปศุสัตว�อัจฉริยะ 
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ท้ังนี้ หลักสูตรได(มีการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต'อหลักสูตร (อ(างอิง 2.2-8 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต'อหลักสูตร) โดยหลักสูตรได(นําผลการประเมินมาพิจารณาและ
เปรียบเทียบเพ่ือดูแนวโน(มระหว'างป� 2562-2564 เพ่ือท่ีจะได(พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให(มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต'อไป 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต1อหลักสูตร (ป;การศึกษา) 2562 2563 2564 
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร�พอใจในหลักสูตร  (ค'าคะแนนเฉลี่ย) 3.81 3.83 3.73 

 

แนวโน(มความพึงพอใจของนักศึกษาต'อหลักสูตรในป� 2563-2564 มีแนวโน(มท่ีลดลง ในช'วงการเรียน
ออนไลน�ตลอดป�การศึกษาในสถานการณ�โรคระบาดโควิด-19 ในการดําเนินงานของหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอน การแก(ไขปdญหาต'างๆ และการจัดการเรียนการสอนของอาจารย�ผู(สอนของคณะฯ ในภาพรวมสําหรับ
รายวิชาท่ีเปcดสอนในป�การศึกษา 2564 โดยมีค'าคะแนนอยู'ในระดับมาก เท'ากับ 3.73  ซ่ึงมีค'าตํ่ากว'าป�ก'อน (อ(างอิง 
2.2-9 ข(อเสนอแนะจากประเมินระดับปริญญาตรี) 

หลักสูตรฯ มีการติดตามและตรวจสอบผลการประเมินเพ่ือรายงานในท่ีประชุมอาจารย�ผู(รับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ รวมท้ังเปรียบเทียบผลการประเมินของป�การศึกษา 2564 กับป�ก'อนด(วย 
(อ(างอิง 2.2-10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 2563-2564)  โดยพบว'าผลการประเมินในป�นี้มีค'าตํ่ากว'าป� 
2563 ท้ัง 2 ภาคเรียน ท่ีประชุมพิจารณาแล(วว'า อาจจะเปJนผลจากการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ แบบเข(า
ชั้นเรียน และแบบเรียนออนไลน� เนื่องจากในป�การศึกษา 2564 อยู'ในสถานการณ�เฝpาระวังโรคระบาดโควิด-19 ทํา
ให(จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติไม'ได( ดังนั้น เพ่ือให(การจัดการเรียนการสอนดําเนินอยู'ต'อไป มหาวิทยาลัยจึง
มีนโยบายเพ่ิมรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน� ซ่ึงในป�การศึกษา 2564 เปJนป�แรกทําให(มีข(อบกพร'องหลาย
อย'างและความไม'สะดวก ท้ังอาจารย�และนักศึกษายังไม'คุ(นชินและต(องเรียนรู(ระบบการเรียนการสอนออนไลน�ใหม'ๆ
ไปด(วยกัน แต'การจัดการเรียนการสอนก็ผ'านไปด(วยความเรียบร(อยและลงตัวจนถึงสิ้นป�การศึกษา 2564 

ส'วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนา/ปรับปรุงล'าสุด เพ่ือให(มีความทันสมัย ทันต'อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ�ปdจจุบัน โดยมีการนําผลสํารวจความคิดเห็นจากผู(มีส'วนได(ส'วนเสียมาใช(ในการสร(างมาตรฐานผล
การเรียนรู(ท่ีมุ'งหวัง โดยหลักสูตรได(เอามาปรับปรุงในป�การศึกษา 2564 ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู3 
สรุปข3อคิดเห็น Stake Holder 

จากแหล1งต1าง ๆ (ป; 2561-2565) 
แนวทางแก3ไขปรบัปรงุ 

คุณธรรมจริยธรรม - - 
ความรู( มีการบูรณาการระหว'างวิชา 

การปฏิบัติคู'กับวิชาการมากข้ึน 
 

-หลั กสู ต รฯวางแผนการปรั บปรุ ง
รายวิชาเรียนท่ีมีการบูรณาการร'วมกัน
ระหว'างวิชาโดยเชื่อมโยงงานวิจัย เน(น
การทดลองและปฏิบัติมากข้ึน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู3 
สรุปข3อคิดเห็น Stake Holder 

จากแหล1งต1าง ๆ (ป; 2561-2565) 
แนวทางแก3ไขปรบัปรงุ 

ทักษะทางปdญญา เพ่ิมทักษะการจับประเด็น การย'อ
ความ การนําเสนอ 
ฝiกทักษะการคิดโจทย�วิจัย การ
ทํางานวิจัยอย'างมีระบบ 
 

-จัดกิจกรรมJournal Club เดือนละ 1 
ครั้งให(นักศึกษาฝiกการนําเสนอ การ
สื่อสาร ถามและตอบคําถาม การจับ
ใจความ และการสรุปรายงาน 

ทักษะความสัมพันธ�ระหว'าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

Communication human skill -มีการเพ่ิมการอบรมหรือศึกษาดูงาน
เรื่องการสื่อสารองค�กร, การวางตัวใน
ระดับบริหาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพก'อน
ออกไปทํางาน 

ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ 
การใช(เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อยากให(เพ่ิมวิธีการทํางานวิจัย 
และการใช(สถิติทางสัตวศาสตร� 
นักศึกษาควรจะมีความสามารถใน
การสืบค(นหาทางวิชาการ (หาเอง
ได() ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร� 
สามารถทําการวิจัยได( 

-จัดกิจกรรมต'างๆ เช'นแนวทางการ
สืบค(นงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการ
วางแผนทดลอง 

  จากผลการเรียนรู(ท่ีคาดหวังในแต'ละป� หลักสูตรฯ ได(นํามาวิเคราะห�เพ่ือประเมินผลการเรียนรู(ของรายวิชา
ในแต'ละภาคการศึกษา เพ่ือให(สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนให(มีประสิทธิภาพมากข้ึน และผู(เรียนเกิดความรู(
และทักษะท่ีจะนําไปใช(ในการทําการวิจัยให(ประสบผลสําเร็จต'อไป  

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีกระบวนการในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในป� 2565 ซ่ึงเปJนไปตาม
เกณฑ�มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ี สกอ. กําหนด (อ(างอิง 2.2-12 ข้ันตอนการเสนอหลักสูตร) นําข(อมูล
สํารวจความต(องการจากผู(มีส'วนได(ส'วนเสียเพ่ิมเติม เพ่ือนํามาวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� (อ(างอิง 2.2-13 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร) หลักสูตรฯ มีการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ ในป� 2565 และได(ดําเนินการจัดทําข(อปรับปรุง พัฒนาและแก(ไขตาม
ข(อเสนอแนะ ของผู(ประเมินมาวิเคราะห�และดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฯ ตามความเหมาะสม ในเรื่องของ
การทําระบบท่ีเก่ียวข(องกับการเรียนการสอน เช'น ระบบติดตามความก(าวหน(าของนักศึกษา, การติดตามการทําวิจัย
หรือตําแหน'งทางวิชาการของอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตร และการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย�
ผู(รับผิดชอบหลักสูตร เปJนต(น (อ(างอิง 2.2-14 ข(อเสนอแนะแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ) 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

 

3 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.2.3  มีการกํากับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู3เรียนให3สอดคล3องกับผลการเรียนรู3คาดหวังหรือ

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค,ของผู3เรียน เพ่ือทําให3ม่ันใจว1ากระบวนการวัดและผลจากการประเมินผู3เรียน
นั้นมีความถูกต3อง เช่ือถือได3และเปpนธรรม (ensure validity, reliability and fairness) 

ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;การศึกษา 2564  
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีการกํากับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู(เรียนให(สอดคล(องกับผลการเรียนรู(คาดหวังหรือ

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค�ของผู(เรียน เพ่ือทําให(ม่ันใจว'ากระบวนการวัดและผลจากการประเมินผู(เรียนนั้นมีความ
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ถูกต(อง เชื่อถือได(และเปJนธรรม โดยกําหนดเกณฑ�และวิธีการประเมินผู(เรียนมีความหลากหลายตามลักษณะวิชา 
ตามการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรู(ท่ีคาดหวัง ระบุเกณฑ� วิธีประเมิน ของแต'ละรายวิชา ซ่ึงหลักสูตรฯ 
มีการพิจารณาความเหมาะสมของ เกณฑ�และวิธีการประเมินของแต'ละรายวิชาและมีการกําหนดล'วงหน(าก'อนการ
จัดการเรียนการสอนตามแบบฟอร�ม มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา (อ(างอิง  2.3-1 มคอ. 3-1-2-2564) 

คณะฯได(มีการกํากับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู(เรียนให(สอดคล(องกับผลการเรียนรู(คาดหวังหรือ
คุณสมบัติท่ีพึงประสงค�ของผู(เรียน โดยการทวนสอบของคณะมีข้ึน ต้ังแต'ป�การศึกษา 2558 โดยมีการแต'งต้ังชุด
คณะกรรมการทวนสอบฯ เพ่ือมีหน(าท่ีในการประสานงานกับหลักสูตรฯ โดยคัดเลือกรายวิชาท่ีจะทวนสอบและแจ(ง
อาจารย�ผู(สอนในรายวิชาท่ีจะดําเนินการทวนสอบ เพ่ือขอเอกสารประกอบการทวนสอบได(แก' มคอ.3 มคอ.5 เกณฑ�
คะแนน งานท่ีมอบหมายของรายวิชา รวมถึงข(อสอบท่ีใช(ในการวัดและประเมินผล แต'อย'างไรก็ตามพบว'า อาจารย�
ผู(สอนในบางรายวิชามีความกังวลเกรงว'าข(อสอบจะรั่วไหล (อ(างอิง 2.3-2 บันทึกข(อความแจ(งหลักสูตรทวนสอบ
รายวิชา) 

ในปdจจุบันได(มีการปรับปรุงกระบวนการทวนสอบ โดยคณะกรรมการวิชาการได(แจ(งให(หลักสูตรเปJนผู(
พิจารณาทวนสอบรายวิชาเฉพาะในส'วนของ มคอ.3-4 และ มคอ.5-6 ของรายวิชา จากท่ีประชุมหลักสูตร ฯ ซ่ึง
อาจารย�ผู(สอนในแต'ละรายวิชาได(ทําการลงข(อมูลในระบบ มคอ. ของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ แต'
กระบวนการทวนสอบยังคงขาดข(อมูลในบางประเด็นซ่ึงจะขอจากอาจารย�ผู(สอนเพ่ิมเติมในภายหลัง โดยหลักสูตรได(
รายงานกลับข(อมูลให(เฉพาะอาจารย�ผู(สอนในรายวิชา ได(ทราบผลของการทวนสอบเพ่ือเสนอแนะให(ผู(สอนนํามาใช(
ปรับปรุงกระบวนการ วิธีการสอน ให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังปรับเกณฑ�หรือวิธีการประเมินผล ให(คะแนนและ
สรุปผลคะแนน (ตัดเกรด) ของนักศึกษา เพ่ือให(มีความถูกต(อง เชื่อถือได(และเปJนธรรม   

หลักสูตรฯ ได(กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู( มคอ.3 และ มคอ.4 และติดตาม
ความก(าวหน(าในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ. 4 ของอาจารย�ผู(รับผิดชอบรายวิชา ผ'านอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตร
ฯ เปJนเรื่องสืบเนื่องทุกรอบการประชุม โดยก'อนเปcดภาคการศึกษาจะมีการกําหนดรายวิชาท่ีจะเปcดสอนในภาค
การศึกษาต'อไป  อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรจะแจ(งในท่ีประชุมให(รองคณบดีฝyายวิชาการหรือประธานหลักสูตร 
ทําบันทึกข(อความติดตาม เพ่ือให(อาจารย�ผู(รับผิดชอบรายวิชาท่ีจะเปcดสอนในภาคการศึกษาต'อไปจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชาพร(อมแจ(งกําหนดเวลาจัดส'งให(อาจารย�ผู(รับผิดชอบรายวิชาจัดส'ง มคอ. 3 ดําเนินการโหลดลงระบบของ
สําหรับบริหารและพัฒนาวิชาการและส'งไฟล�ท่ีงานบริการการศึกษา (อ(างอิง 2.3-3 สรุปรายวิชาท่ีเปcดสอน) (อ(างอิง 
2.3-4 แจ(งเปcดรายวิชา) ท้ังนี้ หลักสูตรฯ จะทําหนังสือแจ(งให(อาจารย�ผู(รับผิดชอบรายวิชาจัดส'งเอกสารก'อนเปcดภาค
การศึกษา 30 วัน และจัดทํา Check list ตรวจสอบการจัดส'งการรวบรวมและแจ(งความก(าวหน(าในการดําเนินการ
ในท่ีประชุมอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรและประธานอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ ซ่ึงเปJนกรรมการใน
คณะกรรมการคณะฯ จะแจ(งในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯต'อไป  เพ่ือควบคุมให(การบริหารหลักสูตร
เปJนไปตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด 

ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย�ผู(สอนได(ชี้แจงวัตถุประสงค�ของรายวิชา เกณฑ�การให(คะแนนต้ังแต'
ชั่วโมงแรกท่ีเข(าสอนให(แก'นักศึกษา และเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย�ผู(สอนมีการประเมินผลการเรียนรู(ของ
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นักศึกษาโดยประเมินตามสภาพจริง เช'น ข(อสอบแบบปรนัย อัตนัย การบ(าน รายงานท่ีได(รับมอบหมาย เปJนต(น โดย
หลังจากสิ้นภาคการศึกษาอาจารย�ผู(สอนจะประเมินออกมาเปJนผลคะแนนหรือเกรดให(นักศึกษา  โดยอาจารย�ผู(สอน
จะประเมินออกมาเปJนผลคะแนนในแต'ละรายวิชาและมีการตรวจสอบผลการเรียนรู(ของนักศึกษา ท้ัง 5 ด(าน ใน
รายวิชาของตนเองว'าเปJนไปตามท่ีกําหนดไว(ในหลักสูตรหรือไม' เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 
มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปcดสอน และนําส'งผลคะแนนเพ่ือพิจารณาเห็นชอบในท่ีประชุม
อาจารย�ประจําหลักสูตรฯ   โดยหลักสูตรฯ มีการตรวจสอบความน'าเชื่อถือและความเท่ียงธรรมของเกณฑ�และ
วิธีการประเมิน โดยมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบผลการศึกษาจากเกณฑ�ประเมินในรายวิชาท่ีเปcดสอนในภาค
การศึกษาท่ี 1 และ ภาคการศึกษาท่ี 2 และพิจารณาจาก มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 

หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบความน'าเชื่อถือและความเท่ียงธรรมของเกณฑ�และวิธีการประเมิน โดยมีการ
ประชุมเพ่ือตรวจสอบผลการศึกษาจากเกณฑ�ประเมินในรายวิชาท่ีเปcดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 และ ภาคการศึกษา
ท่ี 2 และอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรได(ทวนสอบรายวิชาและพิจารณา มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชา  ให(มีความสอดคล(องกับ มคอ.3 และผลคะแนนประจําภาคเรียนของนักศึกษา (อ(างอิง 2.3-5 รายงานการ
ประชุม เรื่อง การรับรองสรุปเกรดตรี) (อ(างอิง 2.3-6 รายงานการประชุม เรื่อง การรับรองสรุปเกรดโท-เอก) 
อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรมีการสังเกตความผิดปกติของผลคะแนนก'อนําเสนอเข(าพิจารณาเห็นชอบในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะต'อไป ท้ังนี้ ได(มีการติดตามการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.5 เปJนประจําทุกภาคการศึกษา 
โดยหลักสูตรฯและรองคณบดีฝyายวิชาการด(วย (อ(างอิง 2.3-7 ปฏิทินจัดส'ง มคอ.) ซ่ึงผลการดําเนินการติดตามพบว'า 
รายวิชาท่ีเปcดสอนในภาคเรียน 1-2/2564 ได(จัดทําและส'งไฟล� มคอ.3 ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว( อย'างไรก็ตาม
หลักสูตรได(ตรวจสอบและเช็คความครอบคลุมและทันสมัยของรายวิชา พบว'ายังมีบางรายวิชาบางวิชาท่ีผู(สอนใช(
แบบฟอร�มเก'า ท่ีไม'สอดคล(องกับเกณฑ� AUN-QA 3.0 
 

นอกจากนี้ อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรได(พิจารณาเรื่องการจัดการข(อร(องเรียนหลักสูตรเพ่ิมเติม จากการ
รับข(อร(องเรียนของคณะ (อ(างอิง 2.3-8 ช'องทางร(องเรียนหลักสูตร) โดยเพ่ิมช'องทางรับข(อร(องเรียนของหลักสูตร
จากอาจารย�และนักศึกษา จากตู(รับข(อร(องเรียนท่ีชั้น 3 และ 4 อาคารเรียนศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  

โดยหากพบข(อร(องเรียนอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการตามข้ันตอน) รับฟdงคําชี้แจงจากอาจารย�
ผู(สอนและนักศึกษา และนํากลับมาพิจารณาในท่ีประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางแก(ไขปdญหาต'อไป ก'อนนําแจ(งในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (อ(างอิง 2.3-9 การพิจารณาข(อร(องเรียนคณะฯ) 
 
ผลการประเมินตนเอง : 2 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.2.4  มีการกํากับติดตามและประเมินผลของกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู3ของนักศึกษา งานให3

คําแนะนําและบริการนักศึกษา (student supports / services / advices) เพ่ือให3นักศึกษามี
คุณสมบัติท่ีพึงประสงค,ตามผลการเรียนรู3และศักยภาพทางอาชีพ 

ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;การศึกษา 2564  
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มีแนวทางการกํากับดูแล/ติดตาม และสนับสนุนการเรียนรู(ของนักศึกษา 
โดยใช(ระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีการแต'งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาสําหรับ
นักศึกษาท่ีเข(าใหม' เพ่ือดูแลและกํากับผลการเรียนรู(ของนักศึกษา ให(คําแนะนําและปรึกษาแก'นักศึกษา (student 
supports / services / advices) (อ(างอิง 2.4-1 กระบวนการอาจารย�ท่ีปรึกษาตรี-บัณฑิตศึกษา) เพ่ือให(นักศึกษามี
คุณสมบัติท่ีพึงประสงค�ตามผลการเรียนรู(และศักยภาพทางอาชีพตามท่ีกําหนดไว( (อ(างอิง 2.4-2 คุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค�ของนักศึกษา) 
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คณะฯได(มอบหมายให(คณะกรรมการวิชาการกํากับการดําเนินงานของหลักสูตร โดยหลักสูตรรับผิดชอบ
ดําเนินการกํากับและดูแลระบบอาจารย�ท่ีปรึกษา อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรได(จัดระบบอาจารย�ท่ีปรึกษา ติดตาม
ผลการเรียนของนักศึกษาปdจจุบันและนักศึกษาตกค(าง และติดตามความก(าวหน(าของอาจารย�ท่ีปรึกษาในการพบ
นักศึกษาท่ีตกค(างและมีปdญหาทางด(านการเรียน  โดยได(รายงานผลการดําเนินการท่ีในท่ีประชุมหลักสูตรฯทุกภาค
การศึกษา และรายงานติดตามนักศึกษาตกค(างพร(อมกับรอบการพิจารณาผลการสําเร็จ เพ่ือได(ทราบความ
เคลื่อนไหวและเหตุผลท่ีทําให(นักศึกษาสําเร็จการศึกษาล'าช(า (อ(างอิง 2.4-3 ติดตามอาจารย�ท่ีปรึกษา) 

ท้ังนี้ หลักสูตรได(รายงานผลการดําเนินงานใน มคอ. 7 และให(คณะได(รับทราบถึงระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ท่ีนํามากํากับดูแลและควบคุมการสําเร็จการศึกษาและ
จํานวนนักศึกษาตกค(างให(มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  ท้ังนี้ หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได(มีแนวทางใน
การดําเนินการเก่ียวกับระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาและการติดตามนักศึกษา ดังนี้ 
  ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรมีระบบการติดตามความก(าวหน(าในการเรียนหรือผลการเรียนของนักศึกษาโดยมีการแต'งต้ัง
อาจารย�ท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีเข(าใหม'และมีการแต'งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาทดแทนอาจารย�ท่ีลาออก หรือ
เกษียณอายุราชการ เพ่ือทําหน(าท่ีในการให(คําปรึกษาท้ังทางด(านวิชาการ แนวทางวางแผนการเรียน การใช(ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย และติดตามการเรียนของนักศึกษาผ'านระบบทะเบียนกลาง นอกจากนี้หลักสูตรยังจัดกิจกรรมพบ
อาจารย�ท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป� (อ(างอิง 2.4-4 กิจกรรมพบอาจารย�ท่ีปรึกษาออนไลน�) โดยมีการทําสมุด
ประจําตัวนักศึกษาทุกคนซ่ึงมีข(อมูลส'วนตัว การเรียน การขอทุน ปdญหาและการให(คําปรึกษา และประวัติงานวินัย 
และกําหนดวันเวลาท่ีแน'นอนในการเข(าพบอาจารย�ท่ีปรึกษา (ทุกวันพุธบ'ายสองสัปดาห�ท่ี 2 ของทุกเดือน) มีการแจ(ง
การนัดหมายไว(ในปฏิทินติดไว(บริเวณทางข้ึนตึก จดหมายเวียน เฟซบุ�ค และไลน� มีการทําจดหมายตอบรับการเข(า
ร'วมกิจกรรมจากอาจารย�ท่ีปรึกษาแต'ละท'าน แจ(งสถานท่ีเข(าพบ และจัดอาจารย�ท่ีเข(าพบแทนเม่ืออาจารย�ท่ีปรึกษา
ไม'ว'าง ซ่ึงอาจารย�ท่ีปรึกษาจะมีการวิเคราะห�ข(อมูลนักศึกษาแต'ละคน และมีการแลกเปลี่ยนข(อมูลระหว'างอาจารย�
แต'ละท'านในกิจกรรม KM หรือ coffee hour ของคณะเพ่ือร'วมกันเสนอการจัดกิจกรรมเพ่ือช'วยเหลือหรือส'งเสริม
นักศึกษาให(แก'หลักสูตรไปประชุมเพ่ือวางแผนดําเนินการ ส'วนนักศึกษาป�สามมีการเปลี่ยนอาจารย�ท่ีปรึกษาให(ตรง
กับสาขาท่ีนักศึกษาเรียน ซ่ึงอาจารย�ท่ีปรึกษาใหม'จะได(รับทราบข(อมูลนักศึกษาจากสมุดประจําตัวจากอาจารย�ท่ี
ปรึกษาเดิม (อ(างอิง 2.4-4 ตารางกิจกรรมหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2564) 

นอกจากกิจกรรมพบอาจารย�ท่ีปรึกษาแล(ว บางครั้งยังพบปdญหานักศึกษาไม'ได(เข(าร'วมกิจกรรมตามกําหนด 
ทางหลักสูตรจึงได(มีการสํารวจและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า เรียนตกแผน(ติด F หรือเกรด
ตํ่าทําให(ลงวิชาหลักไม'ได() และตกค(าง (ติด F รายวิชาท่ีเปJนต'อเนื่อง, เกรดรหัส สศ ไม'ถึง 2.00, ติดค(างรายวิชา
สัมมนา และปdญหาพิเศษ)  และมีการนัดนักศึกษากลุ'มนี้เข(าพบเพ่ือวางแผนการเรียน (อ(างอิง 2.4-5 รายงานการ
ประชุมการติดตามนักศึกษา) 

นอกจากนี้มีมีระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาในระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบผลการศึกษา
และสภาพปdญหาในระหว'างการเรียน และมีการให(คําปรึกษาแก'นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนมีปdญหา รวมถึงการให(
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คําแนะนําแนวทางแก(ไข (อ(างอิง 2.4-6 การพบอาจารย�ท่ีปรึกษา) และคณะได(จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�ให(แก'นักศึกษาชั้นป�ท่ี 1 และ 2 ทุกภาคการศึกษา (อ(างอิง 2.4-7 กิจกรรมติวนี้เพ่ือ
น(อง)  และมีการกําหนดเวลาให(คําปรึกษาด(านการเรียนในแต'ละกระบวนวิชาไว(ใน มคอ.3 

สําหรับในภาคเรียนสุดท(ายก'อนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ในการเตรียมความพร(อมก'อนสําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรได(จัดให(มีกิจกรรมพัฒนาความรู(และทักษะทางวิชาชีพให(นักศึกษา อีกท้ังหลักสูตรมีการติดตาม
ความก(าวหน(าของบัณฑิตโดยให(บัณฑิตกรอกแบบสํารวจภาวะการมีงานทํา (อ(างอิง 2.4-8 การมีงานทําของบัณฑิต) 
นอกจากการดูแลนักศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแล(ว หลักสูตรฯ ได(มีการส'งเสริมพัฒนานักศึกษาในด(าน
อ่ืนๆ โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และหลักสูตรสนับสนุนให(นักศึกษาและมีโครงการและกิจกรรมต'างๆท่ีพัฒนาการ
เรียนการสอนสู'ศตวรรษท่ี 21 และส'งเสริมด(านการพัฒนานักศึกษาและด(านวิชาการ (อ(างอิง 2.4-9 โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนสู'ศตวรรษท่ี 21) 

นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีการส'งเสริมให(นักศึกษามีการเรียนรู(ทักษะต'างๆในห(องเรียน อบรม online ในช'วง
เฝpาระวังสถานการณ�โควิด-19 และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต'างๆ ได(แก'  

วันท่ี 11 เมษายน 2565 คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร�ม ประจําป�
การศึกษา 2564 ให(กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ รวมท้ังบุคคลภายนอก โดยมีวิทยากรจากสํานักงานปศุสัตว�
เขต 5 เปJนผู(บรรยายให(ความรู( (อ(างอิง 2.4-10 อบรมมาตรฐานฟาร�มฟาร�ม)   

เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2565 คณะฯ ได(จัดกิจกรรมปdจฉิมนิเทศแก'นักศึกษาก'อนสําเร็จการศึกษา โดยจัดการ
บรรยายพิเศษ ในหัวข(อ “การเตรียมความพร(อมสู'การทํางาน (career guide)และสถานการณ�อุตสาหกรรมปศุสัตว�
โลกในปdจจุบัน โดย  วิทยากรรับเชิญ และทีมงาน จากบริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน)” (อ(างอิง 2.4-11 ปdจฉิมนิเทศ)   

เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2565 คณะฯจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศให(นักศึกษาชั้นป�ท่ี 2 ท่ีจะต(องเลือกวิชาเอกก'อน
ข้ึนสู'ชั้นป�ท่ี 3 โดยเชิญวิทยากรเปJนศิษย�เก'าฯมาให(ความรู( หัวข(อ ความรู(ทางวิชาชีพสัตวศาสตร�และแนวทางในการ
วางแผนการเรียนในสาขาวิชาสัตวศาสตร� (อ(างอิง 2.4-12 มัชฌิมนิเทศ)   

ในส'วนของการทํางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะอยู'ในรูปแบบของวิชา สศ 498 การเรียนรู(
อิสระ ซ่ึงมีการทําวิจัยทางด(านสัตวศาสตร� ท่ีเปJนส'วนหนึ่งของวิชา โดยนักศึกษาท่ีเลือกลงทะเบียนวิชานี้ จะต(องเลิก
อาจารย�ท่ีปรึกษางานวิจัย พร(อมท้ังตกลงร'วมกับอาจารย�ท่ีปรึกษาเก่ียวกับหัวข(องานวิจัย โดยอาจเปJนงานวิจัยท่ี
นักศึกษาต(องการจะทําและสนใจในเรื่องนั้นๆ หรือเปJนงานวิจัยท่ีอาจารย�ท่ีปรึกษาแนะนําหรือมีหัวข(อให(นักศึกษาได(
เลือกทํา เนื่องจากอาจารย�ท่ีปรึกษามีแผนการทําโครงการวิจัยหรือหัวข(อเรื่องท่ีสนใจต(องทําอยู'แล(ว โดยในป� 2564 
นี้ อาจารย�ท่ีปรึกษางานวิจัยได(ปรับรูปแบบหัวข(องานวิจัยให(สอดคล(องกับโจทย�และสถานการณ�ของทางสถาน
ประกอบการด(วย (อ(างอิง สศ 2.4-13 ใบ ว.1 -2 และโครงร'างวิจัย) เม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปแล(วและเข(า
ทํางานในสถานประกอบการ จะทําให(สามารถเข(าใจ มีทักษะและแก(ไขปdญหาต'างๆในการทํางานได(ดียิ่งข้ึน 

 นอกจากนี้ หลักสูตรได(พิจารณาร(อยละของบัณฑิตท่ีได(งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� ในป� 
2564 ซ่ึงมีค'า ร(อยละ 83.33  ซ่ึงสูงกว'าป� 2563 ท่ีมีค'าเท'ากับ ร(อยละ 75 ตามข(อมูลของมหาวิทยาลัย  (อ(างอิง 2.4-
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14 ร(อยละของบัณฑิตท่ีได(งานทํา) คาดว'าเกิดจากการนําระบบการกํากับติดตามนักศึกษาโดยอาจารย�ผู(รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย�ท่ีปรึกษามาใช(ในการดูแลนักศึกษา 

 

ส1วนระดับบัณฑิตศึกษา 
ระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาเปJนระบบให(ความดูแลนักศึกษาต้ังแต'แรกเข(าในกรณีท่ีนักศึกษายังไม'ตัดสินใจเลือก

อาจารย�ท่ีปรึกษา ประธานหลักสูตรฯ จะทําหน(าท่ีดูแลนักศึกษาจนกว'า จะมีการแต'งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษา  
หลักสูตรฯ ใช(ระบบติดตามความก(าวหน(าของนักศึกษา ผ'านระบบอาจารย�ท่ีปรึกษา นอกจากนี้หลักสูตรมี

แนวทางการดูแลและติดตามนักศึกษา ในป�การศึกษา 2564 ให(ท่ัวถึงดังนี้ 
1. มีการแจ(งนักศึกษาให(เตรียมตัวก'อนเข(าเริ่มเรียน เช'น การศึกษาเพ่ิมเติมในส'วนท่ีเก่ียวข(องกับงานวิจัย  

และวิชาพ้ืนฐานท่ีมีความจําเปJน (อ(างอิง 2.4-15 กิจกรรมปฐมนิเทศ) การประสานงานกับอาจารย�ท่ี
ต(องการให(เปJนท่ีปรึกษาเพ่ือให(ได(รับคําแนะด(านอ่ืน ๆ จากอาจารย�ท่ีปรึกษาโดยตรง 

2. มีระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาให(ความดูแลนักศึกษาต้ังแต'แรกเข(าในกรณีท่ีนักศึกษายังไม'ตัดสินใจเลือก
อาจารย�ท่ีปรึกษา  ประธานหลักสูตรฯ จะทําหน(าท่ีดูแลนักศึกษาจนกว'าจะมีการแต'งต้ังอาจารย�ท่ี
ปรึกษา 

3. หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยช'วยกํากับติดตามนักศึกษาให(สามารถดําเนินการวิจัยและให(มี
ความก(าวหน(าของงานวิจัยเปJนไปตามแผน มีระบบการติดตามความก(าวหน(าในการเรียนหรือผลการ
เรียนของนักศึกษา (อ(างอิง  2.4-16 ไฟล�ระบบติดตามนักศึกษา) มีการทดสอบความรู(พ้ืนฐานหลังการ
เข(าศึกษา 1 เดือน เพ่ือประเมินความก(าวหน(าการเรียน (อ(างอิง 2.4-17 ข(อสอบวัดความรู(พ้ืนฐาน) และ
ให(นักศึกษารายงานความก(าวหน(าของการเรียนในทุกภาคการศึกษา (อ(างอิง 2.4-18 เอกสารรายงาน
ความก(าวหน(า 2564) และหลักสูตรฯ ได(นํารายงานความก(าวหน(าของนักศึกษามาประเมินและหลักสูตร
แจ(งไปยังอาจารย�ท่ีปรึกษาหลักของนักศึกษาแต'ละราย (อ(างอิง 2.4-19 รายงานประชุมติดตาม
ความก(าวหน(าของนักศึกษา) เพ่ือให(อาจารย�ท่ีปรึกษาสามารถติดตาม ควบคุมให(นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

และในป�การศึกษา 2564 หลักสูตรได(มีการวางแผนและต้ังเปpาหมาย โดยการมอบหมายให(อาจารย�ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ�ได(กํากับและติดตามการทํางานวิจัย การตีพิมพ� และการเผยแพร'ผลงานของนักศึกษาให(อยู'ใน
เกณฑ�ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมระดับคุณภาพของผลงานให(สูงข้ึน และได(มีการทวนสอบการประเมินและ
เปรียบเทียบประเภท และจํานวนงานวิจัยกับเกณฑ�มาตรฐานท่ีได(รับการยอมรับ โดยอ(างอิงเกณฑ�กําหนดระดับ
คุณภาพผลงานทางวิชาการจากคู'มือ สกอ. ด(วย 

 
ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate and Improvement is Necessary 
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C.3.1  มีการใช3ข3อมูลท่ีเก่ียวข3องท้ังจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกําหนดหรือทบทวนทิศ
ทางการวิจัยของคณะ/สถาบัน  

ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;งบประมาณ 2564 
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางดาริน  ชมภูพันธ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ ได(จัดกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําร'างแผนปฏิบัติราชการ ประจําป� 2564 ใน

ระหว'างวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 ณ ห(องประชุม 2201-2 คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี โดยบุคลากรได(ร'วมกําหนด
ทิศทางการวิจัย เพ่ือให(สอดคล(องกับวิสัยทัศน�ขององค�กรในการเปJน “เปJนคณะท่ีมีความเปJนเลิศทางด(านสัตวศาสตร�
ในระดับชาติ” โดยกําหนดทิศทางการวิจัยของคณะฯ โดยมุ'งเน(นการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว�ปลอดภัย รวมถึง
การส'งเสริมงานวิจัยท่ีมีความร'วมมือกับชุมชนในการพัฒนาโจทย�วิจัยและถ'ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใช(ประโยชน� โดยได(
นําข(อมูลจากผู(มีส'วนได(ส'วนเสียภายในประกอบด(วย ผู(บริหาร อาจารย� บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ นักศึกษา ผู(มีส'วนได(ส'วนเสียภายนอก ประกอบด(วย ศิษย�เก'า ผู(ประกอบการ กลุ'มเกษตรกร ชุมชนท่ีใช(
บริการ ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยท้ังสองกลุ'มมีช'องทางในการรับฟdงความคิดเห็นและความต(องการท้ังในรูปแบบ
ระดมความคิดเห็น และระบบการสื่อสารทางสังคมออนไลน� และผ'านกิจกรรมหลายช'องทางต'างๆ ดังนี้ 
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ข3อมูลจากผู3มีส1วนได3ส1วนเสียภายใน ดังนี้ 
- ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะฯ โดยแบ'งออกเปJนแต'ละวิชาเอก ดังนี้ การผลิตสัตว�ป�ก การผลิต

สุกร การผลิตโคนมและโคเนื้อ โภชนศาสตร�สัตว� การปรับปรุงพันธุ�สัตว� กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว� 
วิทยาศาสตร�เนื้อสัตว�และผลิตภัณฑ�สัตว� การตลาดปศุสัตว� อายุรศาสตร�ทางสัตวแพทย� (อ(างอิง 3.1-1 
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร) 

- ผลงานตีพิมพ�ของบุคลากรตามความถนัดและเชี่ยวชาญ (อ(างอิง 3.1-2 ฐานข(อมูลการตีพิมพ�ย(อนหลัง 
5 ป� แยกตามความเชี่ยวชาญ) 

- ข(อมูลทุนสนับสนุนในการทําวิจัยจากแหล'งทุนภายในและภายนอกย(อนหลัง 5 ป� (พ.ศ. 2560-2564) 
(อ(างอิง 3.1-3 แหล'งทุนวิจัยภายในและภายนอกย(อนหลัง 5 ป� ) 

- ผลการดําเนินงานตามตัวชี้ทางด(านการวิจัย ป�งบประมาณ 2560-2564 (อ(างอิง 3.1-4 ตัวชี้วัดทางด(าน
การวิจัย) 

- กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําร'างแผนปฏิบัติราชการ ประจําป� 2564 (อ(างอิง 3.1-5 
รายงานกิจกรรมทบทวนแผน ) 

- การประชุมของคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ (อ(างอิง 3.1-6 การประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ) 

- ข(อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป�การศึกษา 2563  (อ(างอิง 
3.1-7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ) 

-  กิจกรรมส'งเสริมให(บุคลากรมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ของคณะเชื่อมโยงกับ TOR (อ(างอิง 3.1-8 
รายงานกิจกรรม) 

ข3อมูลจากผู3มีส1วนได3ส1วนเสียภายนอก ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร�แม'โจ( 100 ป� ในการมุ'งสู'มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Go. Eco. University) โดยเน(นในการ

กําหนดทิศทางการวิจัยของคณะในด(านการผลิตปศุสัตว�ในระบบอินทรีย� (อ(างอิง 3.1-9 ยุทธศาสตร�
มหาวิทยาลัยแม'โจ( 100 ป�) 

- ข(อมูลจากผู(ใช(บัณฑิต ผู(ประกอบการ การลงพ้ืนท่ีในเขตชุมชนท่ีมีการเลี้ยง (อ(างอิง 3.1- 10 การ
วิเคราะห� SWOT Analysis ของพ้ืนท่ีการทําวิจัย) 

- นโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี สอดคล(องกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป�ในการสร(างความสามารถในการ
แข'งขันของประเทศ ตามนโยบายเร'งด'วนของรัฐบาลเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ข(อท่ี 4. การ
ให(ความช'วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม และข(อท่ี 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศสู'อนาคต ในนโยบายหลักข(อท่ี 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข'งขันของ
ไทย ในข(อย'อย 5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต(แนวคิดเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy]  และข(อ
ย'อย 5.3 พัฒนาภาคเกษตร ในการส'งเสริมการสร(างมูลค'าเพ่ิมให(กับสินค(าเกษตร และส'งเสริมการทํา
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ปศุสัตว�ให(เกษตรกรมีรายได(เพ่ิมข้ึน ซ่ึงความสอดคล(องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 
12 ยุทธศาสตร�ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ตามเปpาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 12 เปpาหมายท่ี 1 ลดช'องว'างรายได(ระหว'างภาคและมีการกระจายรายได(ท่ีเปJน
ธรรมมากข้ึน ท่ีมีตัวชี้วัดเปpาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 12 (อ(างอิง 3.1-11 
แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12) ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ผลิตภัณฑ�ภาคต'อหัวระหว'างภาคลดลงและ
สอดคล(องกับเปpาหมายแผนบูรณาการกลุ'มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในเปpาหมายแผนบูรณาการท่ี 1 
เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปJนอยู'และคุณภาพชีวิตดีข้ึน โดยมีตัวชี้วัด
เปpาหมายแผนบูรณาการตัวชี้วัดเปpาหมายแผนบูรณาการท่ี 1.1 อัตราการขยายตัวมูลค'าผลิตภัณฑ�มวล
รมจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน ร(อยละ 2 ตามแนวทางแผนบูรณาการท่ี 1.1.2 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร 
ตัวชี้วัดแนวทางแผนบูรณาการท่ี 1 มูลค'าสินค(าเกษตรเพ่ิมข้ึน ร(อยละ 2  

- กลุ'มชุมชนผู(ใช(บริการ/กลุ'มเกษตรกร (อ(างอิง 3.1-12 โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตําบลแบบ
บูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนาการเลี้ยงไก'ไข'และปลาในชุมชนอําเภอกัลยาณิ
วัฒนาเพ่ือสร(างความม่ันคงของอาหารโปรตีนในท(องถ่ิน) 

- ความร'วมมือในการทําวิจัยร'วมกันภายในและภายนอก (อ(างอิง 3.13 ความร'วมมือจากหน'วยงาน
ภายนอก) 

- บันทึกข(อตกลงความร'วมมือทางวิชาการด(านโคนมและอุตสาหกรรมโคนมร'วมกับองค�การ
ส'งเสริมโคนมแห'งประเทศไทย 

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

- บันทึกความเข(าใจว'าด(วยความร'วมมือทางวิชาการด(านอาหารสัตว�ร'วมกับบริษัทพงษ�เพชร 
คอร�ปอเรชั่น จํากัด 

ในป�งบประมาณ 2564 คณะฯ ได(กําหนดโครงการ/กิจกรรม พร(อมท้ังงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 
รวมท้ังตัวชี้วัดและเปpาหมายของแผนการดําเนินงานทางด(านการวิจัย ดังนี้ 
ตารางตัวช้ีวัดทางด3านการวิจัย  ประจําป;งบประมาณ ป; พ.ศ. 2564  

ตัวช้ีวัดด3านการวิจัย เปsาหมาย 
1.จํานวนเงินวิจัยด(านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 10,000,000 
2.ร(อยละของอาจารย�และนักวิจัยประจําท่ีมีผลงานวิจัย 40 
3.ร(อยละผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค�ท่ีนําไปใช(ประโยชน� 20 
4.จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใช(ในเชิงพาณิชย� 1 
5.ร(อยละของผลงานวิจัยท่ีได(รับการตีพิมพ�เผยแพร'ตามเกณฑ�การเผยแพร'ผลงานวิชาการของ 
กพอ. 

40 

6.ร(อยละของบทความวิจัยท่ีได(รับการอ(างอิง (Citation) 100 
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โครงการ/กิจกรรมทางด3านการวิจัย 
โครงการยกระดับการวิจัย    งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาโจทย�วิจัยร'วมกับผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย   40,000.00  

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสนับสนุนและส'งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช(ประโยชน� (เชิงพาณิชย�,เชิง
ชุมชน,และเชิงสาธารณะ) 

    30,000.00  

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส'งเสริมให(บุคลาการมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ของคณะเชื่อมโยงกับ 
TOR 

    21,000.00  

รวมท้ังส้ิน  91,000.00 

  
ผลการประเมินตนเอง : 4   Adequate as Expected 

 

 
 
C.3.2   มีการกํากับติดตามและประเมินผลการวิจัยและกระบวนการวิจัยให3ตอบสนองทิศทางการวิจัยของ
คณะ/สถาบันและใช3ผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางการวิจัย 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;งบประมาณ 2564 
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางดาริน  ชมภูพันธ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
จากการกําหนดทิศทางในด(านการวิจัยของคณะฯ ดังแสดงในตัวบ'งชี้ท่ี C.3.1 แล(วนั้น คณะฯ ได(ดําเนินการ

กํากับติดตามและประเมินผลการวิจัย โดยมีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการท่ีขับเคลื่อนด(านการวิจัย และ
ผลักดันตัวชี้วัดด(านการวิจัยท่ีตอบสนองต'อทิศทางการวิจัยของคณะฯ โดยมีผลการดําเนินการดังนี้ 

1. คณะฯ มีการส'งเสริมให(อาจารย�ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล'งทุนภายนอกเพ่ือสร(างเครือข'าย
ความร'วมมือด(านการวิจัยและตอบสนองยุทธศาสตร�ในการพัฒนาสังคมชุมชนท(องถ่ิน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย� และการวิจัยเพ่ือการพัฒนาด(านการบริหารของหน'วยงานตามพันธกิจของแต'ละแหล'ง
ทุน โดยคณะกรรมการวิจัย ได(จัดส'งข(อมูลท่ีเปJนประโยชน� ท้ังข(อมูลแหล'งทุน ประกาศการรับทุน 
ระเบียบคู'มือการรับทุน ระยะเวลาการเปcดรับทุน แบบฟอร�มต'างๆ ของแหล'งทุน ให(แก'คณาจารย�ทาง
ช'องทางสื่อสารออนไลน� และประสานงาน อํานวยความสะดวกระหว'างอาจารย�กับสํานักวิจัยและ
ส'งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยแม'โจ( ในการส'งข(อเสนอโครงการและการรับทุนจากภายนอกในนาม
มหาวิทยาลัย และ มีการส'งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ�และเผยแพร'ผลงานวิจัยแก'บุคลากร โดย
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สนับสนุนค'าเดินทางในการไปนําเสนอผลงาน ณ ท่ีประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ 
และสนับสนุนการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท้ังในและต'างประเทศ พร(อมท้ังรวบรวมผลการดําเนินงาน
เพ่ือนําข(อมูลมาวางแผนการดําเนินงาน พร(อมท้ังส'งเสริมผลักดันให(บุคลากรดําเนินการวิจัย ดังนี้  
- รวบรวมข(อมูลด(านการรับทุนวิจัยและการตีพิมพ�หรือเผยแพร'งานวิจัยของคณะฯ ย(อนหลัง 3-5 ป� 

เพ่ือเปJนข(อมูลในการส'งเสริมและผลักดันตัวชี้วัดด(านงานวิจัยของคณะฯ ให(เปJนไปตามเปpาหมายท่ี
กําหนด (อ(างอิง 3.2-1 ผลงานตีพิมพ� ป� 2564) 

- ติดตามการดําเนินงานวิจัยของบุคลากร เพ่ือผลักดันให(ผู(ท่ีไม'มีผลงานวิจัยดําเนินการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยโดยการประชาสัมพันธ�ข้ันตอนการขอรับทุนวิจัยจากคณะฯ และประชาสัมพันธ�
แหล'งทุนวิจัยภายนอกให(แก'บุคลากรดังกล'าว  

- ติดตามการได(ทุนวิจัยจากแหล'งทุนภายนอกของบุคลากรเพ่ือติดตามให(บุคลากรท่ีได(รับทุนนํา
สัญญาวิจัยท่ีได(ลงนามแล(วมาบันทึกเข(าสู'ระบบสารสนเทศซ่ึงจะเปJนผลงานวิจัยท่ีบุคลากรสามารถ
นําไปขอกําหนดตําแหน'งทางวิชาการได(ในอนาคต  

- ให(คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงานวิจัย การเขียนงานวิจัย และการรายงานผลการวิจัย ให(มี
คุณภาพ  

- ติดตามการเผยแพร'ผลงานวิจัยของบุคลากรท่ีได(รับทุนท้ังภายนอก โดยหากมีผลงานวิจัยท่ี
ดําเนินงานแล(วเสร็จแต'ยังไม'ได(เผยแพร'ผลงาน คณะกรรมการวิจัย จะดําเนินการผลักดันให(เกิด
การตีพิมพ�หรือนําเสนอผลโดยเร็ว อาทิ เช'น การสร(างความเข(าใจ การแนะนําให(เขียนบทความไป
นําเสนอในวารสาร และแนะนําวารสารท่ีเก่ียวข(องในฐาน TCI ต'างๆ  

- ติดตามการนําผลงานวิจัยไปใช(ประโยชน�โดยติดตามจากผู(รับทุน และประสานงานกับหน'วยงาน
ภายนอกท่ีนํางานวิจัยไปใช(ประโยชน�ประโยชน� (อ(างอิง 3.2- 2 การนํางานวิจัยไปใช(ประโยชน�) 
(อ(างอิง 3.2-3 หน'วยงานท่ีนําไปใช(ประโยชน�) 

2. ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ป�งบประมาณ 2564 ได(แก' กิจกรรมพัฒนาโจทย�วิจัยร'วมกับผู(มีส'วนได(  
    ส'วนเสีย, กิจกรรมสนับสนุนและส'งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช(ประโยชน� (เชิงพาณิชย�,เชิงชุมชน 
    ,และเชิงสารธารณะ) และกิจกรรมส'งเสริมให(บุคลาการมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ของ 
    คณะเชื่อมโยงกับ TOR  (อ(างอิง 3.2-4 โครงการ ย 002) 
3. หลังจากท่ีได(ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมส'งเสริมและสนับสนุนให(บุคลากรได(พัฒนาความรู( 
    ทางด(านการวิจัย ทําให(มีผลการดําเนินทางด(านการวิจัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีผลการ 
    ดําเนินงานดังนี้ 
มิติการใช3ประโยชน,เชิงชุมชน สังคม 
-  มีการติดตามการนําผลงานวิจัย ด(านการตรวจการต้ังท(องของโคเนื้อ จากโครงการปรับปรุงระบบการผลิต
โคเนื้อของเครือข'ายสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษด(วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ�และองค�ความรู(
ทางเทคโนโลยีอาหารสัตว� ภายใต(กิจกรรมส'งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการยกระดับ
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ศักยภาพทรัพยากรมนุษย�ตามเปpาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โครงการจัดการความรู(การวิจัยเพ่ือการใช(
ประโยชน� ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๔ (การใช(ประโยชน�เชิงชุมชน สังคม) จากสํานักงานการวิจัยแห'งชาติ 
(วช.) โดยความร'วมมือของทีมงานวิจัยคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม'โจ( จังหวัดเชียงใหม' 
โดยมี ผู(ช'วยศาสตราจารย� ดร. วิวัฒน� พัฒนาวงศ� เปJนหัวหน(าโครงการ เครือข'ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อ
ยั่งยืน และสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ (อ(างอิง 3.2-5 การลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามการนําผลงานวิจัย)  
-   วันท่ี 25 มีนาคม 2564 นางสาวพิชามญชุ� แซ'จึง หัวหน(าสํานักงานสภาเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ    
นายวิโรจน� มากพยับ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวภัทรภร วิไลมงคล นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ เข(าร'วมอบรมให(ความรู(แก'เกษตรกรและร'วมลงพ้ืนท่ีส'งเสริมการเลี้ยงดูแม'พันธุ�โคเนื้อ (ครั้งท่ี2) 
ร'วมกับคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม'โจ( โดย ผู(ช'วยศาสตราจารย� ดร.วิวัฒน� พัฒนาวงศ� 
เพ่ือพัฒนาองค�ความรู(แก'เกษตรกรเครือข'ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อยั่งยืน ในด(านการเลี้ยงดูแม'พันธุ�โค
เนื้อเพ่ือการเพ่ิมอัตราการต้ังท(อง (ครั้งท่ี 2) ณ เครือข'ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อยั่งยืน จังหวัดศรีสะเกษ 
ตําบลกู' อําเภอปรางค�กู' จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต(กิจกรรมส'งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการ
ยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย�ตามเปpาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โครงการจัดการความรู(การวิจัยเพ่ือการ
ใช(ประโยชน� ประจําป�งบประมาณ 2564 (การใช(ประโยชน�เชิงชุมชน สังคม) จากสํานักงานการวิจัยแห'งชาติ 
(วช.) (อ(างอิง 3.2-6 การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเข(าหารือ) 
 

มิติการใช3ประโยชน,เชิงวิชาการ- จากการผลักดัน ส'งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานด(าน
การวิจัยและการตีพิมพ�เผยแพร'ผลงานวิจัย ต้ังแต' พ.ศ. 2560-2564 ในระยะ 5 ป�ท่ีผ'านมา มีผลงานวิจัยท่ีรับเงิน
สนับสนุนจากแหล'งทุนภายใน จํานวน 17 เรื่อง โครงการจากแหล'งทุนภายนอก จํานวน 4 เรื่อง ส'งผลให(ป� 2564   
มีผลงานวิจัยตีพิมพ� จํานวน 12 เรื่อง นอกจากท่ีได(รับงบประมาณการวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนแล(ว ยังเปJนการสร(างเครือข'าย
ความร'วมมือเพ่ือพัฒนาองค�ความรู(ในการแก(ไขปdญหา และการพัฒนาแก'สาธารณชน ท้ังในส'วนของหน'วยงาน 
องค�กร หรือชุมชน ในมิติต'างๆ ตามพันธกิจของแต'ละแหล'งทุน โดยแหล'งทุนภายนอกท่ีมีการสนับสนุนอย'างต'อเนื่อง 
ได(แก' สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค�การมหาชน) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห'งชาติ (วช.) และ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค�การมหาชน) (อ(างอิง 
3.2-7 งานวิจัยตีพิมพ� ป� 2564) (อ(างอิง 3.2-8 แหล'งทุนวิจัยภายนอก ป� 2564) (อ(างอิง 3.2-9 แหล'งทุนวิจัยภายใน 
ป� 2564) 

 

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

ลําดับ ชื่อเรื่อง รายวิชา 

1 ผลของชนิดปุ�ยอินทรีย�ต'อผลผลิตและองค�ประกอบทางเคมีของ
หญ(าเนเป�ยร�ปากช'อง 1 

สศ308 พืชอาหารสัตว�และการจัดการอาหารหยาบ    
ผศ.ไพโรจน� ศิลม่ัน 
(อ(างอิง 3.2-10 มคอ. 3 สศ308)   
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ลําดับ ชื่อเรื่อง รายวิชา 

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 3.2-11 มคอ. 3 สศ302) 

3 การใช(สาหร'ายสไปรูลิน'าร'วมกับสารสกัดหยาบจากบอระเพ็ดใน
อาหารไก'ไข'อินทรีย�ท่ีมีข(าวโพดระดับตํ่า 

สศ446 การผลิตสัตว�ในระบบอินทรีย� 
ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ� 
(อ(างอิง 3.2-12 มคอ. 3 สศ446) 

4 การใช(เน้ือในเมล็ดลําไยเปJนวัตถุดิบอาหารสัตว� สศ 301 โภชนศาสตร�และการให(อาหารสัตว�ป�ก 
ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ� 
(อ(างอิง 3.2-13 มคอ. 5 สศ401) 

5 เภสัชภัณฑ�จากนํ้ามันหอมระเหยในการกําจัดเหาและไรไก' สศ 371 โรคและการสุขาภิบาลสัตว�ป�ก 
ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ 
(อ(างอิง 3.2-14 มคอ. 3 สศ371) 

6 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 3.2-15 มคอ. 3 สศ473) 

7 การพัฒนาระบบการจัดการโรงฆ'าเพ่ือการขอรับรองมาตรฐาน อย.
และ GMP. 

สศ 457 การจัดการโรงฆ'าสัตว�และผลิตภัณฑ� 
ผศ.ธนนันท� ศุภกิจจานนท� 
(อ(างอิง 3.2-16 มคอ. 3 สศ457) 

8 การใช(สาหร'ายสไปรูลิน'าร'วมกับสารสกัดหยาบบอระเพ็ดในอาหาร
ไก'ไข'อินทรีย�ท่ีมีข(าวโพดระดับตํ่า  

สศ 520 เมตาโบลิซีมของโภชนะ 
ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ� 
ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก 
อ.ดร.มงคล ยะไชย 
(อ(างอิง 3.2-17 มคอ. 3 สศ520) 

 
2. การกํากับตัวชี้ผลการดําเนินงานทางด(านการวิจัย โดยมีการติดตาม รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 

เดือน พร(อมท้ังรายงานผลการดําเนินงานให(แก'คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร� และ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดด3านการวิจัย แผน 2564 ผล  2564 
1.จํานวนเงินวิจัยด(านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี 10,000,000 5,940,775 
2.ร(อยละของอาจารย�และนักวิจัยประจําท่ีมผีลงานวิจยั 40 44.4 
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ตัวชี้วัดด3านการวิจัย แผน 2564 ผล  2564 
3.ร(อยละผลงานวิจยัหรืองานสร(างสรรค�ท่ีนําไปใช(ประโยชน� 20 23.52 
4.จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใช(ในเชิงพาณิชย� 1 2 
5.ร(อยละของผลงานวิจัยท่ีได(รับการตีพิมพ�เผยแพร'ตามเกณฑ�การเผยแพร'ผลงานวิชาการของ 
กพอ. 

40 47.36 

6.ร(อยละของบทความวิจัยท่ีได(รับการอ(างอิง (Citation) 100 170 

พร(อมท้ังได(ดําเนินการวิเคราะห�ผลการดําเนินการย(อนหลัง เพ่ือนําข(อมูลมาวางแผนการดําเนินงาน 
พร(อมท้ังส'งเสริมและผลักดันให(ผลการดําเนินงานทางด(านการวิจัยบรรลุเปpาหมายตามทิศทางท่ีกําหนดไว( โดยมีผล
การดําเนินงาน ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดด3านการวิจัย 
ผล 

2560 
ผล 

2561 
ผล 
2562 

ผล 
2563 

ผล 
2564 

1.เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร(างสรรค�ต'อ
อาจารย�ประจํา 

116,490.91 235,804 192,784 785,371 5,940,775 

2.ร(อยละของอาจารย�และนักวิจัยประจําท่ีมีงานวิจัย
ต'อจํานวนอาจารย�และนักวิจยัประจํา 

22.73 27.27 21.58 20 26.32 

3.ระบบและกลไกในการบรหิารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร(างสรรค�  

5 6 6 5 ไม'มีในแผน 

4.ร(อยละของงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค�ท่ีได(รับการ
ตีพิมพ�หรือเผยแพร'ในวารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติ 

95.45 
(21/22*100) 

54.55 26.32 65 ไม'มีในแผน 

5.ร(อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค�ท่ี
นําไปใช(ประโยชน�แก'หน'วยงานภายนอกอย'างเปJน
รูปธรรมและมีการรับรองการใช(ประโยชน� 

13.63 9.09 20.00 30 23.52 

6.จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค�ท่ีเสนอขอรับ
การจดทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุสทิธิบัตร  

0 0 
 

1 0 2 

7.จํานวนโครงการวิจยัท่ีบูรณการกับหน'วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

2 3 6 7 ไม'มีในแผน  

8.ร(อยละของบทความวิจัยท่ีได(รับการอ(างอิง 
(Citation) 

-    - - - 170 

 

ตารางผลงานวิจัยท่ีได3รับการตีพิมพ,เผยแพร1และได3รับการอ3างอิง 
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ป;งบประมาณ 

ผลงานวิจัยท่ีได3รับการตีพิมพ,เผยแพร1 
รวม 

(เร่ือง) 
ระดับชาติ 

(เร่ือง) 
ระดับนานาชาติ 

(เร่ือง) 
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  
(เร่ือง) 

ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

(เร่ือง) 
2560 - - 15 16 25 
2561 - - 12 13 25 
2562 - - 19 11 30 
2563 - - 3 8 11 
2564   10 7 17 

 

ตารางจํานวนผู3ขอรับทุนวิจัย 5 ป;ย3อนหลัง 
ผู3ขอรับทุนวิจัย 2560 2561 2562 2563 2564 

อาจารย� 5 5 7 8 8 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 1 3 - - 1 

ตารางหน1วยงานท่ีให3ทุนวิจัย 5 ป;ย3อนหลัง 

ประมาณ 
แหล1งทุน 

60 61 62 63 64 
                  ภายใน      

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลย ี 4 - - - 1 

มหาวิทยาลยัแม'โจ( 3 8 2 7 3 

                 ภายนอก      

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห'งชาติ   2 5 1 4 

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

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 - - - - 

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

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

ศูนย�เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 1 - - - - 

กระทรวงมหาดไทย 1 - -  - - 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) 1 3 4 - - 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม' - 5 2 - - 

บริษัท นํ้าเช้ือว'องไว จํากัด - 1 - - - 

ศูนย�ความเปJนเลิศด(านเทคโนโลยชีีวภาพ - 1 - - - 
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ประมาณ 
แหล1งทุน 

60 61 62 63 64 
บริษัท โซเอทิส จํากัด - 1 - - - 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกสว.) - - 2 - - 

หจก. พรชัยอินเตอร�เทรด - - - 1 - 

รวม 13 21 15 9 8 

 
  คณะฯ ได(รวบรวมผลการดําเนินงานทางด(านการวิจัยในป�งบประมาณ 2564 เพ่ือหารือและกําหนดทิศทาง
ในการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ ผ'านกิจกรรม “ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติราชการป�งบประมาณ 
2564 และจัดทําร'างแผนปฏิบัติราชการ ป�งบประมาณ 2565” ภายใต(โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป�  จัดข้ึนในระหว'างวันท่ี 16-17 กันยายน 2564 โดยได(กําหนดตัวชี้วัด เปpาประสงค�      
กลยุทธ� (อ(างอิง 3.2-19 แผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี แผนปฏิบัติการ ป�งบประมาณ 2564) และได(
วิเคราะห�ผลการดําเนินงานทางด(านการวิจัย และโครงการ/กิจกรรมในป� 2564 ท่ีผ'านมาท่ีไม'สามารถตอบสนองและ
ส'งเสริมผลการดําเนินงานทางด(านการวิจัย  พร(อมท้ังนําข(อมูลจากผู(มีส'วนได(ส'วนเสียทุกกลุ'มมาเปJนข(อมูลในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานทางด(านวิจัย จึงได(มีการปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม ประจําป�งบประมาณ 2565 
ดังนี้ 
 

โครงการพัฒนางานวิจัยเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสังคม ป; 2565     งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 การสนับสนุนการตีพิมพ�ผลงานระดับชาติ (TCI1) และระดับนานาชาติ (Q1,Q2) 60,000 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาข(อเสนอโครงการร'วมกับชุมชนและผู(ประกอบการ 5,000  

กิจกรรมท่ี 3 ยกระดับการผลิตวิสาหกิจและภาคเอกชนด(วยองค�ความรู(คณะสัตวศาสตร�ฯ              (สหกิจ
ศึกษา) 

    5,000  

รวมท้ังสิ้น  70,000.00 

 
แหล1งทุนภายใน ประจําป;งบประมาณ 2564  

ลําดับ
ที่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู3วิจัย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ แหล1งทุนวิจัย 

1 การพัฒนาเภสัชภัณฑ�ยาสอดเต(าจาก
สมุนไพรฝางและว'านหางจรเข(เพ่ือ
รักษาโรคเต(านมอักเสบในโคนม  

สพ.ญ.ดร.พรชรพร  ตาดี  668,975 1 ตค.63-30ก.ย
64 

ทุนอุดหนุนการ
วิจัย 
มหาวิทยาลยั  
แม'โจ( 
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ลําดับ
ที่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู3วิจัย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ แหล1งทุนวิจัย 

2 การใช(มันสําปะหลังดดัแปรเปJนแหล'ง
พลังงานสําหรับแพะขุนและแพะแม'
พันธุ� 

ผศ.ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง  760,000 1 ตค.63-30ก.ย
64 

ทุนอุดหนุนการ
วิจัย 
มหาวิทยาลยั  
แม'โจ( 

3 Comparative effect of Volvariella 
volvacea-treated rice straw and 
purple corn stover fed at 
different levels on predicted 
methane production and milk 
fatty acid profiles in tropical dairy 
cows 

ผศ.ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง  300,000 1 ตค.63-30ก.ย
64 

ทุนส'วนตัว  

4 Isolation and Characterization of 
Yeasts from Rumen Fluids for 
Potential Use as Additives in 
Ruminant Feeding 

ผศ.ดร.สุบรรณ   ฝอยกลาง 200,000 1 ตค.63-30ก.ย
64 

ทุนส'วนตัว  

5 Effect of feeding a pellet diet 
containing high sulfur with fresh 
cassava root supplementation on 
feed use efficiency, ruminal 
characteristics, and blood 
metabolites in Thai native beef 
cattle 

ผศ.ดร.สุบรรณ    ฝอย
กลาง   

200,000 1 ตค.63-30ก.ย
64 

ทุนส'วนตัว  

6 Effect of yeast-fermented de-
hulled rice on in vitro gas 
production, nutrient 
degradability, and rumen 
fermentation 

ผศ.ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง   200,000 1 ตค.63-30ก.ย
64 

ทุนส'วนตัว  

7 ผลของการใช(ใบมันสําปะหลังรวมยอด
อัดเม็ดทดแทนกากถ่ัวเหลืองในอาหาร
ข(นต'อปริมาณการกินได( การย'อยได( 
และเมตาบอไลซ�ในเลือดในโครีดนม 

ผศ.ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง   602,000 1 ตค.63-30ก.ย
64 

ทุนส'วนตัว  
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ลําดับ
ที่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู3วิจัย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ แหล1งทุนวิจัย 

8 ผลของการเสรมินํ้ามันตะไคร(ในอาหาร
ข(นต'อกระบวนการหมักย'อยใน
กระเพาะรูเมนและการย'อยได(โดยใช(
เทคนิคการผลิตแก�สในหลอดทดลอง 

ผศ.ดร.สุบรรณ   ฝอยกลาง  25,000 1 ตค.63-30ก.ย
64 

ทุนส'วนตัว  

9 ผลของการใช(หน'อไม(บดทดแทนกากถ่ัว
เหลืองต'อจลนศาสตร�การผลิตแก�สและ
ความสามารถในการย'อยได(ในหลอด
ทดลอง 

ผศ.ดร.สุบรรณ   ฝอยกลาง  25,000 1 ตค.63-30ก.ย
64 

ทุนส'วนตัว  

10 ผลของการเสรมิผงแก'นตะวันต'อ
จลนศาสตร�การผลิตแก�สและ
ความสามารถในการย'อยได(ในหลอด
ทดลอง 

ผศ.ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง   25,000 1 ตค.63-30ก.ย
64 

ทุนส'วนตัว  

11 ผลของการเสรมิผงเปลือกส(มต'อ
จลนศาสตร�การผลิตแก�ส และ
ความสามารถในการย'อยได(โดยใช(
เทคนิคการผลิตแก�สในหลอดทดลอง 

ผศ.ดร.สุบรรณ   ฝอยกลาง  25,000 1 ตค.63-30ก.ย
64 

ทุนส'วนตัว  

12 ผลของการเสรมิยีสต�ไฮโดรไลซ�ต'อ
ปริมาณการกินได(และการย'อยได(ของ
โภชนะในโคเน้ือรุ'น 

ผศ.ดร.สุบรรณ   ฝอยกลาง  200,000 1 ตค.63-30ก.ย
64 

ทุนส'วนตัว  

13 ผลของสารสกัดจากเปลือกทับทิมและ
ใบฝรั่งในการยับยั้งเช้ือ E. coli ดือ้ยา
จากลูกสุกรท(องเสีย  

สพ.ญ.ดร.กฤดา  ชูเกียรติ
ศิร ิ

50,000 1 ตค.63-30ก.ย
64 

ทุนส'วนตัว  

14 Occurrence and sequence type 
of antimicrobial resistant 
Salmonella spp. circulating in 
antibiotic-free organic pig farms 
of northern-Thailand 

สพ.ญ.ดร.พรชรพร  ตาดี  600,000 1 ตค.63-30ก.ย
64 

ทุนส'วนตัว  

15 การใช(สารสกัดเหด็หลินจืออินทรีย�ใน
อาหารไก'ไข' 

ผศ.ดร.ทองเลียน  บัวจูม    200,000 01/10/2563 -
30/09/2564 

โครงการผลติ
อาหารส(ตว�
อินทรีย�  

16 ผลของการเสรมิอุปกรณ�ในโรงเรือน
ปล'อยพ้ืนแสลทต'อการแสดงพฤตกิรรม
ก(าวร(าว และความเครียดในไก'ไข'อายุ 
19-42 สัปดาห� 

ดร.สภุารักษ� คําพุฒ   20,000 01/10/2563 -
30/09/2564 

ทุนส'วนตัว  
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ลําดับ
ที่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู3วิจัย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ แหล1งทุนวิจัย 

17 

ผลของระยะเวลาในการขนส'งลูกไก'ต'อ
ประสิทธิภาพในการผลิตไก'เน้ือในระบบ
อุตสาหกรรม 

ดร.สภุารักษ� คําพุฒ   10,000 01/10/2563 -
30/09/2564 

ทุนส'วนตัว  

 
แหล1งทุนวิจัยภายนอก ประจําป; 2564  

ลําดับ
ท่ี 

ชื่องานวิจัย ชื่อผู3วิจัย งบประมาณ
ท้ังหมด 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหล1งทุนวิจัย 

1 การเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรผู(เลี้ยงโค
เน้ือในการประกอบสูตรอาหารข(น
อย'างแม'นยําเพ่ือลดต(นทุนการผลติ  

ผศ.ดร.สุบรรณ  ฝอย
กลาง  

500,000 29 มี.ค.64-28 
มี.ค.65 

สํานักงานการ
วิจัยแห'งชาติ (วช)  

2 การปรับปรุงระบบการผลิตโคเน้ือของ
สมาชิกสภาเกษตรกร จังหวัดศรีสะ
เกษ ด(วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการ
สืบพันธุ�และองค�ความรู(ทางเทคโนโลยี
อาหารสตัว�เพ่ือเพ่ิมอัตราการตั้งท(อง
ของแม'โค  

ผศ.ดร.วิวัฒน�  พัฒนา
วงศ� 

700,000 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

สํานักงานการ
วิจัยแห'งชาติ (วช)  

3 การเสริมยสีต�แดงเปJนสารดดูซับ
สารพิษจากเช้ือราในอาหารไก'ไข' 

ดร.มงคล  ยะไชย  689,700 1 ก.ย. 62- 30 
ก.ย.64   

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห'งชาติ 
(วช.) 

4 นวัตกรรมและการยกระดับการผลติไก'
กระดูกดาํเข(าสู'ผลิตภณัฑ�สัตว�ป�กมลูค'า
สูงเพ่ืออุตสาหกรรม Nortern 
Thailand Food Valley 

ผศ.ดร.วิวัฒน�  พัฒนา
วงศ� 

5,500,000 5 ก.พ.63 -4 
ก.พ. 64  

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห'งชาติ 
(วช.) 

 
ผลการประเมินตนเอง : 4   Adequate as Expected 
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C.4.1  มีการใช3ข3อมูลท่ีเก่ียวข3องท้ังจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกําหนดหรือทบทวนทิศ
ทางการบริการวิชาการแก1ชุมชนและพัฒนาผู3เรียนของคณะ/สถาบัน ตามวิสัยทัศน, ปณิธาน และ/หรือ
ยุทธศาสตร,ของคณะ/สถาบันท่ีสอดคล3องกับยุทธศาสตร,ชาติ 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;งบประมาณ 2564 
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางดาริน  ชมภูพันธ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะฯ ได(จัดกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําร'างแผนปฏิบัติราชการ ประจําป� 2564 ใน
ระหว'างวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 ณ ห(องประชุม 2201-2 คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี โดยบุคลากรได(ร'วมกําหนด
ทิศทางการบริการวิชาการแก'ชุมชนโดยเน(นในการศึกษาถึงความต(องการท่ีแท(จริงของชุมชมในลักษณะ (problem 
base) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการสะท(อนปdญหาท่ีแท(จริงหรือความต(องการของชุมชนหรือกลุ'มเกษตรกรท่ีมีความต(องการ
การช'วยเหลือในด(านวิชาการร'วมกับคณะฯ โดยแหล'งข(อมูลดังกล'าวได(มากจากการลงพ้ืนท่ีในการสํารวจความ
ต(องการจากเกษตรกร หรือตัวแทนของเกษตรกร เพ่ือให(สอดคล(องกับวิสัยทัศน�ขององค�กรในการเปJน “เปJนคณะท่ีมี
ความเปJนเลิศทางด(านสัตวศาสตร�ในระดับชาติ” โดยกําหนดทิศทางการบริการวิชาการของคณะฯ โดยมุ'งเน(นการ
พัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว�ปลอดภัย รวมถึงการส'งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีมีความร'วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาโจทย�วิจัยและถ'ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใช(ประโยชน� โดยได(นําข(อมูลจากผู(มีส'วนได(ส'วนเสียภายใน
ประกอบด(วย ผู(บริหาร อาจารย� บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา ผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย
ภายนอก ประกอบด(วย ศิษย�เก'า ผู(ประกอบการ กลุ'มเกษตรกร ชุมชนท่ีใช(บริการ ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยท้ังสอง
กลุ'มมีช'องทางในการรับฟdงความคิดเห็นและความต(องการท้ังในรูปแบบระดมความคิดเห็น และระบบการสื่อสารทาง
สังคมออนไลน� และผ'านกิจกรรมหลายช'องทางต'างๆ ดังนี้ 

ข(อมูลจากผู(มีส'วนได(ส'วนเสียภายใน ดังนี้ 
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- ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะฯ โดยแบ'งออกเปJนแต'ละวิชาเอก ดังนี้ การผลิตสัตว�ป�ก การผลิต
สุกร การผลิตโคนมและโคเนื้อ โภชนศาสตร�สัตว� การปรับปรุงพันธุ�สัตว� กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว� 
วิทยาศาสตร�เนื้อสัตว�และผลิตภัณฑ�สัตว� การตลาดปศุสัตว� อายุรศาสตร�ทางสัตวแพทย� (อ(างอิง 4.1-1 
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร) 

- กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําร'างแผนปฏิบัติราชการ ประจําป� 2563 (อ(างอิง 4.1-2 
รายงานกิจกรรมทบทวนแผน ) 

- การประชุมของคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ (อ(างอิง 4.1-3 การประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ) 

- ข(อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป�การศึกษา 2564 (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 การลงพ้ืนท่ีในเขตชุมชนท่ีมีการเลี้ยง (อ(างอิง 4.1-6 การวิเคราะห� 
SWOT Analysis ของพ้ืนท่ีการทําวิจัย) 

- นโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี สอดคล(องกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป�ในการสร(างความสามารถในการ
แข'งขันของประเทศ ตามนโยบายเร'งด'วนของรัฐบาลเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ข(อท่ี 4. การ
ให(ความช'วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม และข(อท่ี 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศสู'อนาคต ในนโยบายหลักข(อท่ี 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข'งขันของ
ไทย ในข(อย'อย 5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต(แนวคิดเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy]  และข(อ
ย'อย 5.3 พัฒนาภาคเกษตร ในการส'งเสริมการสร(างมูลค'าเพ่ิมให(กับสินค(าเกษตร และส'งเสริมการทํา
ปศุสัตว�ให(เกษตรกรมีรายได(เพ่ิมข้ึน ซ่ึงความสอดคล(องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 
12 ยุทธศาสตร�ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ตามเปpาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 12 เปpาหมายท่ี 1 ลดช'องว'างรายได(ระหว'างภาคและมีการกระจายรายได(ท่ีเปJน
ธรรมมากข้ึน ท่ีมีตัวชี้วัดเปpาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 12 (อ(างอิง 4.1-7 
แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12) ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ผลิตภัณฑ�ภาคต'อหัวระหว'างภาคลดลงและ
สอดคล(องกับเปpาหมายแผนบูรณาการกลุ'มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในเปpาหมายแผนบูรณาการท่ี 1 
เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปJนอยู'และคุณภาพชีวิตดีข้ึน โดยมีตัวชี้วัด
เปpาหมายแผนบูรณาการตัวชี้วัดเปpาหมายแผนบูรณาการท่ี 1.1 อัตราการขยายตัวมูลค'าผลิตภัณฑ�มวล
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รวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน ร(อยละ 2 ตามแนวทางแผนบูรณาการท่ี 1.1.2 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร 
ตัวชี้วัดแนวทางแผนบูรณาการท่ี 1 มูลค'าสินค(าเกษตรเพ่ิมข้ึน ร(อยละ 2  

- ความร'วมมือในการทําวิจัยร'วมกันภายในและภายนอก (อ(างอิง 4.1-8 ความร'วมมือจากหน'วยงาน
ภายนอก) 

- โครงการพัฒนาการเลี้ยงไก'ไข'และปลาในชุมชนอําเภอกัลยาณิวัฒนาเพ่ือสร(างความม่ันคงของอาหาร
โปรตีนในท(องถ่ิน เพ่ือพัฒนาชุมชนเกษตรกรในพ้ืนท่ีห'างไกล โดย อาจารย� ดร.สุภารักษ�  คําพุฒิ        
ในป�งบประมาณ 2564  ต้ังแต'เดือนมีนาคม-กันยายน 2564 (อ(างอิง 4.1-9 โครงการพัฒนาการเลี้ยงไก'
ไข' ) 

- โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 
มหาวิทยาลัย : ตําบลแจ'มหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม' โดย ผู(ช'วยศาสตราจารย�      
สัตวแพทย�หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ในป�งบประมาณ 2564 ต้ังแต'เดือนกุมภาพันธ� 2564- 31 
มกราคม 2565  

- กลุ'มชุมชนผู(ใช(บริการ/กลุ'มเกษตรกร (อ(างอิง 4.1-10 โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตําบลแบบ
บูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนาการเลี้ยงไก'ไข'และปลาในชุมชนอําเภอกัลยาณิ
วัฒนาเพ่ือสร(างความม่ันคงของอาหารโปรตีนในท(องถ่ิน) 

          นอกจากนี้คณะฯ ได(มีกิจกรรมในการทบทวนแผนของการกําหนดทิศทางการบริการวิชาการแก'ชุมชน 
ผ'านกิจกรรมทบทวนแผนการปฏิบัติราชการประจําป� (อ(างอิง 4.1-11 รายงานกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ) 
เพ่ือรับฟdงปdญหา แนวทางการพัฒนาต'อยอด หรือการเปลี่ยนแปลงทิศทางในการบริการวิชาการแก'ชุมชนของคณะฯ 
กิจกรรมดังกล'าวถือเปJนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีทําให(ทิศทางในการบริการวิชาการของคณะมีความชัดเจนมากข้ึน และทํา
ให(บุคลากรในคณะมีส'วนร'วมในการดําเนินการในด(านการบริการวิชาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยพิจารณาจากจํานวนโครงการ
ท่ีได(รับการสนับสนุนด(านการบริการวิชาการท่ีเพ่ิมมากข้ึนในป� พ.ศ. 2565  
 ท้ังนี้คณะฯ มีพันธกิจในการดําเนินงานครอบคลุม 6 ด(าน คือ การผลิตบัณฑิตการวิจัยและบูรณาการ การ
บริการวิชาการแก'สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ และการบริหารงานฟาร�มปศุสัตว� ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให(มีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความรู( ความสามารถใน
วิชาการและวิชาชีพทางด(านสัตวศาสตร�ให(สอดคล(องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด(านการผลิตสัตว� 

2. บูรณาการวิจัยอย'างมีทิศทาง เพ่ือประโยชน�ต'อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนาให(เปJนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

3. ให(บริการวิชาการและความร'วมมือด(านการผลิตสัตว�แก'ชุมชน องค�กรภาครัฐ และภาคเอกชน ท้ัง
ระดับชาติ และนานาชาติ 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล(อมอย'างยั่งยืน 
5. สร(างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให(มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร'งใส และตรวจสอบได( 



73 

 

                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจาํป�การศึกษา 2564   

6. พัฒนางานฟาร�มสัตว� และวิสาหกิจให(ได(มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยบริการ
วิชาการและก'อเกิดรายได( 

โดยกําหนดทิศทางการบริการวิชาการในแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติราชการประจําป�ในทุกป�งบประมาณ มี
การออกแบบและกําหนดโครงการให(ตอบสนองวิสัยทัศน�ของคณะฯ ท่ีมีนโยบายในการส'งเสริมให(คณาจารย�มีส'วน
ร'วมในการบริการวิชาการแก'ชุมชน ในการถ'ายทอดองค�ความรู(ท้ังจากความเชี่ยวชาญและจากการวิจัยเพ่ือให(เกิด
ประโยชน�แก'ชุมชนท(องถ่ินและการเรียนการสอนในหลักสูตรเพ่ือขยายบริการวิชาการและความร'วมมือใน
ระดับประเทศและนานาชาติ และพัฒนามหาวิทยาลัยให(มีความเปJนเลิศทางวิชาการด(านการเกษตร เพ่ือเปJนท่ีพ่ึง
ของตนเองและสังคม  สนองยุทธศาสตร�ด(านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม'โจ( เพ่ือตอบตัวชี้วัดด(านการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม'โจ( 
 
 
ตัวช้ีวัดด3านบริการวิชาการ ป; 2564 

 

นอกจากนี้ยังเน(นการบริการวิชาการให(แก'ชุมชน/องค�กรอย'างต'อเนื่องให(เกิดความเข(มแข็งและยั่งยืน โดย
ชุมชน/องค�กร มีความต(องการรับบริการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการดําเนินการวิเคราะห�ชุมชน/องค�กร 
และประเมินแนวทาง/ประเด็นความรู(/วิธีการ ในการถ'ายทอดความรู(ให(แก'ชุมชน และดําเนินการอย'างต'อเนื่องอย'าง
น(อย พ้ืนท่ีละ 3-4 ป� เพ่ือให(เกิดความเปลี่ยนแปลงและเกิดความเข(มแข็งและยั่งยืน (อ(างอิง 4.1-12 โครงการบริการ
วิชาการ ป� 2564 )  

 

โครงการ/กิจกรรมทางด3านบริการวิชาการ ป; 2564 
โครงการบริการวิชาการด3านสัตวศาสตร,     งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1  บริการวิชาการทางด(านสัตวศาสตร�  14,000.00  

กิจกรรมท่ี 2  วิเคราะห�คุณภาพอาหารสัตว�  - 

รวมท้ังส้ิน  14,000.00 

 
ตารางโครงการบริการวิชาการ 5 ป; ย3อนหลัง  

ตัวช้ีวัดด3านบริการวิชาการ แผน  
1.องค�ความรู(ด(านการเกษตรท่ีได(รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 3  
2.จํานวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล'งทุนภายนอก 2,400,000 
3.จํานวนแหล'งเรียนรู( /ฐานเรียนรู( (KAP & KP) 1 
4.ผลกระทบด(านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ 4 
5.รายได(จากการให(บริการวิชาการ 600,000 
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ป;งบประมาณ 

จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 

รวม เงิน
รายได3 

เงิน
งบประมาณ 

หน1วยงาน
ภายนอก 

เงินรายได3 
เงิน

งบประมาณ 
หน1วยงาน
ภายนอก 

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 

2564 1 2 - 14,000 1,150,000 - 1,164,000 

  

ผลการประเมินตนเอง : 4   Adequate as Expected 
 

 

C.4.2  มีการกํากับติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการและกระบวนการบริการวิชาการให3ตอบสนอง
ทิศทางการบริการวิชาการของคณะ/สถาบันและใช3ผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับ
ทิศทาง 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;งบประมาณ 2564  
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางดาริน  ชมภูพันธ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
ตามท่ีคณะฯ ได(มีการกําหนดทิศทางการบริการวิชาการตามตัวบ'งชี้ท่ี C.4.1 แล(วนั้น กลไกในการขับเคลื่อน

งานบริการวิชาการของคณะฯ ได(มีการกํากับติดตามโดยผ'านการดําเนินงานของ คณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการของคณะฯ และรายงานผลของการดําเนินงานให(แก'คณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงประเด็นดังกล'าวได(ถูก
บรรจุเปJนวาระในการประชุม เพ่ือเปJนการกํากับติดตามและให(ข(อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการให(
ตอบสนองต'อวิสัยทัศน� พันธกิจและอัตลักษณ�ของวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด(วย (อ(างอิง 4.2-1 แผนการปฏิบัติราชการ   
ป� 2564) 
ตารางโครงการบริการวิชาการเงินรายได3  จํานวน   1   โครงการ 

ท่ี ช่ือโครงการ ผู3รับผิดชอบหลัก จํานวนเงิน 
1 โครงการบริการวิชาการด(านสัตวศาสตร� 

(อ(างอิง 4.2-2 โครงการบริการวิชาการฯ) 
ผศ.ดร.วิวัฒน�  พัฒนาวงศ� 14,000 

 
ตารางโครงการบริการวิชาการเงินงบประมาณ   
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ท่ี ช่ือโครงการ ผู3รับผิดชอบหลัก จํานวนเงิน ระยะเวลา 
1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 
มหาวิทยาลัย 
(อ(างอิง 4.2-3 โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจสังคมฯ) 

ผศ.สญ.ดร.กฤดา      
ชูเกียรติศิริ 

800,000 มกราคม 2564 ถึงเดือน
มกราคม 2565 

2 โครงการพัฒนาการเลี้ยงไก'ไข'และปลา
ในชุมชนอําเภอกัลยาณิวัฒนาเพ่ือ
สร(างความม่ันคงของอาหารโปรตีนใน
ท(องถ่ิน (อ(างอิง 4.2-4 โครงการ
พัฒนาการเลี้ยงไก'ไข'ฯ) 

ผศ.ดร.ประภากร      
ธาราฉาย 

350,000 กุมภาพันธ� 2564  ถึง
เดือน  มีนาคม 2564 

จากการประเมินผลการดําเนินงานมาปรับปรุง วางแผนและพัฒนาพันธกิจด(านบริการวิชาการให(สอดคล(อง
กับวิสัยทัศน�และพันธกิจของคณะฯ และครอบคลุมต'อผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย ไม'ว'าจะเปJนการพัฒนาต'อสังคมชุมชน
ผู(รับบริการวิชาการ นักศึกษาท่ีจะได(เรียนรู(ผ'านการปฏิบัติและเกิดประสบการณ�ในการทํางานร'วมกับชุมชน 
คณาจารย�มีการพัฒนาศักยภาพนําผลการวิจัยไปบริการวิชาการเกิดเปJนองค�ความรู(ใหม'ในการเรียนการสอนและการ
พัฒนาชุมชน ก'อให(เกิดผลการพัฒนาด(านการบริการวิชาการของคณะฯ ดังนี้  
 

ตารางโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน     
ท่ี ช่ือโครงการ รายวิชา 
1 โครงการฐานการเรียนรู(การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร  

(อ(างอิง 4.2-5 มคอ.รายวิชา สศ 243)  
สศ 243 การผลิตสุกร  
อ.ดร.วันทมาส จันทะสินธุ� 

2 โครงการผลิตอาหารสัตว�และปศุสัตว�อินทรีย�  
(อ(างอิง 4.2-6 มคอ.3 รายวิชา สศ 446 

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

3 โครงการส'งเสริมการใช(หอยเชอรี่เปJนอาหารสัตว� 
(อ(างอิง 4.2-7 มคอ.รายวิชา สศ 240) 

สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว�  
ผศ.ดร.ทองเลียน  บัวจูม 

4 โครงการส'งเสริมการเลี้ยงไก'กระดูกดําและไก'ประดู'หางดํา 
(อ(างอิง 4.2-8 มคอ.5 รายวิชา สศ 241-สศ 354) 

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

 
 

ตารางโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับหน1วยงานภายนอก  
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ท่ี รายละเอียด 
1 วันท่ี 7-8 ตุลาคม 2564 ผู(ช'วยศาสตราจารย� สัตวแพทย�หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ พร(อมด(วย นายครรชิต ชมภูพันธ� 

นักวิชาการสัตวบาล,นายกิตติพงษ� ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล, ผู(ช'วยศาตราจารย� ดร.จุฬากร ปานะถึก, อาจารย�ยุทธนา 
สุนันตา อาจารย� ดร.สุภารักษ� คําพุฒ อาจารย�ประจําคณะสัตวศาสตร�ฯ และทีมงานนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งการดําเนินงาน
ได(แก' การทําข(อมูลผลผลิตการปฏิบัติงานและอบรมในหัวข(อ “การจัดการเลี้ยงสัตว� การจัดการอาหาร การปpองกัน-รักษา
โรค” และวางแผนเตรียมโรงเรือนสําหรับผลิตสูตรอาหาร ณ กลุ'มเกษตรกรผู(เลี้ยงไก'ดํา อําเภอไชยปราการ, ธิชพล ฟาร�ม 
อําเภอแม'อาย จังหวัดเชียงใหม' และ ฟาร�มสุข (Farm Suk) อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในโครงการการยกระดับการ
ผลิตไก'กระดูกดําพันธุ�ฟpาหลวงเข(าสู'ผลิตภัณฑ�สัตว�ป�กมูลค'าสูงเพ่ืออุตสาหกรรม Northern Thailand food Valley (อ(างอิง 
4.2-9 ข'าวประชาสัมพันธ�) 
 
 
 
 

2 วันท่ี 4 และ 6 ธันวาคม 2564 นายกิตติพงษ� ทิพยะ และนายครรชิต ชมภูพันธ� นักวิชาการสัตวบาล พร(อมด(วยบุคลากรและ
ทีมงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ตําบลแจ'มหลวง (ผู(ช'วย
ศาสตราจารย� สัตวแพทย�หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ, นางดาริน ชมภูพันธ� และนายปริญญา วงศ�จักร�) ได(รับการประสานงาน 
จากผู(ใหญ'บ(านสันม'วง หมู'ท่ี 2 ตําบลบ(านจันทร� (นางสาวบานเย็น มาลีชาวไพร) ลงพ้ืนท่ี เปJนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข(อ "การทําปุ�ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช(ทางการเกษตรท่ีมีอยู'ในท(องถ่ิน" ให(แก'เกษตรกรท่ีสนใจ รวมถึงแนะนํา,ให(
ความรู(ทางด(านปศุสัตว�เรื่องการเลี้ยงโค-กระบือ ในช'วงฤดูหนาว ณ บ(านสันม'วง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม' 
(อ(างอิง 4.2-10 ข'าวประชาสัมพันธ�) 

3 วันท่ี 13 ธันวาคม 2564 ผู(ช'วยศาสตราจารย� สัตวแพทย�หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ พร(อมด(วยนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร�
และเทคโนโลยี (นางสาวณัฏฐา วิกาศ, นางสาวศรัญญา ม'วงทิพย�มาลัย) ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเตรียมความพร(อม ( Pre-audit ) 
ในการขอมาตรฐานฟาร�ม ร'วมมือกับสัตวแพทย�หญิงพรรณิภา ใจนะเป�ยง และทีมงานปศุสัตว� จากสํานักงานปศุสัตว�จังหวัด
เชียงใหม' ซึ่งมีฟาร�มท่ีรับการตรวจสอบได(แก' ฟาร�มธิชพล อําเภอแม'อาย และฟาร�มไก'ดําหนานจง อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม', เข(าติดตามความก(าวหน(าของฟาร�มไก'ดําหม'ามาชิง อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม' พร(อมด(วยการทํา
โปรแกรมฉีดวัคซีน poulvac mix 6 และให(ความรู(ด(านการจัดการเก่ียวกับการฟdกไข' ให(แก'เจ(าของฟาร�มฯ ในวันท่ี 14 
ธันวาคม 2564 (อ(างอิง 4.2-11 ข'าวประชาสัมพันธ�) 

4 วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย�ประจําคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ร'วมกับ ผศ.ดร.
เสาวลักษณ� แย(มหมื่นอาจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม' และนายศร ธีปฏิมากร จากปศุสัตว�จังหวัดลําปาง ลงพ้ืนท่ีจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู(และทักษะการปpองกันรักษาฟ¥¦นฟูโค-กระบือท่ีได(รับผลกระทบจากโรคระบาดลัมป�สกิน” ภายใต(
โครงการ “มข. โคบาลอาสารักษาวัวลัมป�สกิน”ณ หอประชุมเทศบาลตําบลห(างฉัตรแม'ตาล ตําบลห(างฉัตร อําเภอห(างฉัตร 
จังหวัดลําปาง หัวข(อ “กลยุทธ�การจัดการด(านอาหารในภาวะโรคระบาดลัมป�สกิน” และอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข(อ “กล
ยุทธ�การจัดการด(านอาหารในภาวะโรคระบาดลัมป�สกิน” พร(อมท้ังมอบแร'ธาตุก(อนและเทอร�โมมิเตอร�ให(แก'เกษตรกรผู(เลี้ยง
โคเน้ือ โดยมีนักศึกษาสาขาโคนม-โคเน้ือ (อ(างอิง 4.2-12 ข'าวประชาสัมพันธ�) 

5 วันท่ี 20-21 กุมภาพันธ� 2564 ผู(ช'วยศาสตราจารย� สัตวแพทย�หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ พร(อมด(วย นายกิตติพงษ� ทิพยะ 
นักวิชาการสัตวบาล, นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ และนายพุฒิพงศ� คําเฟย เจ(าหน(าท่ีสาย



77 

 

                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจาํป�การศึกษา 2564   

ท่ี รายละเอียด 
ปฏิบัติการ โคนมและโคเน้ือ นํานักศึกษาคณะสัตวศาสตร�ฯ ลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร� ครั้งท่ี 1 ซึ่ง
กิจกรรมประกอบด(วย จัดฝiกอบรมให(ความรู(แก'เกษตรกร เรื่อง การเลี้ยงสัตว�และการสุขาภิบาลโรค โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.
กฤดา ชูเกียรติศิริ และนายอภิชาติ หมั่นวิชา เปJนวิทยากร และลงพ้ืนท่ีทําวัคซีนโค ณ หมู'บ(านแม'แพะ, หมู'บ(านแม'ปะ, 
หมู'บ(านปyาลาน, หมู'บ(านกองขาก พร(อมท้ังลงพ้ืนท่ีพัฒนาคอกไก'อินทรีย� ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จังหวัด
เชียงใหม' (อ(างอิง 4.2-13 ข'าวประชาสัมพันธ�) 

6   วันท่ี 5 มีนาคม 2564 นําโดย อาจารย� สัตวแพทย�หญิง ดร.พชรพร ตาดี อาจารย�ประจําคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
ได(นํานักศึกษาจํานวน 14 คน ในวิชา การผลิตสัตว�ในระบบอินทรีย� เข(าศึกษาดูงาน เก่ียวกับระบบการเลี้ยงไก'ประดู'หางดํา 
ณ บ(านสวนแพรฟาร�ม ตําแม'แฝก อําเภอสันทราย จ.เชียงใหม' โดยมี นายซิมโอน ปdญญา เจ(าของฟาร�มฯ เปJนวิทยากรใน
การบรรยาย ซึ่งในการศึกษาดูงานฯ นักศึกษาได(ให(ความสนใจกับกิจกรรมน้ีเปJนอย'างมาก (อ(างอิง 4.2-14 ข'าว
ประชาสัมพันธ�) 
 

7 วันท่ี 13-14 มีนาคม 2564 ผู(ช'วยศาสตราจารย�ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร�ฯ พร(อมด(วย อาจารย� ดร.สุภา
รักษ� คําพุฒ อาจารย�ประจําคณะสัตวศาสตร�ฯ ร'วมกับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า, คณะบริหารธุรกิจ 
และทีมงานนักศึกษาท้ัง 3 คณะฯ ร'วมกันจัดทําโครงการยุวชนอาสา กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงไก'ไข'และปลาในชุมชนอําเภอ
กัลยาณิวัฒนา โดยครั้งน้ี ได(ดําเนินการปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก'ไข' และปรับปรุงคุณภาพของนํ้า และสร(างอาหารปลาจาก
แหล'งธรรมชาติ ณ หมู'บ(านตําบลวัดจันทร� อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม' (อ(างอิง 4.2-15 ข'าวประชาสัมพันธ�) 

8 วันท่ี 2-3 เมษายน 2564 ผู(ช'วยศาสตราจารย�ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร�ฯ พร(อมด(วย อาจารย� ดร.สุภา
รักษ� คําพุฒ อาจารย�ประจําคณะสัตวศาสตร�ฯ , นายครรชิต ชมภูพันธ� นักวิชาการสัตวบาล ร'วมกับคณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางนํ้า, คณะบริหารธุรกิจ และทีมงานนักศึกษาท้ัง 3 คณะฯ ร'วมกันจัดทําโครงการยุวชนอาสา 
กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงไก'ไข'และปลาในชุมชนอําเภอกัลยาณิวัฒนา เพ่ือสร(างความมั่นคงของอาหารโปรตีนในท(องถ่ิน ณ 
หมู'บ(านตําบลวัดจันทร� อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม' โดยครั้งน้ี ได(ดําเนินการติดตามผลจากการปรับปรุงโรงเรือน
เลี้ยงไก'ไข', สภาพของนํ้าในบ'อปลา รวมถึงมอบพันธุ�ไก'ไข', ปลา, อาหาร อบรมการทําอาหารสัตว�และการการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนเบ้ืองต(น (อ(างอิง 4.2-16 ข'าวประชาสัมพันธ�) 

9 วันท่ี 3 มิถุนายน 2564 ผู(ช'วยศาสตราจารย� สัตวแพทย�หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ หัวหน(าโครงการ มหาวิทยาลัยสู'ตําบล 
(MJU2T) ณ บ(านแจ'มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม' พร(อมด(วยทีมงานคณาจารย�และบุคลากรของคณะสัตวศาสตร�ฯ 
ได(จัดอบรมเรื่องการจัดการบ(านต(นแบบด(านปศุสัตว� ให(แก'เกษตรกรและชาวบ(านท่ีสนใจ อบรมเรื่อง “การเลี้ยงไก'และการ
จัดการการฟdกไข'” โดยนายครรชิต ชมภูพันธ� นักวิชาการสัตวบาล เปJนวิทยากร, อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงสุกร
และการออกแบบสูตรอาหารสําหรับสุกรท่ีเลี้ยงในพ้ืนท่ีสูง” โดย นายกิตติพงษ� ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล เปJนวิทยากร, 
อบรมเรื่อง “การเลี้ยงโคกระบือและการจัดการอาหารโคกระบือในช'วงฤดูแล(ง” โดย นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตว
บาลชํานาญการ เปJนวิทยากร และอบรมเรื่อง “โรคและการสุขาภิบาลโรคปศุสัตว�” โดย ผู(ช'วยศาสตราจารย� สัตวแพทย�
หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เปJนวิทยากร ณ ศูนย�พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร� ต.บ(านจันทร� อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม' 
(อ(างอิง 4.2-17 ข'าวประชาสัมพันธ�) 

 

ตัวช้ีวัดด3านบริการวิชาการ แผน  ผล  
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ตารางตัวช้ีวัดแผนการบริการวิชาการ ป; 2564  
 

จากการประเมินตัวชี้วัดด(านการบริการวิชาการและกระบวนการบริการวิชาการ ของป� 2564 ท่ีผ'านมา
ปรากฏว'า บรรลุไปตามแผนท่ีได(กําหนดไว( แสดงว'าด(านบริการวิชาการของคณะฯ มีการดําเนินงานให(เปJนไปตามท่ี
ได(ตั้งเปpาหมายไว(   

นอกจากนี้คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ได(นําข(อมูลจากผู(มีส'วนได(ส'วนเสียท้ังภายในและ
ภายนอกมาวางแผนและดําเนินการปรับปรุงการดําเนินการทางด(านวิจัยและบริการวิชาการ ในป�ต'อไป  

- โครงการผลของสารสกัดจากเปลือกทับทิมและใบฝรั่งในการยับยั้งเชื้อ E.coli ด้ือยาจากลูกสุกร
ท(องเสีย (อ(างอิง 4.2-18 โครงการผลของสารสกัดจากเปลือกทับทิม) 
     นอกจากนี้คณะฯ ได(รวบรวมผลการดําเนินงานทางด(านการบริการวิชาการในป�งบประมาณ 2564 เพ่ือ
หารือและกําหนดทิศทางในการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ ผ'านกิจกรรม “ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ 
แผนปฏิบัติราชการป�งบประมาณ 2564 และจัดทําร'างแผนปฏิบัติราชการ ป�งบประมาณ 2565” ภายใต(โครงการ
ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป�  จัดข้ึนในระหว'างวันท่ี 16-17  กันยายน 2564 
โดยได(กําหนดตัวชี้วัด เปpาประสงค� กลยุทธ�  (อ(างอิง 4.2.19 แผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี แผนปฏิบัติ
การ ป�งบประมาณ 2564) และได(วิเคราะห�ผลการดําเนินงานทางด(านบริการวิชาการ และโครงการ/กิจกรรมในป� 
2564 ท่ีผ'านมา ซ่ึงไม'สามารถตอบสนองและส'งเสริมผลการดําเนินงานทางด(านการวิจัยได( โดยได(นําอมูลจากผู(มีส'วน
ได(ส'วนเสียทุกกลุ'มมาเปJนข(อมูลในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานทางด(านวิจัย จึงได(มีการจัดทําโครงการ/
กิจกรรมในป�งบประมาณ 2565 ดังนี้ 
 

1. โครงการพัฒนางานบริการวิชาการร1วมกับ Stakeholders 
  ผศ.ดร.วิวัฒน, พัฒนาวงศ, 

11,000 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาแหล'งเรียนรู(การผลิตปศุสัตว�ตามภูมินิเวศ 6,750 
กิจกรรมท่ี 2 การวิเคราะห� SROI ของโครงการบริการวิชาการ  4,250 
กิจกรรมท่ี 3 วิเคราะห�คุณภาพอาหารสัตว� - 
2. โครงการ Talent Mobility   ผศ.ดร.วิวัฒน, พัฒนาวงศ, 10,000  
กิจกรรมท่ี 1 การส'งเสริมบุคลากรทํางานวิจัยและพัฒนาร'วมกับภาคเอกชน   
3. โครงการปรับปรุงโรงงานผลิตอาหารสัตว,อินทรีย,  ผศ.ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง 60,000 

1.องค�ความรู(ด(านการเกษตรท่ีได(รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 3 4 
2.จํานวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล'งทุนภายนอก 2,400,000 5,005,000 
3.จํานวนแหล'งเรียนรู( /ฐานเรียนรู( (KAP & KP) 1 2 
4.ผลกระทบด(านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ 4 4.48 
5.รายได(จากการให(บริการวิชาการ 600,000 541,745 



79 

 

                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจาํป�การศึกษา 2564   

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนา ปรับปรุง ซ'อมแซมวัสดุ อุปกรณ�และระบบต'างๆ โรงงานอาหารสัตว�อินทรีย� 60,000 
4. โครงการบริการวิชาการจากงบประมาณหน1วยงานภายนอก  150,000  
1. โครงการฐานการเรียนรู(การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร  50,000  
2. โครงการฐานการเรียนรู(การผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร  50,000  
3. โครงการสัตวบาลรุ'นเยาว�  50,000  

 

 
 

 

C.5.1 มีการใช3ข3อมูลท่ีเก่ียวข3องท้ังจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกําหนดหรือทบทวนทิศ
ทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให3สอดคล3องกับพันธกิจอ่ืนของคณะ/สถาบัน หรือเพ่ือการพัฒนา
ความรู3ความสามารถและทักษะทางด3านศิลปะและวัฒนธรรมความเข3าใจหรือการสืบสานต1อยอด
ศิลปวัฒนธรรม 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;งบประมาณ 2564 
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะฯ มีการใช(ข(อมูลท่ีเก่ียวข(องมากําหนดทิศทางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให(สอดคล(องกับ
ยุทธศาสตร�ของแม'โจ( 100 ป� ในการมุ'งสู' มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Go Eco University) ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 เปJน
แหล'งเรียนรู(และถ'ายทอดภูมิปdญญาท(องถ่ิน แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม'โจ( ระยะท่ี 12 พ.ศ.2560 – 
2564) และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยแม'โจ( ประจําป�งบประมาณ 2564 (อ(างอิง 5.1-1 แผนยุทธศาสตร�
มหาวิทยาแม'โจ() สอดคล(องกับแผนปฏิบัติการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม'โจ( ประจําป�งบประมาณ 
2564 ตัวชี้วัดท่ี 2 ร(อยละโครงการด(านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการเข(ากับพันธกิจอ่ืน (อ(างอิง 5.1-2 
แผนปฏิบัติการด(านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม'โจ() และให(สอดคล(องกับประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4  
การดํารงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ�สิ่งแวดล(อม (อ(างอิง 5.1-3 แผนปฏิบัติราชการคณะสัตวศาสตร�ฯ) คณะได(
กําหนดกิจกรรมท่ีสอดคล(องกับประเด็นยุทธศาสตร�ของคณะ โดยพิจารณาจากศาสตร�ท่ีเก่ียวข(อง ได(แก' กิจกรรมการ
ประกวดไก'ต'อไก'ต้ัง และกิจกรรมประกวดไก'พ้ืนเมือง สอดคล(องกับพันธกิจด(านการเรียนการสอน ในรายวิชา สศ 
241 การผลิตสัตว�ป�ก, รายวิชา สศ 443 ไก'พ้ืนเมือง โครงการทําขวัญควาย สอดคล(องกับพันธกิจด(านการเรียนการ
สอน ในรายวิชาสศ 242 การผลิตโคและกระบือ  

ผลการประเมินตนเอง : 4   Adequate as Expected 
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  นอกจากนี้ยังมีการนําข(อมูลจากภายนอก ได(แก' สมาคมอนุรักษ�และพัฒนาควายไทย และจากการประเมิน
ของผู(เข(าร'วมโครงการ/กิจกรรม โดยมีข(อเสนอแนะให(จัดกิจกรรมเปJนประจําทุกป� เพ่ือสนองยุทธศาสตร�ของ
มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร�ของคณะ ซ่ึงในส'วนของกิจกรรมทําบุญให(สัตว�ทดลอง คณะฯ มีการเชิญบุคลากรและ
คณาจารย�จากหน'วยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัยท่ีให(สัตว�ทดลองในด(านการเรียนการสอน และการวิจัย เช'น คณะ
วิทยาศาสตร� และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา เข(าร'วมกิจกรรมเปJนประจําทุกป� และกิจกรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต� คณะมีการเชิญหน'วยงานภายนอกเข(าร'วมกิจกรรม เช'น บริษัทเบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จํากัด และบริษัทซีพีเอฟ (มหาชน) จํากัด และคณะมีการบูรณาการร'วมกับมหาวิทยาลัย เช'น กิจกรรม
ทําบุญถวายเทียนพรรษา ได(จัดให(มีบุคลากรและคณาจารย�เข(าร'วมกิจกรรมหล'อเทียนพรรษาและร'วมถวายเทียน
พรรษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได(นําข(อมูลดังกล'าวมาวางแผนการดําเนินงาน 
และกําหนดโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด ป�งบประมาณ 2564 ดังนี้  

 
   1.1 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมตามประเด็นยุทธศาสตร� และพันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย 

- กิจกรรมทําบุญให(สัตว�ทดลอง  
  - โครงการสู'ขวัญควาย 

- โครงการประกวดไก'ต'อไก'ตั้ง, ไก'พ้ืนเมือง 
- กิจกรรมจัดอบรมเรื่อง แนวทางการปpองกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ  
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน�บริเวณหน(าปpายคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

   1.2 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมตามประเพณี 
          - กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมสงกรานต�  
          - กิจกรรมทําบุญถวายเทียนพรรษา (บูรณาการร'วมกับมหาวิทยาลัย) 
           

ตัวชี้วัด มิติท่ี 2.4 เปpนศูนย,รวมแหล1งเรียนรู3 และถ1ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปlญญาท3องถิ่น  

ตัวชี้วัด หน1วยนับ เปsาหมาย 

 จํานวนกิจกรรมด(านการเผยแพร'ศลิปวัฒธรรมแก'หน'วยงานภายนอก กิจกรรม 2 
 

คณะฯ ได(ร'วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย เปJน
ประจําทุกป� เพ่ือร'วมหารือและกําหนดทิศทางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ทําให(เกิดโครงการทํานุบํารุง
ฯ ท่ีเปJนการสืบสานประเพณีพ้ืนบ(าน (อ(างอิง 5.1-4 แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม'โจ()  

 
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.5.2 มีการกํากับดูแลและประเมินผลการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกระบวนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให3ตอบสนองทิศทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน1วยงานและใช3ผลการประเมินในการ
ปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;งบประมาณ 2564 
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
 คณะฯ มีการกํากับดูแลและประเมินผลการจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยแต'งต้ัง

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (อ(างอิง 5.2-1 คําสั่งแต'งต้ังคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) เพ่ือทํา
หน(าท่ีดําเนินงานกิจกรรมด(านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของคณะ และติดตาม กํากับดูแลและ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ด(านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ โดยคณะมีแผนการจัดกิจกรรมใน
ป�งบประมาณ 2564 มีจํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม แต'เนื่องจากสถานการณ�การระบาดของโรคระบาดไวรัส 
โคโรน'า 2019 (COVID-19) โดยอ(างอิงตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต'อจังหวัดเชียงใหม' ท่ี 60/2564 ลงวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง ปcดสถานท่ีชั่วคราวและห(ามการชุมนุมม่ัวสุม ตามความในข(อ 3 ห(ามการชุมนุมม่ัวสุ'ม หรือ
ทํากิจกรรม ณ ท่ีใด ๆ ในสถานท่ีแออัด หรือสถานท่ีอ่ืนในลักษณะเสี่ยงต'อการแพร'ะระบาดของโรคโควิด 19 ในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม' จึงได(มีการยกเลิกกิจกรรมประกวดไก', และกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต� เพ่ือให(
สอดคล(องกับคําสั่งของจังหวัด และมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมทําบุญให(สัตว�ทดลอง และทําขวัญควาย โดย
จํากัดผู(เข(าร'วมในพ้ืนท่ี แต'มีช'องทางการเผยแพร'กิจกรรมทางสื่อ Social media ได(แก' การถ'ายทอดสดผ'าน 
เว็ปไซด�ของมหาวิทยาลัย และเฟสบุ�คของคณะ ส'วนกิจกรรมประกวดไก'ต'อไก'ต้ังและกิจกรรมประกวดไก'พ้ืนเมือง  
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จากการท่ีมีการสํารวจและลงพ้ืนท่ีร'วมกับปศุสัตว�จังหวัดเชียงใหม' และผู(เลี้ยงไก'ต'อไก'ต้ัง พบว'ามีข(อเสนอแนะให(จัด
กิจกรรมดังกล'าวต'อไป เพ่ือเปJนการอนุรักษ�ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู3รับผิดชอบ 
วันท่ีดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 
1 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต�  

(อ(างอิง 5.2-2 รายงานกิจกรรม) 
2,000 รองคณบดฝีyาย

บริหาร 
วันท่ี 9 เมษายน 2564 

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

2,000 รองคณบดฝีyาย
บริหาร 

วันท่ี 9 กันยายน 2564 

3 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  
(บูรณาการร'วมกับมหาวิทยาลัย) 
(อ(างอิง 5.2-4 รูปภาพข'าวกิจกรรม) 

- รองคณบดฝีyาย
บริหาร 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 

4 โครงการสู'ขวัญควาย   
(อ(างอิง 5.2-5 รายงานกิจกรรม) 

5,000 ผศ.ไพโรจน�  ศิลมั่น วันท่ี 7 กันยายน 2564 

5 กิจกรรมการประกวดไก'ต'อไก'ตั้ง  
 

- นายครรชิต  ชมภู
พันธ� 

ยกเลิกกิจกรรมเน่ืองจาก
สถานการณ�โรคติดเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID 19) 

6 กิจกรรมการประกวดไก'พ้ืนเมือง 
 

- นายครรชิต  ชมภู
พันธ� 

ยกเลิกกิจกรรมเน่ืองจาก
สถานการณ�โรคติดเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID 19) 

7 กิจกรรมจัดอบรมเรื่อง แนวทางการปpองกัน
อัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ (อ(างอิง 5.2-6 
รายงานกิจกรรม) 

20,000  นางแสงจันทร�   
ศรีวังพล 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2564 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน�บริเวณหน(าปpาย 
คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี (อ(างอิง 5.2-7 
รายงานกิจกรรม) 

- นางแสงจันทร�   
ศรีวังพล 

วันท่ี 23 เมษายน 2564 

     คณะฯ ได(มีการนําความรู(จากการจัดโครงการ/กิจกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมตามประเด็น
ยุทธศาสตร� และพันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย มาบูรณาการร'วมกับการเรียนการสอน เช'น โครงการสู'ขวัญควาย 
บูรณาการร'วมกับรายวิชา สศ 242 การผลิตโคและกระบือ และรายวิชา สศ 521 โภชนศาสตร�สัตว�เค้ียวเอ้ือง 
กิจกรรมประกวดไก'ต'อไก'ตั้ง บูรณาการร'วมกับรายวิชา สศ 443 การเลี้ยงและการอนุรักษ�ไก'พ้ืนเมือง 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายวิชา 

1 โครงการสู'ขวัญควาย   วิชา สศ 242 การผลิตโคและกระบือ   
(อ(างอิง 5.2-8 รายวิชา สศ 242) 

2 กิจกรรมประกวดไก'ต'อไก'ตั้ง  วิชา สศ 241 การผลิตสัตว�ป�ก  
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ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายวิชา 

 (อ(างอิง 5.2-9 รายวิชา สศ 241) (อ(างอิง 5.2-10 รายวิชา สศ 
443) 

 

จากผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป�งบประมาณ 2564 (รอบ 12 
เดือน) ทําให(บรรลุผลตามแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ มิติท่ี 2.4 เปJนศูนย�รวมแหล'งเรียนรู( และถ'ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปdญญาท(องถ่ิน มีผลการดําเนินงานดังนี้  

ตัวช้ีวัด หน1วยนับ เปsาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ร3อยละ

ความสําเร็จ 
1 จํานวนกิจกรรมด(านการเผยแพร'

ศิลปวัฒนธรรมแก'หน'วยงานภายนอก 
กิจกรรม 2 2 100 

 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
 

 

C.6.1  มีการใช3ข3อมูลท่ีเก่ียวข3องในการวางแผนอัตรากําลังของบุคลากร  
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;งบประมาณ 2564 
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางรจนา  อุดมรักษ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
การวางแผนอัตรากําลังของบุคลากรของคณะฯ จะใช(ฐานข(อมูลโครงสร(างอัตรากําลังของ มหาวิทยาลัยแม'

โจ( (อ(างอิง 6.1-1 โครงสร(างอัตรากําลัง) ดังนี้ 
สายวิชาการ  มีจํานวนอาจารย� 20 คน ลาศึกษาต'อ 1 คน  ในการวิเคราะห�อัตรากําลัง คณะฯ พิจารณาถึง

ทิศทางการดําเนินงานของคณะฯ ตามพันธกิจ (การเรียนการสอน, การวิจัย, การบริการวิชาการ) การเกษียณอายุ
ของอาจารย�ในแต'ละป� ภาระงานสอน การวิเคราะห�ค'า FTES ของแต'ละหลักสูตร จํานวนอาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาในหลักสูตร แผนและผลการรับนักศึกษาแต'ละป�การศึกษา  

 

ตารางสรุป ค1า FTES ในป;การศึกษา 2562-2564 
 

 

ระดับ
การศึกษา 

จํานวนนักศึกษาเทียบเตม็เวลา FTES สัดส1วนอาจารย,:         
ค1า FTES  ป;การศึกษา 

ป;การศึกษา 2562 ป;การศึกษา 2563 ป;การศึกษา 2564 

ค1า FTES ปรบั 
เปpนป.ตร ี

จน.
อาจารย, 

ค1า 
FTES 

ปรบั
เปpนป.ตร ี

จน.
อาจารย, 

ค1า 
FTES 

ปรบั
เปpนป.ตร ี

จน.
อาจารย, 

2562 2563 2564 

ปริญญาตรี 404.12 441.66 19 422.6
4 

471.48 18.5 420.8 456.28 18 23.25   
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ปริญญาโท 32.04   36.54   23.96    25.49  

ปริญญาเอก 5.50   12.3   11.52     25.35 
 

จากตารางแสดงค'า FTES ข(างต(น  ประกอบกับในป�ท่ีผ'านมาคณะฯ มีจํานวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป�ทําให(มี
ค'า FTES ท่ีไม'สอดคล(องและเหมาะสม จึงทําให(คณะฯ ต(องทบทวนแผนในการรับนักศึกษาให(เหมาะสมและ
สอดคล(องกับตามค'า FTES ของสายวิทยาศาสตร� คือ 1:20  จากข(อมูลดังกล'าวมีความสัมพันธ�กันในการวิเคราะห�
อัตรากําลังของสายวิชาการ ในป�งบประมาณ 2564 ถึง 2570 มีอาจารย�ท่ีจะเกษียณจํานวน 6 คน  คณะฯ โดย
คณะกรรมการอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรได(วิเคราะห�ถึงความจําเปJน และความเชี่ยวชาญของอาจารย�ท่ีจะรับเข(า
มาทดแทนอาจารย�ท่ีเกษียณอายุ  เพ่ือขอกรอบอัตรากําลังจากส'วนกลางมหาวิทยาลัย  
ตารางบุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุ ในระหว1างป;งบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 

 
ลําดับ 

 
ชื่อ-สกลุ 

ป;งบประมาณ 
2564 2565 2566 2567-69 2570 

1 ผศ.น.สพ.ดร.บัญชา  พงศ�พิศาลธรรม √     
2 ผศ.น.สพ.ไพโรจน�  พงศ�กิดาการ  √    
3 ผศ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ   √   
4 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย     √ 
5 ผศ.ไพโรจน�  ศีลมั่น     √ 
6 ผศ.ธนนันท�  ศุภกิจจานนท�     √ 

หมายเหตุ  ในป�งบประมาณ 2567-2569 ไม'มีสายวิชาการท่ีเกษียณอายุ 
 

ตารางแสดงความเช่ียวชาญของสายวิชาการ 
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ความเช่ียวชาญของบุคลากรสายวิชาการ 
 คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี ข3อมูล ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2565 

 

สาขาความเช่ียวชาญ จํานวน (คน) 

การผลิตสัตว�ป�ก 2 

การผลิตสุกร 2 

การผลิตโคนมและโคเนื้อ 2 

โภชนศาสตร�สัตว� 6 

การปรับปรุงพันธุ�สัตว� 1 

กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว� 2 

วิทยาศาสตร�เนื้อสัตว�และผลิตภัณฑ�สัตว� 2 

การตลาดปศุสัตว� 1 

อายุรศาสตร�ทางสัตวแพทย� 3 

รวมท้ังหมด 21 
 
สายสนับสนุนวิชาการ  คณะฯ มีจํานวนสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 26 คน ซ่ึงแบ'งการบริหารงานใน

ส'วนสํานักงานคณบดี  5 งาน จํานวน 14 คน และอีก 2 ฝyาย คือฝyายงานฟาร�ม จํานวน 9 คน และฝyาย
ห(องปฏิบัติการ จํานวน 3 คน  ตามโครงสร(างของมหาวิทยาลัย และเปJนสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน

การผลิตสัตว,ป;ก
9%

การผลิตสุกร
9%

การผลิตโคนมและโคเน้ือ
9%

โภชนศาสตร,สัตว,
29%

การปรับปรุงพันธุ,สัตว,
5%

กายวิภาคและสรีรวิทยา
สัตว,
10%

วิทยาศาสตร,เน้ือสัตว,และ
ผลิตภัณฑ,สัตว,

10%

การตลาดปศุสัตว,
5%

อายุรศาสตร,ทางสัตว
แพทย,
14%
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คณบดีท่ีเปJนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 11 คน และเปJนพนักงานส'วนงาน จํานวน 3 คนซ่ึงปdจจุบันคณะฯ มีสาย
สนับสนุนท่ีปฏิบัติงานสํานักงานคณบดีไม'เพียงพอต'องานท่ีรับผิดชอบ จากการวิเคราะห�ภาระงานในป�งบประมาณ 
2564 ประกอบกับในป�การศึกษา 2565 คณะฯ มีแผนในการเปcดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (ต'อเนื่อง)  ทําให(คณะฯ ต(องวิเคราะห�ภาระงานของพนักงานสายสนับสนุนเพ่ือรองรับงาน
ด(านวิชาการในหลักสูตรท่ีเพ่ิมเติม และจากข(อมูลท่ีวิเคราะห�ภาระงานเดิมของคณะฯ ซ่ึงมีภาระงานของสาย
สนับสนุนท่ีเกินอยู'แล(ว ประกอบกับมีสายสนับสนุนท่ีเกษียณอายุ จํานวน 1 คน คณะฯ จึงได(วิเคราะห�ภาระงานและ
จัดทําข(อมูลเพ่ือขอกรอบอัตราสายสนับสนุนเพ่ิม โดยได(ส'งข(อมูลดังกล'าวไปยังส'วนกลางมหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
พิจารณากรอบอัตราเพ่ิม จํานวน 4 กรอบ  สําหรับรองรับพนักงานส'วนงานท่ีปฏิบัติงานอยู' จํานวน 2 กรอบ (กรอบ
ตําแหน'งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา และนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา), รองรับภาระงานท่ีเกิน จํานวน 1 กรอบ (กรอบ
ตําแหน'งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา) และรองรับงานในภาระงานเดิมผู(อํานวยการสํานักงานคณบดี จํานวน 1 กรอบ 
(กรอบตําแหน'งนักวิเคราะห�นโยบายและแผน 1 ตําแหน'ง)  (อ(างอิง 6.1-2 หนังสือขอพิจารณากรอบอัตราเพ่ิม) 

 

 

ผลการประเมินตนเอง : 4   Adequate as Expected 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C.6.2  มีการกํากับ ติดตาม ดําเนินการ และประเมินแผนอัตรากําลังของบุคลากร และใช3ผลการประเมินใน
การทบทวนและปรับปรุงอัตรากําลังให3มีความเหมาะสมกับความต3องการของคณะ  
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;งบประมาณ 2564 
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางรจนา  อุดมรักษ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีสอดคล(องกับมหาวิทยาลัย พร(อมนําส'งเข(าบรรจุไว(ในแผนพัฒนา

บุคลากรในส'วนกลางของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  แผนอัตรากําลังสายวิชาการ ระยะ 4 ป�  และแผนอัตรากําลังสาย
สนับสนุนวิชาการ ป�การศึกษา 2563-2566 โดยคณบดีมีนโยบาย และมอบหมายให(รองคณบดีฝyายวิชาการและ
ประธานอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตร  ดําเนินการวิเคราะห�และจัดทําฐานข(อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรสาย
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วิชาการ และได(มีการติดตามในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ท้ังนี้คณะฯ ได(มีการกํากับ ติดตาม จาก
ส'วนกลางมหาวิทยาลัยอย'างสมํ่าเสมอ โดยคณบดีทําหน(าท่ี กํากับ และติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทุกรอบการประชุมท่ีมีการพิจารณากรอบอัตรากําลัง  พร(อมท้ังคณะฯ มีการทบทวน และประเมินผล
ของแผนอัตรากําลังของบุคลากรผ'านคณะกรรมการประจําคณะ  และได(นําผลการทบทวนไปใช(ในการวางแผนใน
การขอจัดสรรกรอบอัตรากําลังเพ่ิมใหม' เพ่ือให(มีความเหมาะสมท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 

บุคลากรสายวิชาการ  คณะกรรมการอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตร มีการวิเคราะห�ภาระงานสอนของสาย
สายวิชาการในแต'ละสาขาวิชาเอก เพ่ือให(สอดคล(องกับจํานวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมุ'งเน(นให(มีการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ'านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะก'อนนําไปเปJนข(อมูลประกอบในการขอรับการ
จัดสรรกรอบอัตรากําลังสายวิชาการเพ่ิมจากส'วนกลาง (อ(างอิง 6.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ) ซ่ึงจากการดําเนินการดังกล'าวในป�งบประมาณ 2564  คณะฯ ได(รับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ 
จํานวน 1 ตําแหน'ง (ตําแหน'งผศ.ดร.เถลิงศักด์ิ  อังกุรเสรณี)   

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  คณะฯ มีการจัดทําปริมาณงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในแต'ละ
คน โดยให(เปJนไปตามเกณฑ�ค'ามาตรฐานภาระงานประจําตําแหน'งท่ีมหาวิทยากําหนด และมีการทบทวนภาระงาน
แต'ละงานในภาพรวม เพ่ือเปJนข(อมูลประกอบการวางแผนอัตรากําลัง และเปJนข(อมูลเพ่ือประกอบการขอการจัดสรร
กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการเพ่ิมจากส'วนกลาง  (อ(างอิง 6.2-2 หนังสือนําส'งภาระงาน)  โดยสายสนับสนุน
วิชาการตามโครงสร(างของคณะ ฯ  ซ่ึงแบ'งได( ดังนี้ 

- สายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานคณบดี จํานวน 14  คน แยกตามประเภทการจ(าง 
1) พนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน   11 คน 
2) พนักงานประจําส'วนงาน จํานวน   3 คน 

- สายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานฝyายห(องปฏิบัติการ จํานวน  3  คน แยกตามประเภทการจ(าง 
1) พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน  2 คน 
2) พนักงานราชการ  จํานวน  1 คน 

- สายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานฝyายงานฟาร�ม จํานวน  9  คน แยกตามประเภทการจ(าง 
1) พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน   6 คน 
2) พนักงานราชการ  จํานวน  2 คน 
3) ลูกจ(างประจํา  จํานวน  1 คน 
** ลูกจ(างจ(างเหมา จํานวน  คน (ซึ่งไม'ได(อยู'ในฐานโครงสร(างของมหาวิทยาลัย) ซึ่งปฏิบัติงานในฝyายงานฟาร�ม 

 ฝyายฟาร�ม และฝyายห(องปฏิบัติการ มีหน(าท่ีความรับผิดชอบท้ังการหารายได( และการสนับสนุนการเรียน
การสอนของนักศึกษา และสนับสนุนงานด(านการบริการวิชาการแก'ผู(ท่ีสนใจท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใน
การจัดทําปริมาณงาน การวิเคราะห�ภาระงานของสายสนับสนุนวิชาการในฝyายต'าง ๆ นั้น ต(องนําเอาข(อมูลหน(าท่ีท่ี
รับผิดชอบมาวิเคราะห� และจัดทําเปJนข(อมูลประกอบการวางแผนอัตรากําลังของแต'ละฝyาย ฯ โดยคณ ผ'าน
คณะอนุกรรมการบริหารงานฟาร�มและห(องปฏิบัติการ และนําส'งให(กับทางคณะฯ ดําเนินการต'อไป 
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ส'วนสํานักงานคณบดี มีการจัดทําปริมาณงานแต'ละคนให(เปJนไปตามเกณฑ�ค'ามาตรฐานภาระงานประจํา
ตําแหน'งท่ีมหาวิทยากําหนด และมีการทบทวนภาระงานแต'ละงานในภาพรวมของคณะ โดยผ'านคณะกรรมการ
ประจําคณะ และในป�งบประมาณ 2564 คณะฯ มีการติดตามผลการพิจารณากรอบอัตราจากส'วนกลางอย'าง
ต'อเนื่อง โดยคณบดีทําหน(าท่ี กํากับ และติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกรอบการ
ประชุมท่ีมีการพิจารณากรอบอัตรากําลัง และทําเปJนหนังสือขอความอนุเคราะห�จัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือปฏิบัติงานในคณะสัตวศาสตร� (อ(างอิง 6.2-3 หนังสือขออนุมัติ)  จํานวน 3 
กรอบอัตรากําลัง คือ นักวิชาการพัสดุ 1 กรอบ และนักวิชาการศึกษา จํานวน 2 กรอบ 
 
ผลการประเมินตนเอง : 4   Adequate as Expected 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.6.3  มีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรท่ีจําเปpนในการขับเคล่ือนพันธกิจต1าง ๆ ของคณะ/สถาบัน มี
การติดตามประเมินสมรรถของบุคลากร และใช3ผลการประเมินเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร  
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;งบประมาณ 2564 
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางรจนา  อุดมรักษ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยแม'โจ( ได(กําหนดสมรรถนะของบุคลากรท่ีจําเปJนในการขับเคลื่อนพันธกิจต'าง ๆ ตามคู'มือ

สมรรถนะมหาวิทยาลัยแม'โจ( (อ(างอิง  6.3-1 คู'มือสมรรถนะมหาวิทยาลัยแม'โจ()   และตามมาตรฐานกําหนดตําแหน'ง
ตามแนว Competency ของพนักงานมหาวิทยาลัยแม'โจ( ซ่ึงคณะฯ เปJนหน'วยงานท่ีอยู'ภายใต(การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยแม'โจ(  จึงมีการดําเนินงานท่ีสอดคล(องกับมหาวิทยาลัย และใช(สมรรถนะของบุคลากรตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด เปJนสมรรถนะท่ีจําเปJนและเหมาะสมสําหรับบุคลากรทุกประเภทในแต'ละระดับตําแหน'ง
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ปฏิบัติงานอยู' เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจต'าง ๆ และมีการแต'งต้ังคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคลากร ตามคําสั่งท่ี  
126 /2563  มีหน(าท่ี กําหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทาง และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มีการกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน พิจารณาและกําหนดหลักเกณฑ�ในการสนับสนุนงบประมาณพัฒนา
บุคลากร 

นอกจากสมรรถนะตามคู'มือของมหาวิทยาลัยแม'โจ(แล(ว คณะฯ ได(กําหนดเกณฑ�ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะในแต'ละสายงาน รวมท้ังได(มีการประกาศเกณฑ�ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามพันธ
กิจของคณะผ'านทางเว็บไซด� และแจ(งบุคลากรทุกคน (อ(างอิง 6.3-2-1 เกณฑ�การประเมินสายวิชาการ) (อ(างอิง 6.3-
2-2 เกณฑ�การประเมินสายสนับสนุน) พร(อมมีการประชุมชี้แจงเกณฑ�ดังกล'าวแก'บุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการให(รับทราบร'วมกัน  นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได(กําหนดให(บุคลากรท้ังสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนวิชาการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง โดยนําผลการประเมินท่ีจําเปJนในการปฏิบัติงาน ในส'วนท่ีไม'เปJนตาม
มาตรฐานตามตําแหน'งงานท่ีมหาวิทยาลัยได(กําหนดไว( มาปรับปรุงและวางแผนเพ่ือพัฒนาบุคลากรตามตําแหน'งงาน
ท่ีรับผิดชอบ  โดยให(นํามาระบุไว(ในแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ดังนี้ 

- บุคลากรสายวิชาการ ให(มีการวิเคราะห�ความเชี่ยวชาญของตนเอง เพ่ือวางแผน/เปpาหมายท่ีพัฒนาตนเอง 
และการกําหนดตําแหน'งท่ีสูงข้ึน  โดยครอบคลุมทุกพันธกิจ ได(แก' ด(านการสอน ด(านการวิจัย ด(านการบริการ
วิชาการ และด(านทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และจากการวิเคราะห�สมรรถนะของสายวิชาการยังมีจุดอ'อน คือ การหา
ทุนวิจัยและการทําวิจัย เนื่องจากงบประมาณท่ีผ'านมาคณะฯ ได(รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล'งทุนภายนอก
ไม'ได(ตามแผนท่ีได(กําหนดไว( จึงนํามาสู'การดําเนินงานในป�งบประมาณ 2564 โดยรองคณบดีคณะสัตว-ศาสตร�และ
เทคโนโลยี ฝyายวิจัย ได(จัดทําโครงการยกระดับการวิจัย คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ซ่ึงมีกิจกรรมพัฒนาโจทย�
วิจัยร'วมกับผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย และกิจกรรมสนับสนุนการส'งเสริมการนําผลงานไปใช(ประโยชน�  เพ่ือเปJนการผลักดัน
ด(านการวิจัยของสายวิชาการ ( อ(างอิง 6.3-3 โครงการยกระดับการวิจัย) 

- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได(มีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากร รวมถึงมีการวิเคราะห�และประเมิน
สมรรถนะประจําตําแหน'งงาน จากนั้นนําหัวข(อสมรรถนะท่ีมีการประเมินได(ตํ่ากว'าค'ามาตรฐานไปศึกษารายละเอียด 
เพ่ือนําไปจัดโครงการ/ส'งเสริมให(บุคลากรในการพัฒนาสมรรถนะในด(านนั้น ๆ  ประกอบกับคณะฯ ได(เปcดโอกาสและ
ส'งเสริมให(สายสนับสนุนวิชาการไปเพ่ิมพูนความรู(ตามตําแหน'งงานท่ีรับผิดชอบ โดยมีงบประมาณสนับสนุนคนละ 5,000 
บาท  ถ(ามีค'าใช(จ'ายท่ีมากกว'างบประมาณท่ีสนับสนุนสามารถขออนุมัติเพ่ิมเติมได( 

 ท้ังนี้คณะฯ มีระบบในการติดตามสมรรถนะของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ผ'าน
คณะกรรมการช'วงระหว'างป�งบประมาณโดยการจัดประชุมเพ่ือติดตามการดําเนินการตามสมรรถนะและแนว
ทางการพัฒนาการดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจต'าง ๆ ของสายสนับสนุน นอกจากนี้ทางคณะฯ ได(แต'งต้ัง
คณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติงานข้ึน (อ(างอิง 6.3-4 คําสั่งแต'งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง) เพ่ือดําเนินกลั่นกรองภาระงานของบุคลากร  
พิจารณาสมรรถะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกต(องของผลการปฏิบัติงานตามข(อกําหนด และ
ใช(ประกอบการพิจารณาผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนในแต'ละรอบการประเมิน โดยแจ(งผลการประเมินให(ผู(รับการ
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ประเมินรับทราบเบื้องต(นก'อนพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  และในส'วนของการประเมินสมรรถนะ ได(กําหนดเปJน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของร(อยละของบุคลากรท่ีได(รับการพัฒนาตามเส(นทางความก(าวหน(าในการทํางาน โดยกําหนดไว(
ไม'น(อยกว'าร(อยละ 70 ในป�งบประมาณ 2564    

 
ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.6.4  มีการวิเคราะห,ความต3องการจําเปpนในการได3รับการพัฒนาของบุคลากร และใช3ข3อมูลท่ีเก่ียวข3องใน

การวางแผนพัฒนาบุคลากร 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;งบประมาณ 2564  
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางรจนา  อุดมรักษ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ มีการจัดแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 4 ป� และแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีสอดคล(องกับแผนพัฒนาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ประจําป�งบประมาณ 2564 ของ
มหาวิทยาลัย  และคณะฯ ได(แต'งต้ังคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคลากร ตามคําสั่งคณะฯ ท่ี 126 /2563 
(อ(างอิง 6.4-1 คําสั่งแต'งต้ังคณะกรรมการ)   มีหน(าท่ี กําหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทาง และจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานให(เปJนตามแผน  และกําหนดหลักเกณฑ�ใน
การสนับสนุนงบประมาณพัฒนา ซ่ึงได(กําหนดให(บุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ  ดําเนินการ



91 

 

                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจาํป�การศึกษา 2564   

วิเคราะห�ตนเองตามแบบฟอร�มแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ตาม
สมรรถนะท่ีระบุไว(ใน TOR อาทิ ด(านการศึกษา ด(านตําแหน'งทางวิชาการ และด(านสมรรถนะต'าง ๆ (อ(างอิง 6.4-2  
IDP)  ซ่ึงนําข(อมูลท่ีได(มาวิเคราะห�ความต(องการในการพัฒนาตนเองท่ีสอดคล(องกับพันธกิจของคณะ และใช(ข(อมูลท่ี
เก่ียวข(องเพ่ือวางแผนพัฒนาบุคลากร  โดยจัดทําเปJน(ร'าง)แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2564 โดยมี
การนําข(อมูล 2 ส'วน มาใช(ดังนี้  1) ข(อมูลตัวชี้วัดในแผนฯ ได(มาจากแผนพัฒนาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
ประจําป�งบประมาณ 2564 ของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดให(ทุกหน'วยใช(เปJนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ของหน'วยงาน 2) ข(อมูลจากการวิเคราะห�ตนเองตามแบบฟอร�มแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) ตามสมรรถนะท่ีระบุไว(ใน TOR  และผ'านท่ีประชุมคณะโดยนํามาพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน  2563  (อ(างอิง 6.4-3  
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล) เพ่ือส'งผลให(การทํางานเปJนไปทิศทางเดียวกัน 
โดยตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ป�งบประมาณ 2564 ประกอบไปด(วย 2 ประเด็น
ยุทธศาสตร� 3  เปpาประสงค� 9 กลยุทธ� 10 ตัวชี้วัด และ 9 โครงการ/กิจกรรม (อ(างอิง 6.4-4  แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร) 

โดยจากการวิเคราะห�ความต(องการจําเปJนในการได(รับการพัฒนาของบุคลากรพบว'าในบุคลากรสายวิชาการ
มีจํานวนอาจารย�ท้ังหมด  20 คน ดํารงตําแหน'งทางวิชาการในระดับ  ผู(ช'วยศาสตราจารย�  จํานวน 13 คน และยัง
ไม'มีผู(ท่ีมีตําแหน'งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย�  จากข(อมูลดังกล'าวทําให(คณะฯ ได(นํามาวางแผนในการ
กระตุ(นให(อาจารย�ในการข้ึนตําทางวิชาการเพ่ิมข้ึน ในป�งบประมาณ 2565 จัดกิจกรรมการเข(าสู'ตําแหน'งทางวิชาการ 
โดยมีผู(บรรยายคือ ศ.นาวาอากาศเอก.ดร.สุมิตร สุวรรณ ข้ึนในวันท่ี 9 กุมภาพันธ� 2565  เพ่ือให(คณาจารย�ได(เข(าใจ
ถึงเกณฑ�ในการขอตําแหน'งทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน รวมถึงกระตุ(นให(คณาจารย�ได(จัดเตรียมผลงานวิจัยเพ่ือ
ประกอบการขอตําแหน'งทางวิชาการผ'านโครงการต'าง ๆ เพ่ิมเติม  และในส'วนของสายสนับสนุนวิชาการยังมีการ
ส'งเสริมให(เข(าร'วมฝiกอบรมในหัวข(อต'าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

- ในระหว'างวันท่ี 8-10 ธันวาคม 2563 เข(าร'วมฝiกอบรมการทําวิจัย และผลงานทางวิชาการสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันศึกษา (อ(างอิง 6.4-5 เอกสารประกอบการอบรม) 

- ในระหว'างวันท่ี 28-30 กันยายน 2564 โครงการส'งเสริมการยื่นขอตําแหน'งท่̈ีสูงข้ึน (ประเภท
สนับสนุน) หัวข(อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจําเพ่ือขอตําแหน'งท่ีสูงข้ึน(บุคลากรประเภท
สนับสนุน)" (อ(างอิง 6.4-6 เอกสารประกอบการอบรม) 

ท้ังนี้คณะฯ มีการส'งเสริมให(บุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการได(พัฒนาความรู(ตามท่ีได(
ระบุไว(ในแผนพัฒนาตนเอง (IDP) อย'างต'อเนื่อง ในแต'ละป�งบประมาณคณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ตนเองตามตําแหน'งหน(าท่ี ความต(องการ และความชํานาญ  ในอัตราป�งบประมาณละ 5,000 บาท ต'อคน ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน  2563 (อ(างอิง 6.4-7  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล) โดยมีการกําหนดให(บุคลากรรายงานผลการเข(าร'วม
กิจกรรมท้ังภายในและภายนอกทุกครั้ง นอกจากนี้ยังได(จัดกิจกรรมเพ่ือส'งเสริมสมรรถนะของบุคลากรท่ีจําเปJนต'อ
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การขับเคลื่อนพันธกิจต'าง ๆ ให(ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ เช'น โครงการอบรมมาตรฐานฟาร�ม โครงการเสริมสร(าง
ศักยภาพของบุคลากร  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู(และถ'ายทอดองค�ความรู( เปJนต(น นอกจากนี้ยังได(ส'งเสริมให(มีการ
ทําวิจัยและ/หรือการสร(างสรรค�ผลงานทางวิชาการอย'างต'อเนื่อง ส'งเสริมให(อาจารย�พัฒนาตนเองในการสร(างผลงาน
ทางวิชาการ ด(วยการให(งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยจากงบประมาณเงินรายได(ของคณะฯ และเงินสนับสนุน
การเผยแพร'ผลงานวิจัยโดยเฉพาะทุนนักวิจัยหน(าใหม'  ทุนละไม'เกิน  50,000  พร(อมท้ังสนับสนุนบุคลากรให(มีความ
ร'วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในด(านวิจัยและการบริการวิชาการ 

มีการติดตามผลด(านการแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ท่ี
บุคลากรได(กําหนดไว(เปJนไปตามนั้นหรือไม' โดยประเมินจากผลการพัฒนาตนเองท่ีเข(าร'วมเพ่ิมพูนความรู(ด(านต'าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข(อง และประเมินจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากร ป�งบประมาณ 2564 ในตัวชี้วัดท่ี 
2.2.2 ร(อยละของบุคลากรท่ีได(รับการพัฒนาตามเส(นทางความก(าวหน(าในการทํางาน (อ(างอิง 6.4-8 รายงานผลการ
ดําเนินตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาบุคลากร)  พร(อมนําเข(าพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล และนําข(อเสนอแนะจากท่ีประชุมดังกล'าวมาใช(วางแผนในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในป�ต'อไป 

 
 
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.6.5  มีการกํากับ ติดตาม ดําเนินการ และประเมินแผนพัฒนาบุคลากร และใช3ผลการประเมินในการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 

ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;งบประมาณ 2564  
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางรจนา  อุดมรักษ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนการดําเนินงานในการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรให(มีความสอดคล(องกับแผนบริหารทรัพยากรมนุษย�ของมหาวิทยาลัยแม'โจ( (อ(างอิง 6.5-1  แผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย� มหาวิทยาลัยแม'โจ( 2564) รวมถึงการกํากับ ติดตาม และประเมินแผนฯ  โดยกระบวนการในการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2564 นั้น ได(นําตัวชี้วัดท่ีไม'บรรลุเปpาหมายในป� 2563 มาทบทวน 
วิเคราะห� และปรับปรุงผลการดําเนินงาน พร(อมท้ังวางแผนการดําเนินงานด(านพัฒนาบุคลากรประจําป�งบประมาณ 
2564  ให(บรรลุตามเปpาหมายท่ีกําหนดไว(  โดยจัดทําเปJน (ร'าง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2564 
โดยพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ในประชุมครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน  2563  
(อ(างอิง 6.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล)  และในการกํากับ ติดตาม และ
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ประเมินผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2564 คณะฯ ได(ดําเนินการจํานวน 2 ครั้ง 
ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  ซ่ึงได(นําเข(าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวข(อง และนําเสนอต'อท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาพร(อมท้ังรายงานระดับมหาวิทยาลัยตามลําดับ ดังนี้  

1. ครั้งท่ี 1 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ'งชี้ของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป�
งบประมาณ  2564  รอบ 6 เดือน (อ(างอิง 6.5-3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 
6 เดือน)  และผ'านการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี  2/2564  เม่ือวันท่ี  20  
เมษายน 2564  โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด คิดเปJนร(อยละความสําเร็จ 76.81  โดยมีตัวชี้วัดท้ังหมด จํานวน  
10  ตัวชี้วัด  บรรลุเปpาหมาย จํานวน  3 ตัวชี้วัด  คิดเปJนร(อยละ 30.00  มีผลการดําเนินงาน แต'ยังไม'ถึงรอบการ
ประเมิน จํานวน 4 ตัวชี้วัด และไม'บรรลุเปpาหมาย 3 ตัวชี้วัด  

2. ครั้งท่ี 2  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ'งชี้ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ  
2564  รอบ 12  เดือน (อ(างอิง 6.5-4 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 12 เดือน) 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม  2565 (อ(างอิง  6.5-5 
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 1/2565)  โดยมีผลการดําเนินงานตามชี้วัด คิดเปJนร(อย
ละความสําเร็จ  86.11  ตัวชี้วัดท้ังหมด จํานวน  10 ตัวชี้วัด  บรรลุเปpาหมาย จํานวน  8 ตัวชี้วัด  คิดเปJนร(อยละ 
80.00  และไม'บรรลุเปpาหมาย 2 ตัวชี้วัด 

 

ตารางสรุป รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป;งบประมาณ 
2564 

 
ประเด็นยุทธศาสตร, 

ร3อยละความสําเร็จ 
ตามเปsาหมายเฉลี่ย 

6 เดือน 12 เดือน 
ประเด็นยุทธศาสตร,ท่ี 1.  การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับวิสัยทัศน,ของคณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี   
1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานด(านฐานข(อมูลความเช่ียวชาญของบุคลากร 100 100 
1.2 ร(อยละบุคลากรท่ีได(รับการถ'ายทอดยุทธศาสตร�และสามารถปฏบัิติงานได(สอดคล(องกับ

ยุทธศาสตร�คณะ/มหาวิทยาลัย 
100 100 

ประเด็นยุทธศาสตร,ท่ี 2  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับพันธกิจคณะ/มหาวิทยาลัย 
2.1 ร(อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ'านมาตรฐาน NA 75 
2.2 ร(อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ'านมาตรฐาน NA 100 
2.3 ร(อยละของอาจารย�ประจําท่ีมตีําแหน'งทางวิชาการ 100 100 
2.4 ร(อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได(รับการส'งเสริมการข้ึนสู'ตาํแหน'งท่ีสูงข้ึนจาก
จํานวนผู(มีคณุสมบัติในยื่นขอตําแหน'ง 

0 0 

2.5 ระดับความสําเร็จของแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 66.67 100 
2.6 ร(อยละของบุคลากรท่ีได(รับการพัฒนาตามเส(นทางความก(าวหน(าในการทํางาน 94.21 100 
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2.7 ร(อยละความพึงพอใจของบุคลากรในการทํางาน NA 100 
2.8 ร(อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเข(าร'วมโครงการพัฒนาทรพัยากรบุคคล NA 100 

ร3อยละความสําเร็จเฉล่ีย 76.81 86.11 
 

และในป�งบประมาณ 2564 ส'วนของการก(าวเข(าสู'ตําแหน'งท่ีสูงข้ึนมีบุคลากรสายวิชาการได(รับการแต'งต้ังให(
ดํารงตําแหน'งผู(ช'วยศาสตราจารย� จํานวน 1 คน คือ ผู(ช'วยศาสตราจารย� สพ.ญ.ดร.พชรพร  ตาดี (อ(างอิง 6.5-6  
เอกสารแต'งต้ังให(ดํารงตําแหน'งผู(ช'วย) คณะฯ ได(นําข(อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ รอบ 
12 เดือน ในตัวชี้วัดท่ีไม'บรรลุตามเปpาหมายมาพิจารณาทบทวน และปรับปรุงในการประชุมคณะกรรมการจัดทํา 
แผนพัฒนาบุคลากร ครั้งท่ี 1/2565  คือ  

 1) ตัวชี้วัดร(อยละบุคลากรสายวิชาการท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ'านมาตรฐาน  
 2) ตัวชี้วัดจํานวนการข้ึนตําแหน'งท่ีสูงข้ึนของผู(บริหารสายสนับสนุนวิชาการ  
และแนวทางการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 

28 ตุลาคม  2565 (อ(างอิง  6.5-7 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 1/2565)   ให(การ
กระตุ(นบุคลากรสายวิชาการเข(าร'วมสอบทักษะภาษาอังกฤษ พร(อมท้ังบรรจุไว(ในแบบประเมินสมรรถนะท่ีจําเปJนใน
การปฏิบัติงาน ในส'วนท่ี 3 ของ TOR  และในส'วนของสายสนับสนุนวิชาการ มีการส'งเสริมให(บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเข(าร'วมการอบรมด(านการเตรียมความพร(อมในการก(าวเข(าสู'ตําแหน'งท่ีสูงข้ึน และให(มีการยื่นขอกําหนด
ตําแหน'งท่ีสูงข้ึนในป�งบประมาณต'อไป  นอกจากนี้คณะฯ ยังกําหนดไว(ในประกาศคณะ เรื่อง กําหนดตัวชี้วัดและ
เกณฑ�การพิจารณา เพ่ือประเมินภาระงานสนับสนุนยุทธศาสตร�ของบุคลากรท้ังสายวิชาการ (อ(างอิง 6.5-8 ประกาศ
การกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑ�การพิจารณาสายวิชาการ)  และสายสนับสนุนวิชาการ (อ(างอิง 6.5-9 ประกาศการ
กําหนดตัวชี้วัดและเกณฑ�การพิจารณาสนับสนุนวิชาการ) ท้ังนี้ได(นําข(อมูลดังกล'าววิเคราะห� และวางแผนการดําเนิน
ในป�งบประมาณ 2565 ใน (ร'าง) แผนพัฒนาบุคลากรป�งบประมาณ 2565 ต'อไป  
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C 6.6 มีระบบการประเมินความดีความชอบ ให3รางวัล ยกย1องและเพ่ิมขวัญและกําลังใจของบุคลากร ด3วย
ความโปร1งใส ยุติธรรม สอดคล3องเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของคณะ/สถาบัน และส1งเสริมให3เกิดความ
มุ1งม่ัน ร1วมแรงร1วมใจของบุคลากรในการดําเนินพันธกิจต1างๆ (Merit System) 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;งบประมาณ 2564  
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
  ในการประเมินความดีความชอบ ให(รางวัล ยกย'องและเพ่ิมขวัญและกําลังใจของบุคลากร นั้น 
คณะฯ ได(จัดระบบการประเมินโดยผ'านคณะกรรมการชุดต'าง ๆ เช'น การพิจารณาความดีความชอบประจําป� มีการ
แต'งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (อ(างอิง 6.6-1 คําสั่งแต'งต้ัง
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ สายวิชาการ) (อ(างอิง 6.6-2 คําสั่งแต'งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง สายสนับสนุนฯ) ซ่ึง
คณะกรรมการท้ังสองชุดได(ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ�ท่ีคณะกําหนด (อ(างอิง 6.6-3 ประกาศ
หลักเกณฑ�ฯ สายวิชาการ) (อ(างอิง 6.6-4 ประกาศหลักเกณฑ� สายสนับสนุนวิชาการ) โดยมีการจัดประชุมชี้แจงให(
คณาจารย�และบุคลากรทราบถึงเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําป�งบประมาณ 2564 ในวันท่ี 23 
ธันวาคม 2563 ณ ห(องประชุม 2201-2 อาคาศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี และหลังจากประเมินผล 
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การปฏิบัติงานของแต'ละบุคคลแล(ว คณะได(แจ(งผลการประเมินให(ผู(รับการประเมินรับทราบเปJนรายบุคคล ซ่ึงหาก
ผู(รับการประเมินมีข(อสงสัยสามารถทักท(วงไปยังคณบดีคณะสัตวศาสตร�ฯ ได(ก'อนการจัดส'งผลประเมินให(
มหาวิทยาลัยดําเนินการต'อไป 

ในการเพ่ิมขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงานในป�งบประมาณ 2564 คณะจัดให(มีการคัดเลือก
ข(าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ดีเด'น ด(วยวิธีการเสนอชื่อในระหว'างวันท่ี 17 – 31 มีนาคม 
2565 ผลจากการเสนอชื่อจากบุคคลากรในคณะทําให(คณะทราบถึงคุณลักษณะเด'นของบุคลากร ดังนี้ (อ(างอิง  
6.6-5 สรุปรายชื่อผู(ได(รับการเสนอชื่ออาจารย�ดีเด'น)  
สายวิชาการ 

1. ด(านการเรียนการสอน      อาจารย� ดร.วันทมาส  จันทะสินธุ�      
2. ด(านการวิจัยและนวัตกรร     ผู(ช'วยศาสตราจารย� ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง    
3. ด(านการบริการวิชาการ  ผู(ช'วยศาสตราจารย� ดร.วิวฒัน�  พัฒนาวงศ�        
4. ด(านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผู(ช'วยศาสตราจารย�ไพโรจน�  ศิลม่ัน  

           

และได(นําสรุปผลการเสนอชื่อ แจ(งให(คณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี สมัย
วิสามัญ ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2565 และคณะได(จัดทําใบประกาศนียบัตรเพ่ือเชิดชูเกียรติ โดยมอบ
ให(บุคลากรดังกล'าว เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2565 (อ(างอิง 6.6-6 รูปภาพการมอบใบประกาศนียบัตร) 

จัดให(มีการคัดเลือกสายสนับสนุนวิชาการดีเด'น ประจําป� 2564 ด(วยวิธีเสนอชื่อในระหว'างวันท่ี 23 
– 26 พฤษภาคม 2565 ผลการเสนอชื่อแบ'งออกเปJนประเภท ดังนี้ (อ(างอิง 6.6-7 รูปภาพข'าวการเสนอชื่อบุคลากร
สายสนับสนุนดีเด'น)  

1. ด(านการบริการดีเด'น  นางจิราพรรณ  เคหา 
2. ด(านการบริหารดีเด'น  นางรจนา  อุดมรักษ� 
3. ด(านนวัตกรรมดีเด'น  นายอภิชาติ  หม่ันวิชา/นายโยธิน  นันตา 
4. ด(านวิชาชีพดีเด'น  นายอภิชาติ  หม่ันวิชา 
5. กลุ'มลูกจ(างท่ีมีผลงานดีเด'น นายดวงจันทร�  จอมจันทร� 

  ได(นําสรุปผลการเสนอชื่อ แจ(งให(คณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี สมัยสามัญ 
ครั้งท่ี 9/2565 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2565 และจะมีการมอบใบประกาศให(แก'บุคลาดังกล'าวในโอกาสต'อไป 
(อ(างอิง 6.6-8 สรุปผลการเสนอชื่อสายสนับสนุนดีเด'น)  
  คณะฯ ได(มีการยกย'อง เชิดชู คณาจารย� บุคลากร และนักศึกษา ท่ีได(รับรางวัลในด(านต'าง ๆ เช'น 
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ, การดํารงตําแหน'งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน, โดยมีการแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติ
ไว(ในเว็บไซด�ของคณะ ซ่ึงในป�งบประมาณ 2564 มีคณาจารย�ได(รับแต'งต้ังให(ดํารงตําแหน'งท่ีสูงข้ึน จํานวน 1 ท'าน 
คือ ผู(ช'วยศาสตราจารย� สัตวแพทย�หญิง ดร.พชรพร ตาดี มีคณาจารย�ได(รับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัย  
ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร�แห'งชาติ ครั้งท่ี 9 ระหว'างวันท่ี 23 – 25 มิถุนายน 2564 ประเภทการนําเสนอ
ด(วยโปสเตอร� ในระดับดีมาก จํานวน 1 ท'าน คือ ผู(ช'วยศาสตราจารย� ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง และมีนักศึกษาระดับ
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บัณฑิตศึกษา ได(รับรางวัลการประกวดแผนความเปJนไปได(ทางธุรกิจ ภายใต(โครงการเตรียมความพร(อม
ผู(ประกอบการนักศึกษาเส(นทางสู'นวัตวณิขย� ซ่ึงได(รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมหาวิทยาลัย (อ(างอิง 6.6-9 รูปภาพการ
แสดงความยินดีหน(าเว็บไซด�คณะ)  
 
ผลการประเมินตนเอง: 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C.7.1 มีการจัดหา บํารุงรักษา และประเมิน ผลการจัดหาและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ,และสถานท่ีท่ีใช3ในการ
จัดการเรียน การสอน และการฝ�กปฏิบัติของผู3เรียน เพ่ือให3มีความพอเพียงพร3อมใช3ทันสมัยและตอบสนอง
ความต3องการจําเปpนของการจัดการเรียนการสอนและการฝ�กปฏิบัติ 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;การศึกษา 2564 
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : ศิวริน จักรอิศราพงศ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการกํากับติดตามเพ่ือจัดหา บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ� ครุภัณฑ� และสถานท่ีท่ีใช(ในการจัดการเรียน 

การสอน และการฝiกปฏิบัติของผู(เรียน เพ่ือให(มีความพอเพียงพร(อมใช(ทันสมัยและตอบสนองความต(องการจําเปJน
ของการจัดการเรียนการสอนและการฝiกปฏิบัติ โดยชุดคณะกรรมการประจําคณะฯ ท้ังในภาพรวมคณะและทุก
หลักสูตรในสังกัดของคณะฯ โดยคณะฯ มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการศึกษาท่ีนอกเหนือจากการบริหารจัดการ
ท่ัวไปคือทุกป�งบประมาณ คณะฯ จะมีการขอข(อมูลความต(องการของอาจารย�ผ'านอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรในด(านครุภัณฑ�และสิ่งก'อสร(าง เพ่ือบรรจุในคําของบประมาณ
เพ่ือจัดหาครุภัณฑ�และสิ่งก'อสร(างของคณะ และส'วนท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร  

หลักสูตรใช(ห(องเรียน รวมถึงอุปกรณ�ในห(องเรียนของคณะฯ ภายในห(องบรรยายมีเครื่องปรับอากาศ พัดลม
ระบายอากาศ ม'านปpองกันแสง หลอดไฟส'องสว'างชนิดประหยัดพลังงาน มีโต�ะเก(าอ้ีสําหรับนักศึกษา มีไวท�บอร�ด 
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ปากกาเขียนไวท�บอร�ด โต�ะและเก(าอ้ีสําหรับอาจารย�ท่ีมีอุปกรณ�ประกอบการเรียนการสอนเปJนคอมพิวเตอร�ต้ังโต�ะ 
VDO Presentation ไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียง รวมถึงมีระบบ LAN ระบบเครือข'ายอินเตอร�เน็ตไร(สาย (wifi) 
เพ่ือให(นักศึกษาได(ค(นคว(าหาความรู(เพ่ิมเติมจากฐานข(อมูลต'างๆได( (อ(างอิง 7.1-1 สิ่งอํานวยความสะดวก) 
นอกจากนี้ หลักสูตรได(มีการสํารวจความต(องการของอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย�ท้ังหมด ในการใช(
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู(ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีวางแผนการซ้ือวัสดุ อุปกรณ�และครุภัณฑ�เครื่องมือ
วิทยาศาสตร� ตามความต(องการของอาจารย�และนักศึกษาในแต'ละป�งบประมาณ (อ(างอิง 7.1-2 แผนการซ้ือวัสดุ 
ครุภัณฑ�) โดยคณะฯนําแผนจากป�งบประมาณ 2563 และข(อมูลจากการสํารวจใหม'ในป�งบประมาณ 2564 มาใช(ใน
การพิจารณาจัดซ้ือครุภัณฑ�และสิ่งก'อสร(างเพ่ิมเติมด(วย 

ท้ังนี้ ป�การศึกษา 2564 การจัดการเรียนการสอนอยู'ในช'วงเฝpาระวังโรคระบาดโควิด-19  แต'คณะฯยังมีการ
ดําเนินการ เพ่ือเตรียมความพร(อมในการใช(ห(องเรียน ห(องปฏิบัติการ แบบเว(นระยะห'างอยู'เสมอ เพ่ือรองรับการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน�ด(วย ดังมีรายการท่ีได(ตรวจสอบต'อไปนี้  

1. ด(านการเรียนการสอน จัดหา ตรวจเช็ค ปรับปรุง อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�ห(องเรียน อาทิ โปรเจคเตอร� 
คอมพิวเตอร� โทรทัศน� เครื ่องเส ียง มีแผนการตรวจเช็ค ป�ละ 2 ครั ้ง มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร� โปรเจคเตอร� เพื่อจัดทําแผนเตรียมการจัดหาเครื่องทดแทน หรือปรับปรุงอุปกรณ�ต'างๆ ไว(ล'วงหน(า 
(อ(างอิง 7.1-3 แผนตรวจเช็คห(องเรียน) และ ในป�งบประมาณ 2565 มีการพิจารณารายการครุภัณฑ� สําหรับการ
เรียนการสอนด(วย (อ(างอิง 7.1-4 รายงานประชุมพิจารณาครุภัณฑ�และสิ่งก'อสร(างของคณะ) 

2. มีบริการ คอมพิวเตอร� เพื่อการสืบค(นและงานวิจัย อยู'ในห(องสมุดคณะฯ เพิ่มเติมอีก 5 ชุด รวม เปJน 
10 ชุด ดูแลและบํารุงรักษา ป�ละ 2 ครั้ง และเพ่ิมเติมอุปกรณ�ต'อพ'วงเพื่อสนับสนุนการประชุม หรือเรียนออนไลน� 
3 ชุด ประกอบดัวย หูฟdงและไมค� ต'อพ'วงไว(กับระบบคอมพิวเตอร�ห(องสมุด (อ(างอิง 7.1-5 ภาพชุดคอมพิวเตอร�
พร(อมอุปกรณ�)  

3. ด(านการบริหารจัดการพันธกิจต'างๆ คณะฯได(มีการใช(สารสนเทศ ด(านการบริหารจัดการ ผ'านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช'น เวปไซต�คณะฯ, เฟสบุ�ค รวมถึงไลน� เปJนช'องทางในการสื่อสาร ทั้งด(านการ
ประชาสัมพันธ�, ด(านการเรียนการสอน, ข'าวสารต'างๆ, การเงินการคลัง รวมถึงการเผยแพร'ข(อมูลข'าวสารและ
การใช(เอกสารจากฟอร�มต'างๆร'วมกันผ'านช'องทางระบบสารสนเทศ เวปไซต�ของคณะฯ และระบบ ERP ของ
มหาวิทยาลัยแม'โจ( ทั้งนี้ ทางคณะฯได(จัดหาระบบเครื่องแม'ข'าย (Server) เพื่อเพื่อทําการบริหารจัดการด(าน
เว็บไซต�ของคณะฯ รวมถึงระบบฐานข(อมูลด(านการบริหารอื่นๆ เช'น ระบบฐานข(อมูลการเงิน, ฐานข(อมูลด(าน
ประกันคุณภาพการศึกษา, ฐานข(อมูลด(านการบริหารจัดการ, ด(านข'าวสาร ประชาสัมพันธ� และกิจกรรมต'างๆของ
คณะฯ เปJนต(น (อ(างอิง 7.1-6 ภาพการใช(สื่อออนไลน�ของคณะ) 

4. ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนําผลจากการสํารวจความพึงพอใจของการใช(สิ่งอํานวยความสะดวกและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรมาวิเคราะห� และเสนอต'อคณะฯ จากนั้น
คณะฯ ได(จัดห(องเรียนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติมจากห(องเรียนท่ัวไปเพ่ือให(การจัดการเรียนการ
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สอนสามารถยืดหยุ'นและเพียงพอต'อความต(องการ (อ(างอิง 7.1-7 ภาพห(องเรียน ป.โท) และจัดห(องพักนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให(นักศึกษาใช(สําหรับทํางาน ได(แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทํากิจกรรมระหว'างพักการ
เรียนการสอน (อ(างอิง 7.1-8 ภาพห(องพักนักศึกษา ป.โท) 

คณะฯ มีห(องปฏิบัติการ (อ(างอิง 7.1-9 ห(องปฏิบัติการ) และส'วนพ้ืนท่ีปฏิบัติการภาคสนาม (ฟาร�ม) รวมถึง
อุปกรณ�ในการปฏิบัติการของคณะฯ ซ่ึงประกอบด(วย ห(องปฎิบัติการผสมเทียม  ห(องปฎิบัติการอาหารสัตว� 
ห(องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ� ห(องปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ� ฯลฯ ฟาร�มสัตว�ท่ีหลากหลาย ได(แก' โคนม โค
เนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว�ป�ก เพ่ือรองรับการเรียนการสอน การวิจัยของคณาจารย�และนักศึกษา ซ่ึง
ฟาร�มและห(องปฏิบัติการต'าง ๆ จะได(รับการดูแลและรับผิดชอบจากบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเก่ียวข(องโดยตรง เช'น 
นักวิชาการสัตวบาล นักวิทยาศาสตร�  โดยนักศึกษาสามารถใช(สัตว�ทดลอง สถานท่ีเลี้ยงสัตว�ทดลอง วัสดุ อุปกรณ�
ต'างๆ ของฟาร�ม วัสดุอุปกรณ�ต'างๆ ของห(องปฏิบัติการเพ่ือใช(ในการเรียนการสอน และการวิจัยหรือการค(นคว(าอ่ืนๆ 
ทางด(านสัตวศาสตร� โดยมีข้ันตอนการขอความอนุเคราะห�ใช(ฟาร�มปฏิบัติการและห(องปฏิบัติการผ'านอาจารย�ท่ี
ปรึกษา 

นอกจากนี้ สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช(สื่อสารสนเทศได(ครอบคลุมแก'นักศึกษาจากห(องเรียน แบบ 
Smart Classroom ณ อาคารเรียนรวม 70 ป� และ 80 ป� ซ่ึงอาศัยความร'วมมือจากในมหาวิทยาลัยในการขอใช(
ห(องเรียนในการจัดการเรียนการสอนสําหรับวิชาท่ีมีการใช(คอมพิวเตอร�สําหรับการเรียนการสอน ได(แก' วิชา สศ420 
คอมพิวเตอร�เพ่ือการปศุสัตว� และวิชา สศ421 การใช(คอมพิวเตอร�ทางโภชนศาสตร�สัตว� และได(ไปใช(ห(องเรียนขนาด
ความจุ 300 ท่ีนั่งสําหรับวิชา สศ 200 โภชนศาสตร�สัตว�เบื้องต(นด(วย (ในป�การศึกษา 2564 ยังไม'มีการใช(ห(องเรียน
อาคารเรียนรวมเนื่องจากเปJนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน�ตลอดป�การศึกษา) 

ท้ังนี้ มีการประเมินความพึงพอใจต'อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยในภาพรวม ป�การศึกษา 2564 ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีค'าคะแนนอยู'ในระดับมาก ภาคเรียนท่ี 1/2564 เท'ากับ 4.31และภาคเรียนท่ี 2/2564 เท'ากับ 
4.30 (อ(างอิง 7.1-10 แบบประเมินความพึงพอใจต'อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน)  

การเปรียบเทียบค'าคะแนนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในป� 2563-2564 นี้ มีผลประเมินลดลง ซ่ึง
หลักสูตรฯได(พิจารณาแล(วเกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนมาเปJนแบบออนไลน� ทําให(การเรียนการสอน
ในห(องเรียน ห(องปฏิบัติการและฟาร�ม ลดลง ค'าคะแนนประเมินจึงลดลงด(วย 

ส'วนการประเมินความพึงพอใจต'อสภาพแวดล(อม การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการให(บริการ
ของคณะ มีผลคะแนนเฉลี่ย เปJนดังนี้  

หัวข3อความพึงพอใจ 2563 2564 
การให(บริการของงานบริการการศึกษาคณะฯ 3.29 3.45 
การให(บริการของงานกิจการนักศึกษาคณะฯ 3.29 3.40 
การให(บริการของสํานักงานคณะฯ 3.27 3.59 
การให(บริการของห(องปฏิบัติการ 3.25 3.67 
สภาพแวดล(อมโดยท่ัวไป บรรยากาศของห(องเรียน 3.40 3.67 
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ความพอเพียงของโต�ะ เก(าอ้ี และอุปกรณ�ในห(องเรียน 3.59 3.67 
สภาพแวดล(อมโดยท่ัวไป บรรยากาศของห(องปฏิบัติการ 3.40 3.60 
ความพอเพียงของโต�ะ เก(าอ้ี และอุปกรณ�ในห(องปฏิบัติการ 3.29 3.45 
ความพอเพียงของเครื่องมือทดลองในห(องปฏิบัติการ 3.27 3.41 
สภาพแวดล(อมโดยท่ัวไป บรรยากาศของฟาร�มคณะฯ 3.40 3.56 
ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ� เครื่องมือเกษตรในฟาร�ม 3.09 3.08 
ความพอเพียงของสัตว�ทดลองในฟาร�มคณะฯ 3.11 3.15 

 
(อ(างอิง 7.1-11 ผลการประเมินความพึงพอใจต'อสภาพแวดล(อม  63-64)  
จากผลการประเมินเปรียบเทียบ ป�การศึกษา 2563-2564 แสดงให(เห็นค'าคะแนนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึนเกือบทุกข(อ 

แสดงให(เห็นว'า ถึงแม(จะอยู'ในช'วงเฝpาระวังโรคระบาดโควิด – 19 งานฝyายต'างๆของคณะฯก็ยังมีการดําเนินการและ
ให(บริการนักศึกษาตามปกติ และยังเพ่ิมช'องทางในการให(บริการทางแชทออนไลน�ทางสื่อเฟ�สบุ�ค หรือไลน�อยู'เสมอ 
ทําให(นักศึกษาสามารถเกิดความสะดวกในการใช(บริการ และใช(บริการติดต'อฝyายต'างๆ ได(อย'างปกติ  

ในการจัดทําแบบประเมิน เม่ือเสร็จสิ้นแล(วทางคณะฯจะนําผลการประเมินมาร'วมวิเคราะห�การจัดหาสิ่ง
สนับสนุนในการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยก'อนเปcดป�การศึกษา 2565 นี้ คณะกรรมการ
วิชาการและงานนโยบายและแผนได(สํารวจความต(องการวัสดุ ครุภัณฑ� สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนกับบุคลากร
และหลักสูตร เพ่ือจัดทําแผนและจัดหาตามความต(องการต'อไป (อ(างอิง 7.1-12 การสํารวจข(อมูลวัสดุ ครุภัณฑ�และ
สิ่งก'อสร(าง ป� 2565) 
 
ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ มีการกํากับติดตามเพ่ือจัดหา บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ� ครุภัณฑ� และสถานท่ีท่ีใช(ในการจัดการเรียน

การสอน และการฝiกปฏิบัติของผู(เรียน ด(านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร�เปJนผู(รับผิดชอบ
และดูแล เพ่ือให(มีความพร(อมในการใช(งาน ท่ีทันสมัยและตอบสนองความต(องการ ตามความจําเปJนของการจัดการ
เรียนการสอนและการฝiกปฏิบัติ (อ(างอิง 7.2-1 Flow chart) โดยมีการจัดสรรให(สอดคล(องกับแผนงาน ครุภัณฑ�
ของคณะฯ เพื่อประกอบการจัดแผนทบทวนความต(องการครุภัณฑ�ทุกป� ตามแผนงบทุกระยะ 5 ป� ของคณะฯ 
โดยมีการสํารวจข(อมูลความต(องการของอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรฯ ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือนําเข(าพิจารณา และบรรจุไว(ในคําของบประมาณ (อ(างอิง 7.2-2 มติท่ีประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร� ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564) โดยผ'านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร� และเสนอต'อคณะกรรมการประจําคณะ ตามลําดับ โดยป�การศึกษา 
2564 ได(ดําเนินการดังนี้  

C.7.2 มีการจัดหา บํารุงรักษา ให3บริการ และประเมินผลการจัดหา บํารุงรักษา และให3บริการวัสดุอุปกรณ,
และสถานท่ี ด3านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให3มีความเพียงพอ พร3อมใช3 ทันสมัย และตอบสนองความต3องการ
จําเปpนของการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนาการเรียนรู3ของผู3เรียนและการบริหารจัดการพันธกิจต1าง 
ๆ 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;การศึกษา 2564  
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : ธนกร เคหา และนางสาวศิริภรณ, ดีอุโมงค, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 
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1. ด(านการเรียนการสอน จัดหา ตรวจเช็ค ปรับปรุง อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�ห(องเรียน อาทิ โปรเจคเตอร� 
คอมพิวเตอร� โทรทัศน� เครื่องเสียง มีแผนการตรวจเช็ค ป�ละ 2 ครั้ง มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร� โปรเจคเตอร� เพื่อจัดทําแผนเตรียมการจัดหาเครื่องทดแทน หรือปรับปรุงอุปกรณ�ต'างๆ ไว(
ล'วงหน(า (อ(างอิง 7.2-3 แผน และตารางการตรวจเช็ค  พร(อมรายงาน) 

2. ด(านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม'โจ( เปJนหน'วยงานที่ให(บริการ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การค(นคว(าและวิจัย มีระบบเครือข'าย
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร�เน็ตไร(สายสามารถใช(งานได(ตลอด 24 ชั่วโมง มีซอร�ฟแวร�สนับสนุน
การเรียนการสอนออนไลน� เช'น Microsoft Team, Zoom เปJนต(น รวมถึง ซอฟต�แวร�ลิขสิทธิ์ ต'างๆของ
ไ ม โ ค ร ซ อ ร �ฟ  แ ล ะ ท า ง ม ห า ว ิท ย า ล ัย ไ ด (ม ีก า ร ต ิด ตั ้ง จ ุด ก ร ะ จ า ย ส ัญ ญ า ณ  MJU_WLAN 
,MJU_WLAN_WebPortal และ Eduroam โดยมีจุดกระจายสัญญาณเครือข'ายไร(สาย ให(บริการและมี
จุดกระจายสัญญาณ เครือข'ายไร(สายของ บมจ. แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส (AIS) และเพิ่มพื้นที่ในการ
ขยายสัญญาณระบบเครือข'ายไร(สาย 4 จุดเพื่อให(เพียงพอต'อการใช(งาน ในพื้นที่ของอาคารศูนย�สัตว
ศาสตร�และเทคโนโลยี และในส'วนสถานที่ที่ไม'มีสัญญาณ หรือบริเวณห(องที่ไม'มีสัญญาณ ทางคณะฯได(
จัดหามาใส'เพิ่มเติมในบางส'วน (ห(องสมุด) (อ(างอิง 7.2-4 ติดตั้งอุปกรณ�เพิ่มระบบเครือข'ายห(องสมุด 1 
จุด และขออนุญาตเข(าติดต้ังระบบเครือข'ายเพ่ิม 4 จุด )  

3. มีบริการ คอมพิวเตอร� เพื่อการสืบค(นและงานวิจัย อยู'ในห(องสมุดคณะฯ 10 ชุด ดูแลและบํารุงรักษา ป�
ละ 2 ครั้ง และเพิ่มเติมอุปกรณ�ต'อพ'วงเพื่อสนับสนุนการประชุม หรือเรียนออนไลน� 2 ชุด ประกอบดัวย 
หูฟdงและไมค� ต'อพ'วงไว(กับระบบคอมพิวเตอร�ห(องสมุด รวมปdจจุบัน มีด(วยกัน 5 ชุด   

4. ด(านการบริหารจัดการพันธกิจต'างๆ คณะฯได(มีการใช(สารสนเทศ ด(านการบริหารจัดการ ผ'านสื ่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช'น เวปไซต�คณะฯ, เฟสบุ�ค รวมถึงไลน� เปJนช'องทางในการสื่อสาร ทั้งด(าน
การประชาสัมพันธ�, ด(านการเรียนการสอน, ข'าวสารต'างๆ, การเงินการคลัง รวมถึงการเผยแพร'ข(อมูล
ข'าวสารและการใช(เอกสารจากฟอร�มต'างๆร'วมกันผ'านช'องทางระบบสารสนเทศ เวปไซต�ของคณะฯ และ
ระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยแม'โจ( ท้ังนี้ทางคณะฯได(จัดหาระบบเครื่องแม'ข'าย (Server) เพ่ือเพ่ือทําการ
บริหารจัดการด(านเวปไซต�ของคณะฯ รวมถึงระบบฐานข(อมูลด(านการบริหารอื่นๆ เช'น ระบบฐานข(อมูล
การเงิน, ฐานข(อมูลด(านประกันคุณภาพการศึกษา, ฐานข(อมูลด(านการบริหารจัดการ, ด(านข'าวสาร 
ประชาสัมพันธ� และกิจกรรมต'างๆของคณะฯ เปJนต(น (อ(างอิง 7.2-6 การสื่อสารด(านต'างๆ ผ'านระบบ
สารสนเทศ) 

5. แนวทางแก(ไขปdญหาทางด(านระบบโสตทัศนูปกรณ� ป� 2564  ได(จัดทําระบบโสตทัศนูปกรณ�ในห(องเรียน 
1413 ได(มีการปรับปรุงระบบภาพ HDMI และจอภาพเปJนท่ีเรียบร(อยแล(ว (อ(างอิง 7.2-7 เอกสารจ(างเหมา
ปรับปรุงห(อง) 

ผลการประเมินความพึงพอใจด3านการประชาสัมพันธ,และสารสนเทศ มีผลคะแนนเฉล่ีย เปpนดังนี้  
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หัวข3อความพึงพอใจ 2563 2564 
การให(บริการของงานประชาสัมพันธ�และสารสนเทศ 3.21 3.59 
ความพอเพียงของเครือข'ายอินเตอร�เน็ต-จุดเชื่อมต'อไร(สาย 3.16 3.27 
ความสะดวกรวดเร็วในการให(บริการอินเตอร�เน็ต 3.11 3.13 
ความพอเพียงของคอมพิวเตอร�สํา หรับให(บริการ 3.00 3.16 
ความทันสมัยของเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ 3.15 3.27 
ความสะดวกรวดเร็วในการติดต'อรับ-ส'งข(อมูลและสารสนเท 3.20 3.39 
สื่อและสิ่งสิ่ อํา นวยความสะดวกทางด(านสารสนเทศเพียงพอและ
ทันสมัยต'อการเรียนการ 

3.32 3.44 

การใช(สื่ อ ,เว็บไซด�และโซเชียลมีเ ดียทางออนไลน�สํา  หรับการ
ประชาสัมพันธ�ข'าวสาร 

3.36 3.75 

ระบบการติดต'อทางออนไลน� เช'น แชท กลุ'ม เพจคณะฯ และอีเมล�คณะ 3.45 3.72 
การแจ(งข(อคิดเห็น เสนอแนะ และการร(องเรียนผ'านทางกล'องความเห็น
และสายตรงคณบดีบนเว็บไซด 

3.15 3.43 

 
จากผลการประเมินเปรียบเทียบ ป�การศึกษา 2563-2564 แสดงให(เห็นค'าคะแนนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึน  แสดงให(

เห็นว'า ถึงแม(จะอยู'ในช'วงเฝpาระวังโรคระบาดโควิด – 19 การสนับสนุนและการดําเนินงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนยังคงพัฒนาอย'างต'อเนื่อง เพ่ือให(การจัดการเรียนการสอน หรือดําเนินการตามพันธกิจอ่ืนๆของคณะฯ 
เปJนไปตามเปpาหมายท่ีวางไว( 

ทางด(านการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในช'วงสถานการณ�โควิด-19 นักศึกษามีการเรียนออนไลน�ตลอดท้ัง
ป�การศึกษา ทําให(การจัดการเรียนการสอนได(ไม'เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการเรียนออนไลน�จากท่ีบ(าน ทําให(
ไม'ได(รับการบริการสารสนเทศท่ีท่ัวถึง มหาวิทยาลัยจึงเพ่ิมการให(บริการซอฟต�แวร�ท่ีถูกลิขสิทธิ์ สําหรับนักศึกษา 
อาจารย� และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม'โจ( เพ่ือเปJนประโยชน�สําหรับการเรียนการสอน โดยมีการให(บริการดาวน�
โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft โปรแกรม Adobe Cloud รวมไปถึงซอฟต�แวร�สําหรับการเรียนการสอนออไลน� 
MS Teams หรือ Zoom (อ(างอิง 7.2.8 รายการซอฟต�แวร�ลิขสิทธิ์ท่ีให(บริการ บนเว็บไซต�กองเทคโนโลยีดิจิทัล) 
และมีการให(บริการระบบเครือข'ายเสมือน (VPN) (Virtual Private Network) การใช(งานระบบอินเทอร�เน็ตจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย เสมือนการใช(งานระบบอินเทอร�เน็ตภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช(ในการค(นคว(า สืบค(น 
งานวิจัยหรือเอกสารต'างๆ จากระบบท่ีทางสํานักหอสมุดให(บริการ หรือสามารถเข(ามาใช(งานระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารด(านงานคลัง มหาวิทยาลัยแม'โจ( (อ(างอิง 7.2.9 ระบบ VPN บนเว็บไซต�กองเทคโนโลยีดิจิทัล) 
 

ผลการประเมินตนเอง :  3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.7.3   มีการจัดหา บํารุงรักษา ให3บริการ และประเมินผลการจัดหา บํารุงรักษา และให3บริการทรัพยากร
ในห3องสมุด เพ่ือให3มีความเพียงพอ พร3อมใช3 ทันสมัย และตอบสนองความต3องการจําเปpนของการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู3ของผู3เรียน 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;การศึกษา 2564 
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางดาริน  ชมภูพันธ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ มีการจัดเตรียมห(องสมุดไว(สําหรับการบริการทางวิชาการในการสืบค(นข(อมูลต'างๆ เพ่ือ

ตอบสนองความต(องการท่ีจําเปJนของการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา การเรียนรู(ของผู(เรียน ได(แก' 
คณาจารย� บุคลากร รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการดําเนินการจัดซ้ือจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศตามแผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และนโยบายการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ี
สอดคล(องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนการดําเนินการของคณะฯ  

โดยในป�งบประมาณ 2564 ห(องสมุดได(จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาหนังสือตําราและ
พัฒนาห(องสมุด จํานวน 5,000 บาท ในการจัดหาหนังสือเข(าห(องสมุดของคณะฯ ได(จัดทําแบบสํารวจความต(องการ
หนังสือของบุคลากรและนักศึกษา ความจําเปJนในการใช(หนังสือ และทําการสั่งซ้ือหนังสือตามความจําเปJนของ
คณาจารย� และบุคลากรในการใช(สอยให(เกิดประโยชน�สูงสุด (อ(างอิง 7.3-1 โครงการพัฒนาห(องสมุด) และใน
ป�งบประมาณ 2565 ห(องสมุดได(จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาหนังสือตําราและพัฒนาห(องสมุด จํานวน 
7,500 บาท (อ(างอิง 7.3-2 โครงการพัฒนาหนังสือ-ตําราทางสัตวศาสตร�เพ่ือส'งเสริมศักยภาพอาจารย�และการเรียนรู(
ตลอดชีวิตและห(องสมุด)   

ปdจจุบันห(องสมุดของคณะฯ ได(มีการปรับปรุงระบบการให(บริการ ดังนี้  (อ(างอิง 7.3.3 รูปภาพใน
การปรับปรุงห(องสมุด) (อ(างอิง 7.3.4 รายงานโครงการพัฒนาห(องสมุด) 
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- จัดทํา Learning Space สร(างพ้ืนท่ีในการเรียนรู( ให(มีความน'าอยู' เหมาะในการเข(ามาศึกษา
ค(นคว(า ค(นหาข(อมูล โดยจัดแบ'งโซนพ้ืนท่ี เพ่ือความน'าอยู' และสะดวกในการนั่งอ'านหนังสือ  

- การจัดทําปpายประจําชั้นหนังสือ คณะได(ดําเนินการจัดทําปpายอคิลิก ติดบริเวณชั้นหนังสือ เพ่ือ
แยกแยะประเภทหนังสือให(เปJนหมวดหมู'ตามชนิดของหนังสือ เพ่ือให(นักศึกษาได(ค(นหาหนังสือได(
ชัดเจนและง'ายต'อการค(นหา   

- มีการจัดทําระบบ Internet คณะได(จัดทําระบบสารสนเทศสืบค(นท่ีรวดเร็วและทันสมัย โดยการ
เพ่ิมช'องสัญญาณอินเตอร�เนตให(มีความเร็วและแรงมากข้ึน   

- มีการจัดข้ึนชั้นหนังสือประเภทต'างๆ ในการสืบค(น จัดทําระบบการยืม-คืน ให(สะดวกและง'ายต'อ
การค(นหาและยืมคืน  
 

คณะฯ ได(มีการประเมินคุณภาพความพึงพอใจของการให(บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกต'างๆ ด(าน
ห(องสมุด ป�การศึกษา 2564 มีค'าคะแนนเฉลี่ยเท'ากับ 3.48 (อ(างอิง 7.3.5 แบบประเมินความพึงพอใจต'อ
สภาพแวดล(อมห(องสมุด) และได(นําผลการประเมินรายงานผ'านท่ีประชุมหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพ่ือวางแผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให(ดีข้ึน  

 
ลําดับ หัวข3อ ค1าเฉล่ีย 

1 สภาพแวดล(อมโดยท่ัวไป บรรยากาศของห(องสมุดคณะฯ 3.56 

2 ความพอเพียงของโต�ะ เก(าอ้ีและอุปกรณ�สืบค(นในห(องสมุด 3.42 

3 ความพอเพียงของหนังสือ และสื่อฯ ท่ีใช(-ให(ยืมในห(องสมุด 3.41 

4 การให(บริการของงานห(องสมุดคณะฯ 3.56 

                   ค1าเฉล่ียโดยรวม 3.48 
 

 

นอกจากการบริการห(องสมุดในระดับคณะฯ แล(ว ยังมีสํานักหอสมุด เปJนศูนย�กลางในการให(บริการ
ทางวิชาการในการสืบค(นข(อมูลด(านต'าง ๆ ด(วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือช'วยผลักดันมหาวิทยาลัยให(บรรลุวิสัยทัศน�สู'
การเปJนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีความเปJนเลิศระดับนานาชาติ อีกท้ังตอบสนองความต(องการจําเปJนของการจัดการ
เรียนการสอน การเรียนรู(และการวิจัย การพัฒนาการเรียนรู(ของผู(เรียน ให(กับผู(รับบริการ ได(แก' อาจารย� นักศึกษา 
นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินการจัดซ้ือ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามแผนพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศและนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยให(สอดคล(องกับหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย และสนับสนุนการค(นคว(าวิจัย  

การจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ ผู(รับบริการสามารถเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศท่ีต(องการ
เข(ามายังสํานักหอสมุด ผ'านช'องทางต'าง ๆ ได(แก' แบบฟอร�มเสนอซ้ือออนไลน� การเสนอซ้ือผ'านการติดต'อเจ(าหน(าท่ี
ด(วยตนเอง และดําเนินการจัดซ้ือจัดหาตามหลักเกณฑ�และนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด 
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อีกท้ังยังมีการจัดโครงการ Maejo Book Fair ข้ึนเปJนประจําทุกป� เพ่ืออํานวยความสะดวกให(อาจารย� นักศึกษา 
และบุคลากร สามารถเลือกซ้ือหนังสือท่ีเก่ียวข(องกับสาขาวิชาได(โดยสะดวก มีร(านหนังสือและสํานักพิมพ�ให(เลือก
หลากหลาย  

ปdจจุบัน สํานักหอสมุดสํานักหอสมุด เปJนแหล'งสนับสนุนการเรียนรู(ท่ีสําคัญภายในมหาวิทยาลัย โดย
เปJนแหล'งเรียนรู(สําหรับนักศึกษา อาจารย� บุคลากร นักวิจัย ให(ได(ใช(บริการค(นคว(า หาความรู(จากหนังสือ ตํารา 
วารสาร วิทยานิพนธ�/รายงานการวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส� และฐานข(อมูลต'างๆ จึงได(กําหนดวิสัยทัศน�ของ
สํานักหอสมุดไว(ว'า “เปJน Smart Library ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และส'งเสริมการเรียนรู(ตลอดชีวิต” 
เพ่ือพัฒนาห(องสมุดให(เปJนห(องสมุดดิจิทัล ให(สอดคล(องกับความก(าวหน(าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และได(จัดทําแผนปฏิบัติงาน สํานักหอสมุด ประจําป�งบประมาณ 2565 เพ่ือตอบสนองความต(องการจําเปJนของการ
จัดการเรียนการสอน การเรียนรู(และการวิจัย การพัฒนาการเรียนรู(ของผู(เรียน  

 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ผู(รับบริการสามารถเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ต(องการเข(ามายังสํานักหอสมุด ผ'านช'องทางออนไลน� ได(แก' แบบฟอร�มเสนอซ้ือออนไลน� กล'องข(อความในเฟส       
บุ�คแฟนเพจ (MJU Library) โดยมีการสํารวจความต(องการของผู(รับบริการสําหรับการคัดเลือกหนังสือ/หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส� เพ่ือจัดซ้ือให(สอดคล(องกับหลักสูตรการเรียนสอนของมหาวิทยาลัย อีกท้ังยังมีการจัดโครงการ 
Maejo Book Fair ข้ึนเปJนประจําทุกป� เพ่ืออํานวยความสะดวกให(อาจารย� นักศึกษา และบุคลากร สามารถเลือกซ้ือ
หนังสือท่ีเก่ียวข(องกับสาขาวิชาได(โดยสะดวก มีร(านหนังสือและสํานักพิมพ�ให(เลือกหลากหลาย โดยในป�นี้  
สํานักหอสมุดได(ปรับรูปแบบโครงการฯ โดยได(มีแผนกําหนดจัดโครงการ Maejo Book Fair Online ข้ึน เพ่ือให(
สอดคล(องกับสถานการณ�ในปdจจุบัน  

 สํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีให(บริการ ท่ีสอดคล(องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย ท้ัง 3 วิทยาเขต ได(แก' มหาวิทยาลัยแม'โจ( เชียงใหม' มหาวิทยาลัยแม'โจ(-แพร' เฉลิมพระเกียรติ และ
มหาวิทยาลัยแม'โจ(-ชุมพร จํานวน 18 คณะ 115 หลักสูตร พร(อมท้ังฐานข(อมูล และโปรแกรมต'าง ๆ ท่ีสนับสนุนการ
เรียนรู( และการวิจัย  

 เพ่ือเปJนการสนับสนุนการศึกษา ค(นคว(า วิจัยของอาจารย� นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร 
สํานักหอสมุดได(ดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ�และรายงานผลการวิจัยในรูปอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงเปJนการจัดเก็บและ
แสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก'ผู(ใช(ในการเข(าถึงข(อมูลสารสนเทศท่ีต(องการได(ทันที 
โดยให(บริการสืบค(นผ'านฐานข(อมูล TDC (Thai Digital Collection) และฐานข(อมูลวิทยานิพนธ�และงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยแม'โจ( เว็บไซต� ThaiLIS Digital Collection 7.3 (8) เว็บไซต� ฐานข(อมูลวิทยานิพนธ�และงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยแม'โจ( 7.3 (9) คลังปdญญา มหาวิทยาลัยแม'โจ( (MJUIR)) แบ'งเปJน วิทยานิพนธ� จํานวน 2,857 รายชื่อ 
รายงานผลการวิจัย จํานวน 1,115 รายชื่อ  

 สํานักหอสมุด ได(มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู'มา
ประยุกต�ใช(สําหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการให(บริการในสถานการณ�การแพร'ระบาดของโรค COVID-19 และ
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อํานวยความสะดวกแก'ผู(รับบริการให(สามารถเข(าถึงฐานข(อมูลท่ีสํานักหอสมุดมีให(บริการผ'านระบบออนไลน�ได(ตลอด 
24 ชั่วโมง โดยจัดให(มีบริการออนไลน�ดังต'อนี้  

1. การให(บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส� ได(แก' ฐานข(อมูลออนไลน�  
E-book และ E-Journal ผ'านทางเว็บไซต�สํานักหอสมุด รายชื่อฐานข(อมูลออนไลน�) (ผู(รับบริการ

สามารถเข(าใช(งานทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส�ภายใต(เครือข'ายของมหาวิทยาลัยได(โดยไม'ต(อง
เดินทางมาห(องสมุด โดยสามารถใช(บริการสืบค(นข(อมูลนอกเครือข'ายมหาวิทยาลัย (VPN) 

2. การสืบค(นฐานข(อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด ผู(รับบริการสามารถสืบค(นผ'าน
ช'องทางช'องทางเว็บไซต�สํานักหอสมุด และสามารถสืบค(นทรัพยากรสารสนเทศผ'านระบบห(องสมุดอัตโนมัติ ALIST  

3. บริการตอบคําถามและช'วยการค(นคว(า ผู(รับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดต'าง ๆ ผ'าน
ช'องทาง ดังนี้ 1) เว็บไซต�สํานักหอสมุด (www.library.mju.ac.th) โดย กดคลิกใช(บริการท่ีปุyมแชท  

2) Facebook Pages: MJU Library และ 3) เบอร�โทรศัพท� 053-873510 เพ่ือสอบถามการใช(บริการ 
การช'วยการค(นคว(า รวมถึงข(อมูลต'าง ๆ เก่ียวกับสํานักหอสมุด โดยจะมีเจ(าหน(าท่ีให(บริการประจําทุกช'องทาง 

4. บริการฝiกอบรมผ'านระบบออนไลน�ผ'านระบบ Microsoft Team สามารถติดต'อใช(บริการได(ท่ี 1) 
เว็บไซต�สํานักหอสมุด (www.library.mju.ac.th) โดย กดคลิกใช(บริการท่ีปุyมแชท  

2) Facebook เพจ MJU Library และ 3) เบอร�โทรศัพท� 053873510 รวมท้ังการผลิตสื่อการสอน
เพ่ือการฝiก 

5. อบรมในหัวข(อต'าง ๆ ผ'าน YouTube Channel ช'อง MJU Library  
6. บริการ Books Delivery Service ให(บริการค(นหาหนังสือและจัดส'งตัวเล'ม สําหรับอาจารย� 

บุคลากร และนักศึกษา ท้ังท่ีบ(านและสํานักงานโดยไม'มีค'าใช(จ'าย เพ่ือความสะดวกสําหรับการยืมโดยไม'ต(องค(นหา
และมายืมด(วยตัวเอง 

7. บริการยืมหนังสือต'อด(วยตนเองผ'านระบบห(องสมุดอัตโนมัติ ALIST หรือติดต'อเจ(าหน(าท่ีได(ท่ี
ช'องทางต'าง ๆ  ได(แก' 1) เว็บไซต�สํานักหอสมุด (www.library.mju.ac.th) โดย กดคลิกใช(บริการท่ีปุyมแชท 2) 
Facebook เพจ MJU Library และ 3) เบอร�โทรศัพท� 053873510 

8. บริการตรวจสอบหนี้คงค(างและหนังสือค(างส'งออนไลน� บริการตรวจสอบหนี้คงค(างและหนังสือค(าง
ส'งออนไลน�) 

9. บริการชําระหนี้ออนไลน� ผ'าน QR code Payment 
10. บริการ Interlibrary Loan (ILL) & Document Delivery Service และ บริการยืม-คืนระหว'าง

ห(องสมุดร'วมกัน (PULINET) บริการ Interlibrary Loan (ILL) & Document Delivery Service , บริการยืม-คืน
ระหว'างห(องสมุดร'วมกัน (PULINET)) เพ่ือการให(บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ หรือขอทําสําเนาทรัพยากร
สารสนเทศของห(องสมุดสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ และสถาบันอุดมศึกษาในข'ายงานห(องสมุดมหาวิทยาลัยส'วน
ภูมิภาค (PULINET) 
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11.บริการ Line Alert เพ่ือแจ(งเตือนการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ แจ(งเตือนวันกําหนดส'ง การ
แจ(งข(อมูลหนี้สินคงค(าง และแจ(งข'าวสารต'าง ๆ ของสํานักหอสมุด  

12.การให(คําแนะนําการใช(ห(องสมุด ด(วยการเผยแพร'คู'มือการใช(บริการห(องสมุดผ'านทางเว็บไซต�
สํานักหอสมุด  https://library.mju.ac.th/2020/guides-tutorials/ เพ่ือให(ผู(รับบริการสามารถศึกษาข(อมูลการใช(
บริการห(องสมุดเบื้องต(นได(ด(วยตนเอง 

13.ในส'วนของด(านกายภาพ อาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก สํานักหอสมุดได(มีการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือตอบสนองการเปJน Smart Library โดยมีจัดให(พ้ืนท่ีนั่งอ'าน Co-
Working Space และห(อง Study Room พร(อมท้ังอุปกรณ�เพ่ือการส'งเสริมการเรียนรู(ได(แก' คอมพิวเตอร� iMac 
จํานวน 6 เครื่อง กล'อง Studio box จํานวน 2 ชุด Smart TV จํานวน จํานวน 11 เครื่อง การจัดเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับ
เปJนห(อง Smart Class Room เพ่ือให(บริการสําหรับอาจารย� นักศึกษา ใช(สําหรับการเรียน การสอนออนไลน� 

14.สํานักหอสมุด มีการประเมินผลความพึงพอใจด(านการให(บริการโดยมี รายงานการศึกษาความ
คาดหวังและความพึงพอใจของผู(ใช(บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม'โจ( ประจําป�งบประมาณ 2564 รายงาน
การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู(ใช(บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม'โจ( ประจําป�งบประมาณ 
2564) เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของผู(รับบริการสํานักหอสมุด ด(านคุณภาพการให(บริการ คะแนนเฉลี่ย 4.40 
และด(านบริการต'าง ๆ ของสํานักหอสมุด คะแนนเฉลี่ย 4.25 โดยมีผลสรุปความพึงพอใจด(านการให(บริการ อยู'ใน
ระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 

 
ผลการประเมินตนเอง :  3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.7.4 มีการจัดสภาพแวดล3อมทางกายภาพ สภาพแวดล3อมทางสังคม และสภาพแวดล3อมทางจิตวิทยา 
ท่ีช1วยส1งเสริมการเรียนรู3 ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู3เรียน 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;การศึกษา 2564  
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : ศิวริน จักรอิศราพงศ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินงาน  
ในป�การศึกษา 2564 นี้ คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีการจัดสภาพแวดล(อมท่ีเอ้ือต'อการเรียนการสอน การ

วิจัย ด(วยสภาพภูมิทัศน�ท่ีสวยงาม รายล(อมด(วยต(นไม( ร'มรื่น และจัดให(มีท่ีจอดรถยนต� ซ่ึงมีบริเวณเฉพาะสําหรับ
จอดรถยนต�ผู(พิการ รถจักรยานยนต� รวมถึง รถจักรยาน เพ่ือกระตุ(นให(ตระหนักถึงการช'วยกันประหยัดพลังงานและ
รักษาสภาพแวดล(อม มีท่ีนั่งพักสําหรับผ'อนคลายท้ังภายในและภายนอกอาคาร มีบริการตู(กดน้ําด่ืม มีถังขยะท่ีแยก
ประเภทของขยะ เพ่ือกระตุ(นให(ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล(อม ในส'วนของอาคารสํานักงานและห(องเรียนได(จัดให(
ใช(หลอดไฟส'องสว'างชนิดประหยัดพลังงาน มีห(องน้ําบริการทุกชั้นของอาคารด(วยระบบเซ็นเซอร� มีกล(องวงจรปcด
และระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําท้ังกลางวันและกลางคืน 

คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีมีการจัดการสภาพแวดล(อมทางกายภาพ ตามโครงการสํานักงานสีเขียว 
ตามนโยบาย Eco Go Green ท่ีวางไว(ในด(านกายภาพ โดยได(ดําเนินการจัดการด(านสภาพแวดล(อมต'าง ๆ ท่ีทําให(
บุคลากร อาจารย� และผู(เรียนมีความสุขในการเข(ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยคณะมีความพร(อมท้ังในด(านของ 
ห(องบรรยายท่ีเพียงพอต'อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การมีห(องปฏิบัติการต'าง ๆ และฟาร�ม เพ่ือรองรับ
การศึกษาในภาคปฏิบัติของนักศึกษา (อ(างอิง 7.4-1 สภาพแวดล(อมกายภาพ) 

คณะฯ มีความพร(อมทางด(านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู(ด(านกายภาพ เช'น  อุปกรณ� เทคโนโลยี สิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีเอ้ือต'อการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑ�และสิ่งก'อสร(าง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
บริการวิชาการ และการทําปdญหาพิเศษของนักศึกษา โดยมีห(องปฏิบัติการต'างๆ เช'น  ห(องปฏิบัติการอาหารสัตว�,  
ห(องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ�,  ห(องปฏิบัติการผสมเทียม, ห(องปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ�  เพ่ือใช(ในการเรียน
การสอน และการวิจัย (อ(างอิง 7.4-2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู(ด(านกายภาพ) และคณะฯมีห(องสมุดหรือแหล'งค(นคว(า
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ข(อมูลทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  โดยคณะฯ ได(จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดหาหนังสือ ตํารา
และวารสารท้ังในรูปของเอกสาร (hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส� เพ่ือให(นักศึกษา  มีโอกาสเข(าถึงแหล'งค(นคว(า
ทางวิชาการ โดยห(องสมุดกลางได(เข(าให(คําแนะนําเพ่ือการสั่งซ้ือและจัดหาหนังสือเพ่ือประกอบการสอนของอาจารย�
และหนังสือเรียนของนักศึกษาด(วย และคณะจัดให(มีอุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในส'วนของอาคารสํานักงาน โดยใต(อาคารมีร(านขายของและผลิตภัณฑ�คณะฯเพ่ืออํานวยความสะดวกให(
บุคลากรและนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมท่ีนั่งพักผ'อนหย'อนใจและอ'านหนังสือ และในห(องเรียนได(จัดให(ใช(หลอดไฟส'องสว'าง
ชนิดประหยัดพลังงาน มีห(องน้ําบริการทุกชั้นของอาคารด(วยระบบเซ็นเซอร� มีกล(องวงจรปcดและระบบรักษาความ
ปลอดภัย โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําท้ังกลางวันและกลางคืน ด(วย 

นอกจากนี้ยังมีการจัดห(องเรียนแบบต'างๆสําหรับนักศึกษา เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียน, ทํา
กิจกรรม, การติว หรือการทํางานกลุ'ม และจัดลานกิจกรรมบริเวณด(านหน(าอาคาร โซนบี เพ่ือให(นักศึกษาได(มี
สถานท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู(และทํางานร'วมกัน  

คณะฯ ยังมีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุน โดยในป�การศึกษา 2564 นี้ หลักสูตรได(ดําเนินการ จัดทําระบบ
เพ่ือขอข(อมูลความต(องการของอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ผู(สอน ในด(านวัสดุฝiกปฎิบัติและครุภัณฑ� เพ่ือ
บรรจุในแผนความต(องการในการของบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ�และสิ่งก'อสร(าง เพ่ือความสะดวกในการจัดการและ
สรุปข(อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร สําหรับป�งบประมาณต'อไป  (อ(างอิง 7.4-3 โครงการสนับสนุน
วัสดุฝiกปฏิบัติงานการเรียนการสอนและครุภัณฑ�)  

ในป� 2564 คณะได(มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล(อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเพ่ิม
มากข้ึน จากป� 2563 เพ่ือรองรับสถานการณ�เฝpาระวังโรคระบาดโควิด -19 ดังต'อไปนี้  

1. คณะฯมีการวางแผนเตรียมความพร(อมในสถานการณ�เฝpาระวังโรคระบาดโควิด-19 ปฏิบัติตามข(อกําหนด
ของมหาวิทยาลัยอย'างเคร'งครัด การรักษาสุขอนามัยท่ีดีและปลอดภัยจากโรคระบาด ในการเข(าอาคารเรียน 
ห(องปฏิบัติการ หรือการปฏิบัติงานฟาร�มของนักศึกษา โดยมีการเว(นระยะห'าง, ใช(แอลกอฮอล�ทําความสะอาด และ
ใส'ผ(าปcดจมูกทุกครั้งเม่ือเข(ามาในบริเวณอาคารและฟาร�มคณะฯ (อ(างอิง 7.4-4 การปฏิบัติตามมาตรฐาน) 

2. คณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล(อมโดยรวม จึงมีการดําเนินการกิจกรรมหลากหลาย อาทิ 
กิจกรรมอนุรักษ�พลังงาน (อ(างอิง 7.4-5 ภาพกิจกรรมพลังงาน) กิจกรรมสํานักงานสีเขียว (green office ) (อ(างอิง 
7.4-6 กิจกรรมสํานักงานสีเขียว) การกําจัดมูลนกพิราบเพ่ือปpอกันเชื้อโรคและมลภาวะทางอากาศ (อ(างอิง 7.4-7 
การปpองกันนกพิราบ) การซ'อมแซมหลังคาท่ีเกิดการรั่วซึม และซ'อมแซมพ้ืนท่ีเกิดจากการผุกร'อนตามกาลเวลา 
(อ(างอิง 7.4-8 การซ'อมแซมอาคาร) การต'อเติมห(องสําหรับการถ'ายเอกสารและพิมพ�เอกสาร เพ่ือปpองกันมลพิษจาก
หมึกพิมพ� (อ(างอิง  7.4-9 การต'อเติมห(อง) 

3. มีแม'บ(านทําความสะอาดห(องเรียน ห(องปฏิบัติการและส'วนห(องสํานักงาน (7.4-7 ภาพแม'บ(านทําความ
สะอาด) 

4. คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี จัดฝiกอบรมเรื่อง “การบรรยายและฝiกปฎิบัติด(านการดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ” เพ่ือเตรียมความพร(อมทางด(านการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในโครงการสํานักงานสีเขียว (Green 
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office) ประจําป� 2565 โดยมี เจ(าหน(าท่ีจากเทศบาลเมืองแม'โจ( จังหวัดเชียงใหม'เปJนวิทยากรฝiกอบรมและฝiกปฏิบัติ 
(อ(างอิง 7.4-8ซ(อมหนีไฟ) 

และคณะยังมีการดูแลคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของบุคากรและนักศึกษาอย'างเปJนประจํา
ทุกป� ดังนี้ 

1. คณะฯส'งเสริมให(นักศึกษาปฏิบัติตามข(อกําหนดของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีได(มีการออกแบบอาคารตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายเก่ียวกับการปpองกันอัคคีภัย บันได บันไดหนีไฟ ท่ีจอดรถ แสงสว'าง
และการระบายอากาศ ตลอดจนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสถานศึกษา เพ่ือรองรับผู(พิการหรือ ทุพพลภาพ
และคนชรา (อ(างอิง 7.4-9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร(างพ้ืนฐาน) หอพักนักศึกษา โดยจัดให(มีลิฟท� ทางเดิน 
ทางลาด ห(องน้ําและห(องอาบน้ําสําหรับผู(พิการ ฯลฯ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการปรับสภาพแวดล(อม
ให(แก'คนพิการ ได(แก' ด(านความปลอดภัย การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต'าง ๆ การเตรียมการสําหรับในกรณีฉุกเฉิน 
และการจัดสภาพแวดล(อมในพ้ืนท่ีใช(สอยต'าง ๆ ในการดําเนินการปรับปรุงโครงสร(างพ้ืนฐาน สภาพแวดล(อมและจัด
สิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานครบท้ัง 5 ประเภท ได(แก' ทางลาด ห(องน้ํา ท่ีจอดรถ ปpาย และสัญลักษณ� 

2. คณะฯ กําหนดให(บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ทุกคนต(องสวมหมวกนิรภัยสําหรับผู(ข่ีจักรยานยนต�
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแม'โจ( และคณะฯ (อ(างอิง 7.4-10 ภาพสวมหมวก) 

3. คณะฯ มีระบบยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  มีระบบตรวจจับสัญญาณไฟไหม(ในอาคาร 
(อ(างอิง 7.4-11 ภาพระบบตรวจจับสัญญาณ) และในห(องปฏิบัติการมีอุปกรณ�พ้ืนฐานท่ีปpองกันอันตรายจากสารเคมี 
เช'น จุดอาบน้ําฉุกเฉิน, ตู(เก็บสารเคมีท่ีเปJนพิษ ท่ีไวไฟ แยกชัดเจน, ห(องเก็บสารเคมีท่ีมีการระบายอากาศ ปpองกัน
อันตรายจากการสูดดมสารเคมี และกรณีเกิดอุบัติเหตุ ในห(องปฏิบัติการและสํานักงาน, ชุดปฐมพยาบาลพ้ืนฐานใน
ห(องปฏิบัติการ ชั้น 5 ให(แก'นักศึกษา  

4. คณะ ฯ มีท่ีจอดจักรยานท่ีสามารถปpองกันการสูญหายได( รวมถึงได(จัดจุดจอดรถยนต�สําหรับผู(พิการ 
(อ(างอิง 7.4-12 ภาพจุดจอดรถ) 

การประเมินความพึงพอใจต'อด(านสภาพแวดล(อมทางภายภาพ สังคม และจิตวิทยาของคณะฯ มีผลคะแนน
เฉลี่ย เปJนดังนี้  

หัวข3อความพึงพอใจ 2563 2564 
ความสะอาดและเปJนระเบียบโดยรอบอาคารของคณะฯ 3.67 3.77 
แสงสว'างและการระบายอากาศ โดยรอบคณะฯ 3.63 3.76 
ความพอเพียงของสถานท่ีจอดรถมอเตอร�ไซด� จักรยาน 3.25 3.55 
ความพอเพียงของสถานท่ีจอดรถยนต� 3.23 3.47 
ปpายหรือสัญลักษณ�แสดงจุดต'างๆ 3.37 3.48 
ห(องสุขาชาย-หญิง 3.67 3.63 
สถานท่ีจอดรถและรองรับคนพิการ คนชรา หรือทุคลภาพ 3.35 3.42 
การปpองกันอุบัติเหตุ เช'น การใส'หมวกกันน็อค 4.32 4.30 
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หัวข3อความพึงพอใจ 2563 2564 
การปpองกันโรคระบาดของอาคาร เช'น การตรวจวัดอุณหภูมิ การใส'
หน(ากากอนามัย 

3.63 3.67 

บริการสาธารณูปโภค การปpองกันอัคคีภัย และระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในอาคารและนอกอาคาร 

3.68 3.82 

ความเหมาะสมของสภาพสิ่งแวดล(อม กลิ่น และการจัดการของเสีย 3.43 3.55 
การปpองกันโรคระบาดของฟาร�ม เช'น มีการตรวจสอบ, พ'นน้ํายาก'อน
เข(าฟาร�ม และการรักษาความสะอาดในฟาร�ม 

3.45 3.73 

การจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวก เช'น พ้ืนท่ีและอุปกรณ�สําหรับเล'น
กีฬาและออกกําลังกาย 

3.08 3.22 

(อ(างอิง 7.4-13 ผลการประเมินความพึงพอใจต'อสภาพแวดล(อม  63-64)  
จากผลการประเมินเปรียบเทียบ ป�การศึกษา 2563-2564 แสดงให(เห็นค'าคะแนนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึนเกือบทุกข(อ 

แสดให(เห็นว'า ถึงแม(จะอยู'ในช'วงเฝpาระวังโรคระบาดโควิด – 19 คณะก็มีการดูแล สภาพแวดล(อมทางกายภาพ 
สังคม และจิตวิทยา โดยรวมของคณะอยู'เสมอ ทําให(ค'าคะแนนสูงกว'าป�ก'อน ท้ังนี้ คณะฯก็ได(นําผลการประเมิน
มาร'วมวิเคราะห�และวางแผนจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ� เพ่ือเพ่ิมเติมในการดุแลสภาพแวดล(อมทางกายภาพ ความปลอดภัย
และสุขอนามัยของคณะฯสําหรับต'อไป (อ(างอิง 7.4-14 การสํารวจข(อมูลวัสดุ ครุภัณฑ�และสิ่งก'อสร(าง ป� 2565) 
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.8.1  มีกระบวนการรับฟlงความคิดเห็นและความต3องการของผู3มีส1วนได3ส1วนเสียท้ังภายใน 
 และภายนอกคณะ/สถาบันอย1างเปpนระบบ 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน :   ป;งบประมาณ 2564   
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี :   นางจิราพรรณ  เคหา 
หน1วยงาน :   คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
คณะฯ ได(กําหนดผู(มีส'วนได(ส'วนเสียท้ังภายในและภายนอก โดยผู(มีส'วนได(ส'วนเสียภายในประกอบด(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 
โดยท้ังสองกลุ'มมีช'องทางในการรับฟdงความคิดเห็นและความต(องการท้ังในรูปแบบระดมความคิดเห็น และระบบการ
สื่อสารทางสังคมออนไลน� และผ'านกิจกรรมหลายช'องทางต'างๆ เพ่ือนําข(อมูลมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตาม
พันธกิจของคณะฯ ให(บรรลุเปpาหมายท่ีวางไว( โดยผ'านช'องทางและกิจกรรม ดังนี้ 

ผู3มีส1วนได3ส1วนเสียภายใน 
- การดําเนินโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด(านการส'งเสริมการเรียน

การสอน และกิจกรรมนักศึกษา (อ(างอิง 8.1-1 โครงการยุทธศาสตร�เงินรายได(ของคณะฯ ป�งบประมาณ 
2564) 

- คณาจารย�ของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  ได(ร'วมประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร การสร(างหลักสูตรระยะสั้น และปdญหาการเรียนการสอน
ของคณะ  ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2563 (อ(างอิง 8.1-2 การประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนทิศ
ทางการพัฒนาหลักสูตร) 

- คณาจารย�คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ได(ประชุมหารือเรื่อง ปdญหาในการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน� เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ�จากการสอนในรูปแบบออนไลน� ช'วงเฝpาระวังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19) พร(อมท้ังรับทราบปdญหาแนวทางแก(ไข และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให(มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในวันท่ี 26 มกราคม 2564 ณ ห(องประชุม 2209 (อ(างอิง 8.1-3 การประชุมหารือ
การจัดการเรียนการสอน)  

- การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นป�สุดท(ายท่ีมีต'อหลักสูตร ป�การศึกษา 2564 (อ(างอิง 8.1-4 
แบบสํารวจความพึงพอใจ)  
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- การสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม' ระดับปริญญาตรีท่ีมีต'อคุณภาพหลักสูตร ป�การศึกษา 2562-
2563 (อ(างอิง 8.1-5 แบบสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม')  

- การรับฟdงข(อมูลจากนักศึกษาโดยตรงผ'านระบบอาจารย�ท่ีปรึกษา และอาจารย�ผู(สอน การจัดโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เช'น การพัฒนาวิชาชีพด(านสัตวศาสตร� (อ(างอิง 8.1-6 การแต'งต้ังอาจารย�
ท่ีปรึกษา)  

- การรับฟdงข(อมูลจากตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจากการสัมภาษณ�ผ'าน
กิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ป�การศึกษา 
2563 (อ(างอิง 8.1-7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 

- การรับฟdงข(อมูลจากนักศึกษาทุกชั้นป�ทุกหลักสูตรของคณะฯ ผ'านแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต'อคุณภาพหลักสูตรฯ และผ'านระบบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ป�
การศึกษา 2563 (อ(างอิง 8.1-8 แบบประเมินความพึงพอของนักศึกษาท่ีมีต'อคุณภาพหลักสูตร) 
 

ผู3มีส1วนได3ส1วนเสียภายนอก 
- การรับฟdงข(อมูลจากผู(มีส'วนเสียจากผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย ในการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

(อ(างอิง 8.1-9 ข(อมูลการสํารวจผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย 2564) 
- การรับฟdงข(อมูลจากผู(ใช(บัณฑิต โดยการสํารวจความพึงพอใจของผู(ใช(บัณฑิตผ'านระบบการประเมิน

แบบเอกสาร และแบบประเมินออนไลน� ป�การศึกษา 2563 (อ(างอิง 8.1-10 แบบประเมินสํารวจความ
พึงพอใจของผู(ใช(บัณฑิต)  

- การรับฟdงข(อมูลจากสถานประกอบการ/ผู(ใช(บัณฑิต ผ'านกระบวนการนิเทศงานนักศึกษาตามสถาน
ประกอบการ ภายใต(โครงการสหกิจศึกษา และการฝiกงาน (อ(างอิง 8.1-11 การรับฟdงข(อมูลจากสถาน
ประกอบการ)  

- การรับฟdงข(อมูลจากนักเรียน ผู(ปกครอง และสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผ'านกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ� และกิจกรรมการแนะแนว (อ(างอิง 8.1-12 โครงการประชาสัมพันธ�หลักสูตร) 

- ประชาสัมพันธ�หลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร� ของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
แม'โจ( ให(แก'นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 และ 2 ในวันที่ 5 ตุลาคม 
2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

- กิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ�หลักสูตรเชิงรุก โดยออกบูธนิทรรศการหลักสูตรฯร'วมกับ
คณะอ่ืนๆ ในงานมหกรรม Wisdom V Education Expo ในวันที่  8 พฤศจิกายน 2563         
ณ ศูนย�แสดงสินค(านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม' 

- จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ�หลักสูตรเชิงรุก โดยจัดบูธแนะนําหลักสูตรและแนะ
แนวการศึกษาต'อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียน
ฝางชนูปถัมภ� อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม' 
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- จัดกิจกรรมถาม-ตอบ หัวข(อ “TCAS65 สัตวศาสตร�ฯ แม'โจ( อยากเรียนต(องได(เรียน” ร'วม
ต(อนรับพบปะพูดคุยกับนักศึกษาและผู(ที่สนใจในเร่ืองเก่ียวกับ TCAS 65 ผ'านสื่อออนไลน�
เฟสบุ�ค : สัตวศาสตร�ฯ มหาวิทยาลัยแม'โจ( ในวันที่ 20 กันยายน 2564 

- กิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ให(แก'นักเรียนในระดับมัธยมตอนปลายทั่วประเทศ ในวันที่ 23 
กันยายน 2564 ผ'านทางระบบออนไลน� Facebook Page : Wisdom V academy จาก
สถาบันพัฒนาวิชาการวิสดอมวี อะคาเดมี   

- กิจกรรมถาม-ตอบ หัวข(อ “การรับสมัครนักศึกษาใหม'” การพบปะพูดคุยกับนักศึกษาและผู(ที่
สนใจในเร่ืองเก่ียวกับ การรับสมัครนักศึกษาใหม' ในกิจกรรมประกอบด(วยการ ถาม-ตอบ ปdญหา
หรือข(อสงสัยเก่ียวกับข(อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม' ในป�การศึกษา 2565 ระบบออนไลน� ใน
วันที่ 27 กันยายน 2564 
 

ด3านวิจัยและบริการวิชาการ   
- การประชุมร'วมกับกลุ'มเกษตรกรผู(เลี้ยงสุกร อ.พร(าว เพ่ือหารือและร'วมพัฒนาหลักสูตรการปรับปรุง

มาตรฐานการเลี้ยงสุกร โดยวิสาหกิจชุมชน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปyาไหน' บ(านปyาไหน' อําเภอ
พร(าว จังหวัดเชียงใหม' วันท่ี 22 มกราคม 2564 (อ(างอิง 8.1-13 การประชุมร'วมกับกลุ'มเกษตรกรผู(
เลี้ยงสุกร) 

- เตรียมความพร(อมในการดําเนินโครงการการยกระดับการผลิตไก'กระดูกดําพันธุ�ฟpาหลวงเข(าสู'
ผลิตภัณฑ�สัตว�ป�ก มูลค' าสู ง เ พ่ือ อุตสาหกรรม Northern Thailand food Valley โดยมีผู( ช' วย
ศาสตราจารย� ดร.วิวัฒน� พัฒนาวงศ� รองคณบดีฯ ฝyายวิจัย เปJนหัวหน(าโครงการฯ ร'วมกับคณาจารย�
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม'โจ( ณ กลุ'มเกษตรกรผู(เลี้ยงไก'ดํา อําเภอไชยปราการ  ธิชพล ฟาร�ม 
อําเภอแม'อาย จังหวัดเชียงใหม' และ ฟาร�มสุข (Farm Suk) อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (อ(างอิง 
8.1-14  โครงการการยกระดับการผลิตไก'กระดูกดําพันธุ�ฟpาหลวง) 

- ลงพ้ืนท่ี ทําการสํารวจและดําเนินการเก็บข(อมูล ได(แก' หมู'บ(านขุนแม'รวม, หมู'บ(านเสาแดง และหมู'บ(าน
ห(วยเขียดแห(ง รวมถึงมีการจัดอบรมเรื่อง “อาหารเสริมแร'ธาตุก(อน” โดยมีนายอภิชาติ หม่ันวิชา 
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ เปJนวิทยากร ให(แก'ชาวบ(านในพ้ืนท่ี, อบรมเรื่อง “การจัดการเลี้ยงสุกร
เบื้องต(น” โดยมีนายกิตติพงษ� ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาลเปJนวิทยากร, ช'วยเหลือปdญหาเก่ียวกับการ
เลี้ยงไก'ไข' โดยมีนายครรชิต ชมภูพันธ� นักวิชาการสัตวบาล เปJนผู(ให(คําปรึกษาและแนะนําแก'ชาวบ(าน, 
ลงพ้ืนท่ีสํารวจสถานท่ีท'องเท่ียวดอยโปyงกา และสํารวจบ(านต(นแบบเก่ียวกับการจัดการด(านการเลี้ยง
สุกรและไก' ในระหว'างวันท่ี 19-21 มีนาคม 2564 (อ(างอิง 8.1-15  ลงพ้ืนท่ี ทําการสํารวจและ
ดําเนินการเก็บข(อมูล)  

- ลงพ้ืนท่ีร'วมกับวิทยาลัยบริหารศาสตร� เพ่ือสํารวจและรับฟdงปdญหาการเลี้ยงไก'ไข'-ไก'เนื้อ ของชาวบ(านท่ี
ได(รับจากโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564  เพ่ือดูโจทย� และปdญหาใน
การเลี้ยง เพ่ือเปJนแนวทางในการให(คําแนะนําเพ่ือแก(ไขปdญหา ด(านการจัดการอาหาร และสุขภาพ 
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รวมถึงวางแผนการอบรมการเลี้ยงการจัดการไก' ณ เขตพ้ืนท่ีตําบลปyาไผ' อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม' (อ(างอิง 8.1-16 สํารวจและรับฟdงปdญหาการเลี้ยงไก'ไข'-ไก'เนื้อ)   
 

ด3านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- จัดโครงการทําขวัญควาย เพ่ือเปJนการขอขมาควายและระลึกถึงบุญคุณของควาย ในวันท่ี 7 กันยายน 

2564 (อ(างอิง 8.1-17 โครงการทําขวัญควาย) 
- กิจกรรมทําบุญให(สัตว�ทดลอง ภายใต(โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเปJนการตอบแทนการ

เสียสละของสัตว�ทดลองดังกล'าวในการเปJนสิ่งศึกษาหรือสิ่งทดลองของคณะฯ และให(ผู(เก่ียวข(องได(
แสดงการขอบคุณต'อสัตว�ทดลองท่ีเสียสละชีวิตเพ่ือเปJนสิ่งศึกษาของนักศึกษา และเปJนการสร(างธรรม
เนียมท่ีดีในการรู(จักการตอบแทนคุณผู(มีพระคุณ ในวันท่ี 9 กันยายน 2564 (อ(างอิง 8.1-18 กิจกรรม
ทําบุญให(สัตว�ทดลอง) 

 

ด3านการบริหารจัดการ 
- คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมกิจกรรมแผนยุทธศาสตร�พัฒนาคณะสัตวศาสตร�และ

เทคโนโลยี และแผนปฏิบัติการป�งบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให(บุคลากรของคณะฯ ได(มี
ส'วนร'วมในการบริหารส'วนงานคณะฯและใช(เปJนแนวทางในการทํางาน ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2563     
ณ ห(องประชุม 2201-2 อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 

- สายตรงคณบดี (อ(างอิง 8.1-19 สายตรงคณบดี) 
- กล'องแสดงความคิดเห็น โดยจัดบริการไว( ณ ชั้น 1, 3 และชั้น 4 ของอาคารศูนย�สัตวศาสตร�และ

เทคโนโลยี  (อ(างอิง 8.1-20 กล'องแสดงความคิดเห็น) 
- สื่อออนไลน� ได(แก' Facebook เพจคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี line คณะสัตวศาสตร�และ

เทคโนโลยี (อ(างอิง 8.1-21 สื่อออนไลน�) 
- การปฏิบัติงานของผู(บริหารระดับรองคณบดี และประธานอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตร (อ(างอิง 8.1-

22 การปฏิบัติงานของผู(บริหารระดับรองคณบดี)   
- การประเมินเจ(าหน(าท่ีผู(ปฏิบัติงานของสํานักงานคณบดี  (อ(างอิง 8.1-23 การประเมินเจ(าหน(าท่ี)   
- การประเมินของหัวหน(าส'วนงาน ประจําป�งบประมาณ 2564 ตามหลักเกณฑ�ท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด (อ(างอิง 8.1-24 การประเมินของหัวหน(าส'วนงาน)   
- สํานักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค�การมหาชน) ได(จัดทําโครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพ่ือพัฒนา

เกษตรรุ'นใหม' มีความต(องการให(มหาวิทยาลัยแม'โจ(จัดทําหลักสูตรเพ่ือสร(างผู(ประกอบการรุ'นใหม'/
เกษตรกรรุ'นใหม' โดยมีการจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีเข(าร'วมโครงการ (อ(างอิง 8.1-25 
โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพ่ือพัฒนาเกษตรรุ'นใหม') 
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- หลังจากท่ีได(รับฟdงความคิดเห็นและข(อเสนอแนะของผู(มีส'วนได(ส'วนเสียในแต'ละช'องทางดังกล'าว ได(
นํามาสรุปและวิเคราะห�โดยจําแนกตามพันธกิจของคณะ และได(มีการนําข(อเสนอแนะไปพัฒนา
ปรับปรุงผลการดําเนินงานของคณะ ดัง Flow Chart 
 

 

 
กระบวนการรับฟlงความคิดเห็นและความต3องการองผู3มีส1วนได3ส1วนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบันอย1างเปpนระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในป�งบประมาณ 2565 คณะฯ มีการกําหนดผู(มีส'วนได(ส'วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย'างชัดเจน โดยจัดทําการกําหนด
กลุ'มผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย โดยมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานทุกรอบการประชุมของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

- คณาจารย� 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- นักศึกษา 
- บุคลากรภายนอก 
- ศิษย�เก'า ผู(ประกอบการ 
- นักเรียน ผู(ปกครอง 
- ชุมชนที่รับบริการ 
- หน'วยงานภาครัฐและเอกชน 

 

- ผ'านระบบสารสนเทศ  
เช'น ระบบ ERP , line, Facebook 

- การประชุม 

- การสัมภาษณ� 

- การสํารวจความคิดเห็น 

- กล'องรับฟdงความคิดเห็น 

- โทรศัพท� 

- ผู(บริหารคณะฯ 

- คณะกรรมการประจําคณะ 

- ประธานอาจารย�ผู(รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- หัวหน(างาน 

- คณะกรรมการต'างๆ    

- การบริหารงานคณะฯ 

- การบริหารงานหลักสูตร 

- การบริหารงานฟาร�ม 

การใช3ข3อมูลความคิดเห็นและความต3องการของผู3มีส1วนได3ส1วนเสียรวมทั้งสารสนเทศอ่ืนที่เก่ียวข3องในการจัดทํา
วิสัยทัศน, พันธกิจ และแผนกลยุทธ, 

อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตร
วิเคราะห� เพ่ือกําหนดกลยุทธ�ของ

หลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
วิเคราะห� (เพ่ือกําหนดกลยุทธ�การ

ประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร� 

วิเคราะห�เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร� 

ผ1านความเห็นชอบ 
คณะกรรมการประจําคณะ 

ไม'เห็นชอบ/ปรับปรุง 

จัดทําแผนกลยุทธ� แผนปฏิบัติราชการ พร(อมทั้งกําหนดตัวชี้วัด ค'าเปpาหมาย และโครงการ/กิจกรรม 

กรรมการประจําคณะ นําข3อร3องเรียน/ความต3องการมาพิจารณาก1อนตอบชีแ้จงข3อเท็จจริง 

ผู(มีส'วนได(ส'วนเสียแสดงความคิดเห็น     ช'องทางการรับฟdงความคิดเห็น           วิเคราะห�ข(อมูล               ข(อคิดเห็นและ
ข(อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 
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การศึกษา และรายงานความก(าวหน(าให(คณะกรรมการประจําคณะทราบฯ (อ(างอิง 8.1-26 แบบฟอร�มการกําหนดกลุ'มผู(มี
ส'วนได(ส'วนเสีย คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ป�งบประมาณ 2565) 
 

ผลการประเมินตนเอง : 4   Adequate as Expected 
 

 

 
8.2  มีการใช3ข3อมูลความคิดเห็นและความต3องการของผู3มีส1วนได3ส1วนเสีย รวมท้ังสารสนเทศ 
อ่ืนท่ีเก่ียวข3องในการจัดทําวิสัยทัศน, พันธกิจ และแผนกลยุทธ, 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน :   ป;งบประมาณ 2564 
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี :   นางจิราพรรณ  เคหา 
หน1วยงาน :   คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน  
ตามท่ีคณะฯ ได(กําหนดผู(มีส'วนได(ส'วนเสียท้ังภายในและภายนอก โดยผู(มีส'วนได(ส'วนเสียภายใน

ประกอบด(วย ผู(บริหาร อาจารย� บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา ผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย
ภายนอก ประกอบด(วย ศิษย�เก'า ผู(ประกอบการ นักเรียน ผู(ปกครอง กลุ'มเกษตรกร ชุมชนท่ีใช(บริการ ผู(ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยได(นําข(อมูลท่ีได(รับมาสรุปและวิเคราะห� พร(อมท้ังผ'านการพิจารณาของคณะกรรมการผู(รับผิดชอบในแต'
ละพันธกิจของคณะฯ และนําข(อมูลดังกล'าวมาการจัดทําวิสัยทัศน� พันธกิจ แผนกลยุทธ� และแผนการดําเนินงานของ
คณะฯ ดังนี้ 

ด3านการเรียนการสอน  
 อาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรทุกระดับ ได(นําข(อมูลจากผู(มีส'วนได(ส'วนเสียท้ังภายในและภายนอก
คณะฯ มาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร ดังนี้   

- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� (อ(างอิง 8.2-1 การปรับปรุงหลักสูตร) 

- วางแผนการรับนักศึกษาให(ได(ตามเปpาหมาย วิเคราะห�คุณสมบัติและรอบการรับนักศึกษาป�
การศึกษา 2563 (อ(างอิง 8.2-2 แผนการรับนักศึกษา)  

- วางแผนกลยุทธ� และวิธีการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาท่ีสนใจสมัครเข(าศึกษาต'อ (อ(างอิง 8.2-3 แผนการ
รับนักศึกษา) 

- วางแผนจัดโครงการระบบอาจารย�ท่ีปรึกษา ในป�งบประมาณ 2564  (อ(างอิง 8.2-4 โครงการระบบ
อาจารย�ท่ีปรึกษา)  

- หลักสูตรและคณะวางแผนการซ้ือวัสดุ อุปกรณ�และครุภัณฑ�เครื่องมือวิทยาศาสตร� ตามความ
ต(องการของอาจารย�และนักศึกษาในแต'ละป�งบประมาณ (อ(างอิง 8.2-5 แผนการซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ�)  
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- วางแผนการจัดกิจกรรมท่ีเสริมทักษะนักศึกษา เช'น โครงการพัฒนาทักษะผู(ประกอบการ โครงงก
สารพัฒนานักธุรกิจรุ'นเยาว� (อ(างอิง 8.2-6 โครงการส'งเสริมวิชาการ)  

- วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส'งเสริมการจัดการศึกษาของแต'ละหลักสูตรให(บรรลุ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ขอบัณฑิต และผลการเรียนรู(ของหลักสูตรท่ีกําหนดไว(  (อ(างอิง 8.2-7  
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร�เงินรายได()  

- โครงการพัฒนาระบบอาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือให(นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจากอาจารย�
ท่ีปรึกษาทางด(านการเรียน และการใช(ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

- โครงการอบรมภาวะผู(นํา เพ่ือสร(างศักยภาพท่ีมีอยู'ออกมาใช(ได(อย'างเต็มท่ี พร(อมท้ัง 
กระตุ(นให(เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด(วยตัวเอง นําไปสู'เปpาหมายในการพัฒนาตัวเองให(
ดียิ่งๆข้ึน 

- โครงการส'งเสริมวิชาการ/กิจกรรมการผลิตและประกวดสื่อออนไลน�ทางด(านสัตวศาสตร� 
เพ่ือส'งเสริมให(นักศึกษาได(เรียนรู(ในการในสื่อให(เปJนประโยชน�ต'อด(านการเรียนและการ
ทํางาน 

- โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ'นเยาว� เพ่ือให(นักศึกษามีความรู(ในด(านการประกอบธุรกิจ
เบื้องต(น พร(อมท้ังให(โอกาสได(เรียนรู(การทําธุรกิจเบื้องต(นเพ่ือเปJนแนวทางในการทําธุรกิจ
ในอนาคต 

- โครงการนักศึกษาพบสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได(งานทํา พร(อมท้ังรับฟdง
ข(อมูลจากผู(ใช(บัณฑิตและสถานประกอบการ 

- โครงการถ'ายทอดองค�ความรู(ด(านการผลิตปศุสัตว�สมัยใหม' 
 
ด3านการวิจัย และบริการวิชาการ  
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ได(นําข(อมูลจากผู(มีส'วนได(ส'วนเสียท้ังภายในและภายนอกมา

วางแผนและดําเนินการปรับปรุงการดําเนินการทางด(านวิจัยและบริการวิชาการ ดังนี้   
- จัดทําข(อเสนอโครงการวิจัยนวัตกรรมและการยกระดับการผลิตไก'กระดูกดําเข(าสู'ผลิตภัณฑ�สัตว�

ป�กมูลค'าสูงเพ่ืออุตสาหกรรม Northern Thailand food Valley โดยได(รับทุนของสนับสนุนของ
สํานักงานการวิจัยแห'งชาติ ได(รับทุนสนับสนุนป�ท่ี 3  ซ่ึงเปJนแผนงานวิจัยการยกระดับการผลิต
และสร(างมูลค'าเศรษฐกิจหมุนเวียนให(แก'ชุมชนผู(เลี้ยงไก'กระดูกดํา ในการพัฒนานวัตกรรมมาแก(ไข
และพัฒนาระบบการผลิตไก'กระดูกดําท่ีเหมาะสมตามภูมินิเวศเพ่ือลดต(นทุนการผลิตท่ีครบท้ังห'วง
โซ'อุปทาน เพ่ือการยกระดับไก'กระดูกดําสู'อุตสาหกรรม Northern Thailand food Valley ตาม
ยุทธศาสตร�การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือ  และเชื่อมโยงถึงของภาคเอกชนจาก
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ท่ีมาช'วยเรื่องการพัฒนาตลาดของไก'กระดูกดํา 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจะตอบโจทย�การพัฒนาท่ียั่งยืนให(แก'เกษตรกรผู(เลี้ยงไก'กระดูกดําต'อไป 
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(SDG ข(อ 1,2,3,4,8,9,10 และ 12) (อ(างอิง 8.2-8 โครงการการวิจัยนวัตกรรมและการยกระดับ
การผลิตไก'กระดูกดํา) 

 
 

- ได(รับทุนสนับสนุนการถ'ายทอดองค�ความรู(จากงานวิจัยท้ังทางด(านมิติสังคมและงานตามแนวทาง
พระราชดําริ จากสํานักงานการวิจัยแห'งชาติ จํานวน 2 โครงการ ประกอบด(วย 1)โครงการเพ่ิม
ศักยภาพเกษตรกรผู(เลี้ยงโคเนื้อในการประกอบสูตรอาหารข(นอย'างแม'นยําเพ่ือลดต(นทุนการผลิต” 
ได(รับทุนสนับสนุนเปJนป�ท่ี 3  2) โครงการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อของสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดศรีสะเกษ ด(วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ�และองค�ความรู(ทางเทคโนโลยีอาหารสัตว�
เพ่ือเพ่ิมอัตราการต้ังท(องของแม'โค ได(รับทุนสนับสนุนเปJนป�ท่ี 2  เปpาหมายของท้ัง 2 โครงการเปJน
การยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจและสภาเกษตรกร ในการแข'งขันและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีพลิกผันของเกษตรกรผู(เลี้ยงโคเนื้อ  โดยมีเปpาหมายในการยกระดับการผลิตด(วย
เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ�และองค�ความรู(ทางเทคโนโลยีอาหารสัตว� เพ่ือต'อยอด
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร�และวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต(แนวคิด เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) ท่ี
ต(องการผลสัมฤทธิ์มูลค'าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากงานวิจัยไม'ตํ่ากว'าร(อยละ 25 ของผลิตภัณฑ�มวล
รวมในประเทศ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจะตอบโจทยการพัฒนาท่ียั่งยืนให(แก'เกษตรกรผู(เลี้ยงโค
เนื้อ (SDG ข(อ 1,2,3,4,8,9,10 และ 12) (อ(างอิง 8.2-9 โครงการเพ่ิมศักยภาพเกษตรผู(เลี้ยงโค) 
(อ(างอิง 8.2-9 โครงการปรับปรุงระบบการผลิตโค) 
 

ด3านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
  คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได(นําข(อมูลจากผู(มีส'วนได(ส'วนเสียท้ังภายในและภายนอกมา
วางแผนและดําเนินการปรับปรุงการดําเนินการทางด(านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ นําผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมในป� 2564 มาวิเคราะห�และประเมินผล เพ่ือนําข(อมูลท่ีได(มาวางแผนในการจัดโครงการ/กิจกรรม
ในป�งบประมาณ 2565 ดังนี้  

 

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี         14,000.00  

กิจกรรมท่ี 1  ทําบุญให(สตัว�ทดลอง             2,000.00 
กิจกรรมท่ี 2  สืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต�   3,000.00 
กิจกรรมท่ี 3  อนุรักษ�การเลี้ยงกะพ้ืนเมือง และการเลี้ยงไก'ต'อไก'ตั้ง   4,000.00 

กิจกรรมท่ี 4  ทําขวัญควาย   5,000.00 
 

 

ด3านการบริหารจัดการ 
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1. คณะฯ ได(นําข(อมูลข(อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ป�
การศึกษา 2563 มาวิเคราะห�ประเด็นท่ีต(องดําเนินการตามลําดับความสําคัญ พร(อมท้ังหาวิธีการ และแนวทางแก(ไข
พัฒนา เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา ป�การศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ  (อ(างอิง 8.2-11 แผนพัฒนาปรับปรุงประกันคุณภาพการศึกษา) 

2. คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมกิจกรรมแผนยุทธศาสตร�พัฒนาคณะสัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยี และแผนปฏิบัติการป�งบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให(บุคลากรของคณะฯ ได(มีส'วนร'วมใน
การบริหารส'วนงานคณะฯและใช(เปJนแนวทางในการทํางาน ในวันท่ี 16-17 กันยายน 2564  ณ ห(องประชุม 2201-
2 อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี โดยการกิจกรรมดังกล'าวได(นําข(อมูลท่ีได(จากการรับฟdงความคิดเห็นจากผู(มี
ส'วนได(ส'วนเสียจากช'องทางต'าง ๆ รวมท้ังทางระบบสารสนเทศมาสรุปและวิเคราะห�มาประกอบการทบทวน
วิสัยทัศน� พันธกิจ รวมถึงประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจําป�ของคณะ (อ(างอิง 8.2-12 
รายงานกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ) 

3. การประเมินของหัวหน(าส'วนงาน ประจําป�งบประมาณ 2564 ตามหลักเกณฑ�ท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด โดยการประเมินแบ'งเปJน 2 องค�ประกอบ คือ ด(านท่ี 1 ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงาน ด(านท่ี 2 
คุณลักษณะส'วนบุคคลท่ีจําเปJนต'อการปฏิบัติหน(าท่ีของหัวหน(าส'วนงาน ได(แก' ทักษะแห'งศตวรรษท่ี 21 (4C’s of 
21st Century Skills) และการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ผลประเมินผลการดําเนินงานของคณบดีคณะ
สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ได(คะแนนรวมท้ัง 2 องค�ประกอบ 89.32 ผลการประเมินอยู'ในระดับดี โดยได(นํา
ข(อเสนอแนะมาวางแผนการดําเนินงานในแต'ละพันธกิจในป�ต'อไป (อ(างอิง 8.2-13 การประเมินของหัวหน(าส'วนงาน) 

4. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู(บริหารระดับรองคณบดี และประธานอาจารย�ผู(รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยได(สรุปจุดเด'นและจุดท่ีควรพัฒนาในแต'ละด(าน พร(อมท้ังแจ(งให(ผู(ประเมินรับทราบผลการประเมิน เพ่ือ
นําผลไปจัดทําแผนพัฒนาตัวเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานต'อไป (อ(างอิง 8.2-14 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู(บริหารระดับรองคณบดี) 

5. การจัดทําแบบประเมินเจ(าหน(าท่ีผู(ปฏิบัติงานในสํานักงาน ประจําป� 2564 โดยได(สรุปผลการ
ประเมินผลการ โดยมีข(อเสนอแนะในภาพรวมของสํานักงานคณบดี และผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล 
โดยข(อเสนอแนะรายบุคคลได(แจ(งให(ทราบรายบุคคล และแจ(งให(ทําแนวทางการพัฒนาในแต'ละงานต'อไป (อ(างอิง 
8.2-15 สรุปผลการประเมินเจ(าหน(าท่ีผู(ปฏิบัติงาน) 

6. การพัฒนาหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือสร(างเกษตรรุ'นใหม'/ผู(ประกอบการรุ'นใหม'ตามโครงการ
ขยายผลทุนปริญญาตรีเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรุ'นใหม' ของสํานักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค�การมหาชน) ร'วมกับ
มหาวิทยาลัยแม'โจ( โดยความร'วมมือกับหน'วยงานภายใน 4 หน'วยงาน ได(แก' คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ํา คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ โดยได(พัฒนาหลักสูตรตามกระบวนการ โดยเริ่ม
ต้ังแต'การรับฟdงข(อมูลจากผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย การแต'งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิพากษ� 
หลักสูตร โดยมีกําหนดรับนักศึกษาและเปcดภาคเรียนในภาคการศึกษา 1/2565 ป�การศึกษา 2565 (อ(างอิง 8.2-13 
โครงร'างหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ) 
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ผลการประเมินตนเอง : 4   Adequate as Expected 
 

 
 

C.8.3   มีกระบวนการถ1ายทอดแผนกลยุทธ,สู1การปฏิบัติ กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผน
กลยุทธ,อย1างเปpนระบบ และใช3ผลการประเมินในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือผลักดันให3บรรลุผลสําเร็จตาม
เปsาหมายเชิงกลยุทธ, 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;งบประมาณ 2564  
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางรจนา  อุดมรักษ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ ได(แต'งต้ังคณะกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร�คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยแม'โจ( ท่ี 986/2564 (อ(างอิง 8.3-1 คําสั่งแต'งต้ังกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ )  โดยมีหน(าท่ี
ดําเนินงานด(านพัฒนาแผนกลยุทธ� แผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติราชการให(สอดคล(องกับแผนยุทธศาสตร�ของ
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ การกําหนดแนวทาง วิธีการในการผลักดันการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติการ (กพร.) และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนพัฒนาคณะฯ ปรับปรุงให(มีประสิทธิภาพ 
ทันต'อการเปลี่ยนแปลง  

ในป�งบประมาณ 2564  คณะฯ มีกระบวนการถ'ายทอดแผนพัฒนาคณะฯ (แผนกลยุทธ�) และแผนปฏิบัติ
การประจําป� ท่ีผ'านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 1/2564  เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม  
2564  (อ(างอิง 8.3-2 รายงานคณะกรรมการประจําคณะ)  สู'การปฏิบัติให(แก'บุคลากรทุกระดับ  ผ'านกิจกรรม
ถ'ายทอดแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ ป�งบประมาณ 2564 สู'บุคลากร เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2564  ณ 
ห(องประชุม 2201-02  อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม'โจ( 
โดยมีบุคลากรเข(าร'วมโครงการ จํานวน 61 คน  โดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือร'วมกันวางแผนการดําเนินงานให(มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนและสามารถปฏิบัติงานร'วมกันด(วยความเข(าใจในแผน และนโยบายท่ีกําหนด/วางไว(  และเพ่ือให(
บุคลากรทราบทิศทาง และแนวทางของการดําเนินงานเปJนไปตามแผน ซ่ึงจะนําไปสู'การปฏิบัติงานตามเปpาหมายท่ี
วางไว( (อ(างอิง  8.3-3 รายงานกิจกรรมถ'ายทอดแผน) และมีการประเมินประสิทธิภาพการถ'ายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจําป� โดยในกิจกรรมได(มีการประเมินผลกิจกรรมในแต'ละหัวข(อ ด(านการนําส'งแผนปฏิบัติประจําป� 2564 โดยนํา
ส'งผ'านระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส� (erp.mju.ac.th ERP)  ให(บุคลากรได(นําไปปฏิบัติ  และสามารถตรวจสอบ
การเปcดเอกสารของบุคลากร และด(านการรับรู(และการมีส'วนร'วมของแผนปฏิบัติการฯ ผ'านแบบประเมินการเข(าร'วม
กิจกรรม   
 คณะฯ มีกระบวนการในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ.2564 ซ่ึงเปJนส'วนหนึ่งของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีการกําหนด
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ผู(รับผิดชอบตัวชี้วัดในแต'ละประเด็นยุทธศาสตร�ของคณะฯ และมีงานนโยบายแผน และประกันคุณภาพติดตามผล
การดําเนินงานจํานวน 2  ครั้ง (รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน) จากผู(รับผิดชอบแต'ละประเด็นยุทธศาสตร� เพ่ือท้ัง
นําเสนอต'อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา และรายงานระดับมหาวิทยาลัยตามลําดับ ดังนี้ 

1. ครั้งท่ี 1  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ'งชี้ของแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ  2564  
รอบ 9 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ครั้งท่ี  9/2564  เม่ือวันท่ี 14  
กรกฎาคม 2564 (อ(างอิง 8.3-4  รายงานประชุมคณะกรรมการฯ 9/2564)  โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด คิด
เปJนร(อยละความสําเร็จ 60.83 คิดเปJนถ'วงน้ําหนัก 2.9471  (อ(างอิง  8.3-5 รายงานผลการดําเนินตามแผนฯ รอบ 9 
เดือน) โดยมีตัวชี้วัดท้ังหมด จํานวน  62 ตัวชี้วัด  บรรลุเปpาหมาย จํานวน  20 ตัวชี้วัด  คิดเปJนร(อยละ 32.26  และ
ไม'บรรลุเปpาหมาย 42 ตัวชี้วัด  

2. ครั้งท่ี 2  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ'งชี้ของแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ  2564  
รอบ 12 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี  1/2565  เม่ือวันท่ี  20 ตุลาคม  2564 (อ(างอิง 8.3-
6 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 1/2565) มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  คิดเปJนร(อยละ
ความสําเร็จ 94.58  (อ(างอิง 8.3-7 รายงานผลการดําเนินงานตาแผนฯ รอบ 12 เดือน)  โดยมีตัวชี้วัดท้ังหมด  
จํานวน  62 ตัวชี้วัด  บรรลุเปpาหมาย จํานวน  46 ตัวชี้วัด  คิดเปJนร(อยละ 74.19  และไม'บรรลุเปpาหมาย 16 ตัวชี้วดั  
 
ตารางสรุป รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการ ประจําป;งบประมาณ 2564 

 
มิติ 

จํานวน
ตัวช้ีวัด 

ร3อยละความสําเร็จ 
ตามเปsาหมายเฉล่ีย 

9 เดือน 12 เดือน 
มิติท่ี 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร� 100 ป� SPO 8 65.18 100.00 
มิติท่ี 2 การขับเคลื่อนผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก MOC 27 65.74 95.14 
มิติท่ี 3 การขับเคลื่อนความเปJนนานาชาติ (International) 7 63.77 99.48 
มิติท่ี 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing) 10 26.19 76.19 
มิติท่ี 5  การเพ่ิมรายได(ลดรายจ'าย (Income) 6 87.90  99.35  
มิติท่ี 6  การเพ่ิมรายได(ลดรายจ'าย (Income) 4 100.00 100.00 

เฉล่ียมิติ 1-6 62 60.83 94.58 
 
      การกระบวนของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ (แผนกลยุทธ�) และแผนปฏิบัติราชการ 
ป�งบประมาณ 2564  คณะฯ มีการนําเอาข(อเสนอแนะ และผลการประเมินตนเองฯ มาเปJนแนวทางเพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ� (แผนพัฒนาคณะฯ) แผนกลยุทธ�ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ 2564 
ผ'านกิจกรรม “ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติการ และร'างแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 2565” 
ภายใต(โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�  จัดข้ึนในระหว'างวันท่ี 16-17 
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กันยายน  2564 ณ ห(องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย�สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม'โจ(  (อ(างอิง   
8.3-8 รายงานกิจกรรม) และจัดทําเปJน “ร'าง” แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2565  และนําเข(าพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี  3/2565  เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม  2564  ซ่ึงแผนฯ ดังกล'าวเน(น
การบูรณาการจัดทําโครงการ/กิจกรรมร'วมกันท้ังระดับหลักสูตร และระดับคณะ   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของงานให(
มากข้ึน  โดยได(มีการแต'งต้ังผู(รับผิดชอบหลัก ผู(รับผิดชอบรอง และผู(ประสานงานในโครงการ โดยมอบหมายให(
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีรับผิดชอบงานในด(านต'าง ๆ ท่ีเก่ียวข(อง เปJนผู(ประสานงานโครงการ  และมีการ
กําหนดกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจนพร(อมท้ังกําหนดค'าเปpาหมายของตัวชี้วัดให(มีความท(าทายยิ่งข้ึน เพ่ือให(เหมาะสม
และสามารถผลักดันสู'วิสัยทัศน�ตามท่ีคณะฯ ได(วางไว(ร'วมกัน   (อ(างอิง 8.3-9  เอกสารแจ(งเวียนผู(รับผิดชอบตัวชี้วัด)  
 

ผลการประเมินตนเอง : 4   Adequate as Expected 
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C.8.4   มีกระบวนการส่ือสารข3อมูลสําคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร3างความผูกพันกับบุคลากรและ
ผู3เรียน รวมท้ังผู3มีส1วนได3ส1วนเสียท่ีสําคัญอย1างเปpนระบบ 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;งบประมาณ 2564  
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางรจนา  อุดมรักษ, 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ มีกระบวนการสื่อสารข(อมูลตามพันธกิจของคณะฯ ได(แก' ด(านการเรียนการสอน ด(านวิจัย ด(าน

บริการวิชาการ ด(านทํานุบํารุงศิปวัฒนธรรม ด(านบริหารจัดการ และด(านงานฟาร�มปศุสัตว�  ให(แก'บุคลากร นักศึกษา 
ศิษย�เก'า และผู(มีส'วนได(ส'วนเสียท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเปJนการเผยแพร'ข(อมูลข'าวสารของคณะฯ 
ไปยังกลุ'มเปpาหมาย และรับฟdงความคิดเห็นจากกลุ'มเปpาหมายท่ีสะท(อนกลับ  และนํามาใช(ในการวางแผนการบริหาร
จัดการและการปรับตัวขององค�กรในยุคปdจจุบัน ท่ีสําคัญผ'านหลายช'องทาง ดังนี้ 

1. ผ'านทางออนไลน� เช'น เว็ปไซต�คณะ  http://www.as.mju.ac.th/ , Line กลุ'มบุคลากรคณะ, 
Facebook เพจของคณะ  เปJนต(น  ซ่ึงการสื่อสารผ'านช'วยทางท่ีกล'าวมาข(างต(น  สามารถเข(าถึง
บุคลากรในกลุ'มได(ง'าย  เพ่ือให(รับทราบข'าวสารท่ีคณะต(องการสื่อสาร  และบุคลากรสามารถร'วมแสดง
ความคิดเห็นหรือให(ข(อเสนอแนะถึงแนวทางแก(ไขปdญหารท่ีเกิดข้ึนได(อย'างทันท'วง และตอบสนองต'อ
การบริหารงานทุกพันธกิจของคณะให(เปJนไปอย'างมีประสิทธิภาพ 

2. ผ'านทางโครงการและกิจกรรมต'าง ๆ ของคณะฯ ได(แก' 
2.1 โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําร�างแผนปฏิบัติการประจําป� ของคณะสัตวศาสตร!

และเทคโนโลยี ในระหว'างวันท่ี 16-17  กันยายน  2564  ณ ห(องประชุม 2201 อาคารศูนย�สัตว-
ศาสตร�และเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือให(บุคลากรได(มีส'วนร'วมในการทบทวนแผนพัฒนา
คณะฯ แผลกลยุทธ� และแผนปฏิบัติราชการประจําป� 2564 ให(ทันต'อการเปลี่ยนแปลง (อ(างอิง   
8.4-1 รายงานกิจกรรมทบทวนแผนฯ) 

2.2 โครงการพัฒนาการวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมิน ซ่ึงเปJน
บุคคลภายนอกคณะ และมหาวิทยาลัย  ได(ให(ข(อเสนอแนะ แนวคิด องค�ความรู( สะท(อนความ
คิดเห็นแก'อาจารย�  บุคลากร และผู(รับผิดชอบหลักสูตร  ตลอดจนมีการสัมภาษณ�ผู(มีส'วนได(ส'วน
เสียของคณะ คือ ผู(ประกอบการ ศิษย�เก'า และนักศึกษา  เพ่ือให(ได(ข(อคิดเห็น/ข(อเสนอแนะท่ีเปJน
ประโยชน�ต'อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และการดําเนินงานของคณะต'อไป (อ(างอิง  8.4-2-
1 รายงานกิจกรรมสัมมนาบรรยายให(ความ), (อ(างอิง 8.4-2-2 รายงานกิจกรรมประเมินตนเอง) 
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3. ผ'านช'องทางการประชุมคณะกรรมการชุดต'าง ๆ ท่ีได(รับการแต'งต้ังตามบริบทและพันธกิจของคณะ 
ได(แก' 
3.1 คณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี มีหน(าท่ีกํากับติดตามการบริหารงานทุกพันธ

กิจของคณะฯ ให(บรรลุตามเปpาหมายตามวิสัยทัศน�ท่ีต้ังไว( (อ(างอิง 8.4-3 คําสั่งคณะกรรมการ
ประจําคณะ) 

3.2 คณะกรรมการอาจารย�ประจําหลักสูตรแต'ละหลักสูตร ซ่ึงมีอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  
หลักสูตรสัตวศาสตร�บัณฑิต จํานวน 12 คน, (อ(างอิง 8.4-4 คําสั่งคณะกรรมการฯ หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) หลักสูตรสัตวศาสตร�มหาบัณฑิต จํานวน 3 คน (อ(างอิง 8.4-5 คําสั่งคณะกรรมการฯ 
หลักสูตรปริญญาโท)  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 3 คน (อ(างอิง 8.4-6 คําสั่ง
คณะกรรมการฯ หลักสูตรปริญญาเอก) โดยอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตร มีหน(าท่ีบริหารงานด(าน
การเรียนการสอน ให(เปJนไปตามเกณฑ�มาตรฐานของหลักสูตรและขับเคลื่อนพันธกิจด(านการผลิต
บัณฑิตให(เปJนผู(นําด(านสัตวศาสตร� ตามวิสัยทัศน�ของคณะท่ีตั้งไว( 

3.3 คณะกรรมการสหกิจศึกษาและการฝiกงาน มีหน(าท่ีดําเนินการขับเคลื่อนพันธกิจด(านการเรียนการ
สอนนอกสถานท่ีกับสถานประกอบการท่ีเปJนเครือข'ายของคณะ (อ(างอิง 8.4-7 คําสั่ ง
คณะกรรมการสหกิจศึกษาฯ) 

3.4 คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา มีหน(าท่ีดําเนินการส'งเสริม และพัฒนานักศึกษาให(มีคุณสมบัติ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� ตามพันธกิจด(านการผลิตบัณฑิตของคณะ (อ(างอิง 8.4-8 คําสั่ง
คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา) 

3.5 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ มีหน(าท่ีดําเนินการขับเคลื่อนพันธกิจด(านวิจัย และด(าน
บริการวิชาการให(บรรลุตามเปpาหมายท่ีคณะได(ตั้งไว( (อ(างอิง 8.4-9 คําสั่งคณะกรรมการวิจัยฯ) 

3.6 คณะกรรมการสืบสานวัฒนธรรมและบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีหน(าท่ีดําเนินการส'งเสริมและ
ดําเนินการขับเคลื่อนด(านพันธกิจด(านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให(บรรลุเปpาหมายท่ีคณะได(ต้ังไว( 
(อ(างอิง 8.4-10 คําสั่งคณะกรรมการทํานุฯ) 

3.7 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน(าท่ีดําเนินการและพัฒนางานด(านประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ ให(เปJนไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยได(กําหนดไว( โดยเปJนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจด(านบริหารจัดการให(บรรลุตามเปpาหมายท่ีคณะได(ต้ังไว( (อ(างอิง 8.4-11 
คําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) 

3.8 คณะกรรมการประชาสัมพันธ�ของคณะฯ มีหน(าท่ีดําเนินงานด(านการประชาสัมพันธ�ในรูปแบบต'าง 
ๆ ในรูปแบบเชิงรุก เพ่ือให(เข(าถึงกลุ'มเปpาหมายอย'างมีประสิทธิภาพ (อ(างอิง 8.4-12 คําสั่ง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ�ฯ) 

นอกจากนั้น คณะยังมีกระบวนการสร(างความผูกพันระหว'างบุคลากร นักศึกษา ผู(ใช(บัณฑิต และศิษย�เก'า
ดังนี้ 
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บุคลากร: คณะฯ มีการสร(างความสัมพันธ�ระหว'างผู(บริหารและบุคลากร ผ'านโครงการ/กิจกรรมต'าง ๆ   
และมีการประเมินผลประสิทธิภาพการดําเนินการทุกโครงการ ดังนี้  

1.1 โครงการเสริมสร(างศักยภาพของบุคลากร  (อ(างอิง 8.4-13 โครการเสริมสร(างศักยภาพบุคลากร) 
โดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือให(บุคลากรได(เพ่ิมพูนความรู( พัฒนาวิสัยทัศน� และมีประสบการณ�เก่ียวกับ
สังคม วัฒนธรรม และการจัดการบริหารงาน และสามารถนําความรู(และประสบการณ�ท่ีได(จาก
การศึกษาดูงานมาพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน และระดมความคิดเห็นในการปรับแผนการ
รับนักศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรสําหรับผลิตบัณฑิตทางสัตวศาสตร� ให(มีปริมาณและคุณสมบัติ
เปJนไปตามความต(องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 

1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู(และถ'ายทอดองค�ความรู( (KM)  (อ(างอิง 8.4-14 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู(และถ'ายทอดองค�ความรู()  โดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู( และประสบการณ�
ระหว'างบุคลากรตามพันธกิจของหน'วยงาน เพ่ือต'อยอดการเรียนรู( และสร(างองค�ความรู(ใหม'ใน
องค�กร และเผยแพร'แนวปฏิบัติท่ีดี/องค�ความรู(สู'สาธารณชน 

1.3 โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติการประจําป�  (อ(างอิง 8.4-15 โครงการทบทวน
แผนพัฒนาคณะฯ ) โดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือให(บุคลากรได(มีส'วนร'วมในการทบทวนแผนกลยุทธ�/
แผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการของคณะสัตวศาสตร�ฯ  ให(บุคลากรเข(าใจแผนการ
ดําเนินการตามภารกิจของคณะฯ ในทิศทางเดียวกัน และสามารถร'วมกันวางแผนการดําเนินงาน
ตามภารกิจของคณะฯ เปJนไปในทิศทางเดียวกัน และให(มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

 ด3านนักศึกษา: คณะฯ มีการสร(างความสัมพันธ�ระหว'างคณะกับนักศึกษา ระหว'างบุคลากร และ
นักศึกษา โดยผ'านการจัดโครงการต'าง ๆ ท่ีมีบุคลากร นักศึกษา และศึกษาเก'าเข(าร'วม โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ส'งเสริมการทํากิจกรรมตามพันธกิจของคณะร'วมกัน ส'งเสริมความสัมพันธ�อันดีระหว'างบุคลากร และนักศึกษา ซ่ึง
ประเมินผลการรับรู(ผ'านผลสะท(อนกลับทางกล'องรับฟdงความคิดเห็น และเสนอแนะ  
 ศิษย,เก1า:  คณะฯ มีการสร(างความสัมพันธ�ระหว'างศิษย�เก'า กับคณะ และศิษย�เก'ากับศิษย�ปdจจุบัน ผ'าน
ทางโครงการ/กิจกรรมต'าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค�ให(ศิษย�เก'าท่ีมีประสบการณ�ในการทํางานในตําแหน'งต'าง ๆ  (อ(างอิง 
8.4-16-1 โครงการมัจฉิมฯ)  และศิษย�เก'าท่ีศึกษาต'อในระดับท่ีสูงข้ึนมาเปJนวิทยากรให(กับศิษย�ปdจจุบัน  และผ'าน
ช'องทางสื่อสารออนไลน� ทางไลน� และทาง Facebook (https://www.facebook.com/AnimalMJU)  และ
กิจกรรมให(ความรู(ด(านวิชาการ และแนะนําหลักสูตรผ'าน Facebook live  เปJนต(น (อ(างอิง 8.4-16-2 ช'องทาง 
Facebook live) โดยมีศิษย�เก'าและผู(ท่ีสนใจท่ัวไปให(ความสนใจเปJนจํานวนมาก ซ่ึงประเมินผลการรับรู(ผ'านผล
สะท(อนกลับทางช'องคอมเมนท�  
  ผู3ใช3บัณฑิต: คณะฯ มีการสร(างความสัมพันธ�ระหว'างผู(ใช(บัณฑิตกับคณะ ผ'านการส'งนักศึกษาไปฝiก
ปฏิบัติงานภาคฤดูร(อน และการฝiกงานสหกิจศึกษา  โดยเริ่มกระบวนการต้ังแต'การติดต'อขอความอนุเคราะห�สถานท่ี
ฝiกงาน การส'งตัวนักศึกษาเข(ารับการฝiกงาน และมอบหมายให(อาจารย�เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักศึกษาและสถานท่ี
ฝiกงาน เพ่ือพบปะ พูดคุย เปJนการเชื่อมความสัมพันธ�ระหว'างผู(ประกอบการเปJนประจํา และสามารถประเมินผลจาก
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เสียงสะท(อนกลับจากการพูดคุยกับผู(ใช(บัณฑิตได(ทางหนึ่ง (อ(างอิง  8.4-17-1 ขอความอนุเคราะห�นักศึกษเข(า
ฝiกงาน), (อ(างอิง  8.4-17-2 ขอส'งตัวนักศึกษาเข(าฝiกงาน), (อ(างอิง  8.4-17-3 ขอเข(านิเทศการฝiกงาน) และยังเปJน
การประชาสัมพันธ�คณะฯ อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีการประชาสัมพันธ�การรับสมัครงานจากท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนให(แก'บัณฑิต และผู(ท่ีสนใจท่ัวไปผ'านทาง Facebook เพ่ือเปJนสื่อกลางให(กับผู(ใช(บัณฑิต  (อ(างอิง  
8.4-17-4 ประชาสัมพันธ�การรับสมัครงานต'าง ๆ) 

 
ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.8.5 มีกระบวนการประเมินภาวะผู3นํา ธรรมาภิบาล และผลการปฏิบัติงานของผู3บริหารคณะ/สถาบัน 
รวมท้ังผู3บริหารสูงสุด และสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และใช3ผลการประเมินเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;งบประมาณ 2564 
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินงาน  
 1. มีกระบวนการประเมินภาวะผู(นํา และผลการปฏิบัติงานของหัวหน(าส'วนงาน โดยมีวัตถุประสงค� 
ดังนี้ 

1) เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหัวหน(าส'วนงานในช'วงระยะเวลาของ 
             การประเมิน 

2) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติหน(าท่ี 
3) เพ่ือประเมินภาวะผู(นําในการบริหารส'วนงาน 
4) เพ่ือนําผลการประเมินและข(อเสนอแนะเสนอต'อสภามหาวิทยาลัย  
5) เพ่ือใช(เปJนข(อมูลสําคัญประกอบการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยในการสนับสนุน 

หรือการถอดถอนหัวหน(าส'วนงาน แล(วแต'กรณี  
 ซ่ึงมีวิธีการติดตามและประเมินผล ให(เปJนไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม'โจ( เรื่อง หลักเกณฑ� 
ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน(าท่ีของหัวหน(าส'วนงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ 
ณ วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

องค,ประกอบในการติดตาม และประเมินผล ค1าน้ําหนัก 
(ร3อยละ) 

วิธีการเก็บข3อมูล/การประเมินผล 

ด3านท่ี 1 ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงาน  
ประกอบด(วย 2 ส'วน คือ 
   ส'วนท่ี 1 ผลการดําเนินงานท่ีสอดคล(องตาม
นโยบายและยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย และผล
กา ร ดํ า เ นิ น ง าน ท่ี สํ า เ ร็ จ เ ปJ น รู ป ธ ร รมตาม
แผนพัฒนาส'วนงานท่ีเสนอต'อสภามหาวิทยาลัย
ในช'วงระยะเวลาการดํารงตําแหน'ง 4 ป�   
 

70 
 
 

35 
 

 
 
 
1. หัวหน(าส'วนงานรายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแบบฟอร�มท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของหัวหน(าส'วน
งานท่ีกําหนด 
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องค,ประกอบในการติดตาม และประเมินผล ค1าน้ําหนัก 
(ร3อยละ) 

วิธีการเก็บข3อมูล/การประเมินผล 

2. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานข(อมูล
และให(คะแนน 
 

      ส'วนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� (ตัวชี้วัด ค'าเปpาหมาย) ท่ีได(ลงนามไว(
กับอธิการบดี 

35 1. กองแผนงานรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ตัวชี้วัดค'าเปpาหมายท่ีลงนามไว(กับ
อธิการบดี) ต'อคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลฯ 
2. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานข(อมูล
และให(คะแนน 

ด3านท่ี 2 คุณลักษณะส1วนบุคคลท่ีจําเปpนต1อการ
ปฏิบัติหน3าท่ีของหัวหน3าส1วนงาน ได3แก1 
    1)  ทักษะแห'งสตวรรษท่ี 21 (4 C’s of 21st 
Century Skills) ได(แก' 
         (1) Critical Thinking 
         (2) Creativity 
         (3) Communication 
         (4) Collaboration 
     2) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

30 -  การสอบถามความคิดเห็น กับผู( มีส' วน
เก่ียวข(องกับการบริหารงานของหัวหน(าส'วน
งาน โดยใช(แบบสอบถามเปJนเครื่องมือ 

รวม 100  
 

ซ่ึงในป�การศึกษา 2564 หัวหน(าส'วนงานมีผลการประเมินในระดับ ดี  
 

2. คณะฯ  ไ ด( มี ก า รป ร ะ เ มิ น ผู( บ ริ ห า ร  ร ะ ดั บคณะ  แล ะ ร ะ ดั บหลั ก สู ต ร  ป ร ะกอบด( ว ย 
รองคณบดีฝyายวิจัย, รองคณบดีฝyายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ, รองคณบดีฝyายวิชาการ, ประธานอาจารย�
ผู(รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�, ประธานอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� โดยใช(แบบสอบถามออนไลน�เปJนเครื่องมือในการจัดเก็บข(อมูลเก่ียวกับการบริหาร
จัดการองค�กรตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมุ'งผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามแบ'งออกเปJน 3 ส'วน คือ ส'วนท่ี 1 เปJนข(อมูล
พ้ืนฐานของผู(กรอกแบบสอบถาม และส'วนท่ี 2 ประกอบด(วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร แบ'ง
ออกเปJน 4 ด(าน คือ ด(านท่ี 1 คุณลักษณะผู(นําและภาวะผู(นํา ด(านท่ี 2 การพัฒนาองค�กร ด(านท่ี 3 มนุษยสัมพันธ�
และด(านท่ี 4 ศิลปะในการครองใจผู(ใต(บังคับบัญชา ส'วนท่ี 3 เปJนการสอบถามปลายเปcดเพ่ือเปJนข(อเสนอแนะในการ



131 

 

                                         รายงานการประเมินตนเอง  คณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี ประจาํป�การศึกษา 2564   

ปรับปรุงการบริหารงานของคณะ (อ(างอิง 8.5-1 แบบฟอร�มประเมิน)  และเม่ือทราบผลการประเมินแล(ว คณบดีได(
จัดส'งสรุปผลการประเมิน และข(อเสนอแนะไปยังผู(บริหารทุกท'านทราบ เพ่ือนําผลประเมินไปจัดทําแผนพัฒนา
ตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงาน (อ(างอิง 8.5-2 หนังสือนําส'งผลประเมิน) และนําผลสรุปจุดเด'น และจุดท่ีควร
พัฒนาในแต'ละด(าน เข(าพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ สมัยสามัญ ครั้งท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี 19 
มกราคม 2565  
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
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C.8.6   มีการใช3ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับในการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารและการดําเนินพันธ
กิจของคณะ/สถาบัน 
ป;ท่ีใช3ในการประเมิน : ป;งบประมาณ 2564 
ผู3รับผิดชอบตัวบ1งช้ี : นางจิราพรรณ  เคหา 
หน1วยงาน : คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน   
  คณะฯ ได(นําการผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ป�การศึกษา 
2563 (อ(างอิง 8.6-1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา) มาปรับปรุงการบริหารจัดการและการดําเนินงานของ
หลักสูตร และระดับคณะ ดังนี้ 

- นําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเข(าท่ีพิจารณาแนวทางการดําเนินงานในป�
การศึกษา 2564 นําเข(าพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะฯ ให(ข(อเสนอแนะในการพัฒนา 
/ ปรับปรุงการดําเนินงานด(านการประกันคุณภาพการศึกษา ป�การศึกษา 2564 ในครั้งท่ี 
10/2564 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 (อ(างอิง 8.6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งท่ี 10/2564)  

- งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพแจ(งข(อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ ให(
ประธานอาจารย�ผู(รับผิดชอบหลักสูตร ท้ัง 3 ระดับ รองคณบดีแต'ละฝyาย และคณะกรรมการท่ี
ดูแลรับผิดชอบในแต'ละประเด็นทราบ เพ่ือวิเคราะห�ประเด็นท่ีต(องดําเนินการตามลําดับ
ความสําคัญ พร(อมท้ังหาวิธีการ และแนวทางแก(ไขพัฒนา เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ป�การศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยมีผลการ
พิจารณาการจัดลําดับความสําคัญ (อ(างอิง 8.6-3 การจัดลําดับความสําคัญ)  

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยให(ผู(รับผิดชอบ
หลักรายงานผลการดําเนินตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6,9 
และ 12 เดือน พร(อมท้ังให(ข(อเสนอแนะในการแก(ไขปรับปรุงผลการดําเนินงานในระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ และรายงานผลการดําเนินงานให(มหาวิทยาลัยทราบ ตามรอบ 6 
เดือน และ 9 เดือน (อ(างอิง 8.6.4 การรายงานผลการดําเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย)  
นอกจากนี้หากระดับคณะไม'สามารถดําเนินการแก(ไขตามข(อเสนอแนะในระดับหลักสูตรหรือ
ระดับคณะได( จะจัดส'งข(อเสนอแนะให(ระดับมหาวิทยาลัยช'วยขับเคลื่อนผลการดําเนินงาน โดย
จัดส'งข(อมูลไปยังกองพัฒนาคุณภาพเพ่ือรวบรวมข(อมูลและนําเสนอต'อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
และได(มติของแต'ละคณะกรรมการเพ่ือเปJนแนวทางพัฒนาในประเด็นท่ีจําเปJนต(องขับเคลื่อน 
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- จัดทําปฏิทินการดําเนินงานทางด(านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานให(เปJนไปตามเปpาหมายท่ีตั้งไว( (อ(างอิง 8.6-5 ปฏิทินการดําเนินงาน)    

- จัดทํางานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการดําเนินการทางด(านการประกันคุณภาพการศึกษา
หน'วยงานทางด(านการเกษตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS 
Guidelines เพ่ือนําผลงานวิจัยมาพัฒนาการบริหารจัดการทางด(านการดําเนินงานประกัน
คุณภาพให(ดีข้ึนอย'างต'อเนื่อง (อ(างอิง 8.6-6 โครงร'างงานวิจัย)    

- จัดกิจกรรมสัมมนา/บรรยายพิเศษให(ความรู(ทางด(านประกันคุณภาพการศึกษาด(วยเกณฑ� 
เกณฑ� AUN QA หัวข(อ “การจัดทําแผนการสอน และเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู(” โดยมีรองศาสตราจารย� ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ เปJนวิทยากรบรรยายให(ความรู( และมี
บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะสัตวศาสตร�และเทคโนโลยี 
เข(าร'วมจํานวน 20 คน ในวันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห(องประชุม 2201-2 อาคารศูนย�
สัตวศาสตร�และเทคโนโลยี (อ(างอิง 8.6-7 รายงานการจัดกิจกรรม)    

 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป;การศึกษา 2562 -2563 
 

Criteria Rating 
 C.1 ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู(เรียน 2 3 

C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต'ละหลักสูตรต'อผลการเรียนรู( (Learning 
Outcomes) และความต(องการจําเปJนของผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย 

2 2 

C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร(างสรรค�นวัตกรรม ตามทิศทางการพัฒนา
ด(านวิจัยและเพ่ือผู(เรียน 

2 2 

C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด(านบริการวิชาการแก'ชุมชน  
และเพ่ือผู(เรียน 

2 2 

C.5 ผลและกระบวนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือให(สอดคล(องหรือบูรณาการกับ 
พันธกิจอ่ืนของสถาบัน 

2 2 

C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 2 

C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด(านกายภาพ 2 2 

C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด(านภาวะผู(นํา ธรรมาภิบาล และการตอบสนอง 
ผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย 

2 3 

สรุปผลในภาพรวม 2 2 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป;การศึกษา 2562 -2564 
 

Criteria 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

62 63 64 62 63 64 62 63 64 

1. Expected Learning Outcomes 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
2. Programme Specification 2 2 3 2 2 3 2 2 3 
3. Programme Structure and Content 2 2 3 3 2 3 3 2 3 
4. Teaching and Learning Approach 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
5. Student Assessment 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6. Academic Staff Quality 2 2 3 2 2 3 2 2 3 
7. Support Staff Quality 2 2 3 2 2 3 2 2 3 
8. Student Quality and Support 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
9. Facilities and Infrastructure 2 2 3 2 2 3 2 2 3 
10. Quality Enhancement 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11. Output 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Overall Verdict 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
 

- นําผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะมาวิเคราะห�เพ่ือหาแนวทางหรือ
วิธีการดําเนินงาน วิธีการขับเคลื่อนในแต'ละพันธกิจให(บรรลุเปpาหมายไว( โดยในป�การศึกษา 
2565 การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จะเข(ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ� AUN 
QA Ver 4.0 โดยมีการเตรียมความพร(อมในหลายด(าน ดังนี้ 

- กิจกรรม AUN QA Sharing เพ่ือสร(างความรู(ความเข(าใจเบื้องต(นก'อนการอบรม
เกณฑ� AUN QA Ver 4.0 วันท่ี 19 มกราคม 2565 (อ(างอิง 8.6-8 การจัดกิจกรรม)    

- การอบรมเกณฑ� AUN QA Ver 4.0 ในวันท่ี 21 มกราคม 2565  (อ(างอิง 8.6-9 การ
จัดกิจกรรม)    

- การอบรมผู(ประเมินตามเกณฑ� AUN QA Ver 4.0 ระหว'างวันท่ี 27-29 เมษายน 
2565 จัดข้ึนโดยท่ีปรึกษาอธิการบดีแห'งประเทศไทศ เพ่ือสร(างผู(ประเมินภายใน
มหาวิทยาลัยแม'โจ( (อ(างอิง 8.6-10 การจัดกิจกรรม)    

- การสร(างความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับเกณฑ� CUPT -QMS  
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 ผลการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาได(มีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน ดังนี้ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร, 

1. หลักสูตรเผยแพร'รายละเอียดข(อมูลของหลักสูตร (Program specification) และรายละเอียดข(อมูลของรายวชิา 
(Course specification) ในเว็บไซต�คณะ และสํานักบริหารวิชาการ 

2. หลักสูตรได(แสดงโครงสร(างรายวิชา ด(วยการจัดลําดับและความสําคัญของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาข้ันกลาง 
และรายวิชาข้ันสูงตามลําดับ และแสดงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาเพื่อให(นักศึกษา
บรรลุผลลัพธ�การเรียนรู(ของหลักสูตร (PLOs) 

3. หลักสูตรติดตามการจัดทํา มคอ.3 ทุกภาคการศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล(องของผลลัพธ�การเรียนรู(ใน
รายวิชา (CLOs) แผนการสอน วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู(ได(ในบางรายวิชา 

4. หลักสูตรและคณะได(กําหนดเกณฑ�และคุณสมบัติในการรับอาจารย�ใหม' เพื่อทดแทนการเกษียณ 
5. หลักสูตรได(ดําเนินการประชาสัมพันธ�การรับสมัครด(วยวิธีที่หลากหลาย และมีผู(สนใจสมัครเรียนจํานวนมาก 
6. หลักสูตรจัดกกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช'น การอบรมมาตรฐานฟาร�มของกรมปศุสัตว�แก'นักศึกษา 
7. หลักสูตรได(รสํารวจความคิดเห็นจากผู(มีส'วนได(ส'วนเสียในประเด็นคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร�ที่พึง

ประสงค� 
8. หลักสูตรได(ประเมินและทบทวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลโดยใช(ผลการประเมินการสอน

ของอาจารย�โดยนักศึกษาและการทวนสอบรายวิชา 
9. อาจารย�ผ ู3สอนมีการนําองค�ความรู(จากการวิจัยมาใช(ประกอบการเรียนการสอน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร, 
1. ได(ดําเนินการสรูปข(อมูลจากการประเมินผู(มีส'วนได(ส'วนเสียและนํามาใช(ในการปรับปรุงหลักสูตร ผ'าน

การพิจารณาจากกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม'โจ( แล(วเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2565 
2. ได(กําหนดรายละเอียดข(อมูลของหลักสูตร (Program specificationในเล'มปรับปรุงหลักสูตรใหม' พ.ศ. 

2565 และจัดทํารายละเอียดข(อมูลของรายวิชา (Course specification) 
3. ได(นําข(อมูลจากการประชุมปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ�หลักสูตรกับ Stakeholders เพ่ือนํามาใช(ในการ

จัดทํา Programme และ Course Specifications และปรับปรุงเนื้อหา (Content)หลักสูตร ใหม' 
4. จัดทําข(อมูลผลลัพธ�การเรียนรู( (PLOs) มาใช(เปJนแนวทางในการสร(างและออกแบบหลักสูตร (Backward 

Curriculum Design) ของหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 (3 ป�) และแบบ 1.2 และ 2.2 (5 ป�)  ใหม' เพ่ือใช(
ในการจัดทําหลักสูตร 

5. หลักสูตรร'วมกับคณะฯ ประชุมหารือการจัดทํา CLOs เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2565 กําหนดการถ'ายทอด
ความรู(การทํา PLOs จากอาจารย�ท่ีได(รับการอบรมจากส'วนกลางในวันท่ี 16 มิถุนายน 2565 

6. จัดทําโครงสร(างรายวิชา ด(วยการจัดลําดับและความสําคัญของรายวิชา และจัดลําดับการเรียนรู(ของ
รายวิชา และความคาดหวังของผลลัพธ�การเรียนรู(ในแต'ละชั้นป� (YLOs) ใหม' เรียบกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม'โจ( ตามข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตรเรียบร(อย 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร, 
7. จัดทําผลลัพธ�การเรียนรู( (PLOs) (Backward Curriculum Design : BCD) ท่ีสอดคล(องกับกลุ'มผู(เรียน

ใหม'เพ่ือใช(ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร, 

1. ได(ดําเนินการสรูปข(อมูลจากการประเมินผู(มีส'วนได(ส'วนเสียและนํามาใช(ในการปรับปรุงหลักสูตร ผ'าน
การพิจารณาจากกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม'โจ( แล(วเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2565 

2. ได(กําหนดรายละเอียดข(อมูลของหลักสูตร (Program specificationในเล'มปรับปรุงหลักสูตรใหม' พ.ศ. 
2565 และจัดทํารายละเอียดข(อมูลของรายวิชา (Course specification) 

3. ได(นําข(อมูลจากการประชุมปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ�หลักสูตรกับ Stakeholders เพ่ือนํามาใช(ในการ
จัดทํา Programme และ Course Specifications และปรับปรุงเนื้อหา (Content)หลักสูตร ใหม' 

4. จัดทําข(อมูลผลลัพธ�การเรียนรู( (PLOs) มาใช(เปJนแนวทางในการสร(างและออกแบบหลักสูตร (Backward 
Curriculum Design) ของหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 (3 ป�) และแบบ 1.2 และ 2.2 (5 ป�)  ใหม' เพ่ือใช(
ในการจัดทําหลักสูตร 

5. จัดทําโครงสร(างรายวิชา ด(วยการจัดลําดับและความสําคัญของรายวิชา และจัดลําดับการเรียนรู(ของ
รายวิชา และความคาดหวังของผลลัพธ�การเรียนรู(ในแต'ละชั้นป� (YLOs) ใหม' เรียบกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม'โจ( ตามข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตรร(อยแล(ว 

6. จัดทําเกณฑ�การรับและคัดเลือก นักศึกษา ใหม' ให(สัมพันธ�กับ PLOs 
7. จัดทําผลลัพธ�การเรียนรู( (PLOs) (Backward Curriculum Design : BCD) ท่ีสอดคล(องกับกลุ'มผู(เรียน

ใหม'เพ่ือใช(ในการปรับปรุงหลักสูตร 
8. สนับสนุนให(นักศึกษาได(เผยแพร'ผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติอย'างต'อเนื่อง 

 

ระดับคณะ 
ด3านการเรียนการสอน 

1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได(ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2565 โดยใช(ผลสํารวจความต(องการ
ของผู(มีส'วนได(ส'วนเสียท่ีครอบคลุม รวมถึงนําวิสัยทัศน�และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาร'วมในการ
ออกแบบ PLO ของหลักสูตร 

2. หลักสูตรระดับปริญญาตรีขณะนี้อยู'ระหว'างดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566 โดยการออกแบบ
หลักสูตรได(ดําเนินการตามแนวทาง Outcome based education และได(นําวิสัยทัศน�และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยมาร'วมในการออกแบบ PLO ของหลักสูตร 
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ระดับคณะ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� ได(ปรับปรุง

หลักสูตร พ.ศ. 2565 และผ'านการพิจารณาจากกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม'โจ( แล(วเม่ือวันท่ี 
23 เมษายน 2565 เรียบร(อยแล(ว โดยท้ัง 3 หลักสูตรออกแบบโดยอาศัยเทคนิค Backward Curriculum 
design 

4. ได(จัดกิจกรรมอบรมการทวนสอบผลลัพธ�การเรียนรู(  
5. ได(วางแผนการจัดการด(านสิ่งสนับสนุนท้ังด(านการเรียนการสอน และการดําเนินงาน คณะมีการนําเอา

ข(อมูลความต(องการของผู(มีส'วนได(ส'วนเสียมาวิเคราะห� ในส'วนของสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ ในส'วนของนักศึกษาจะผ'านคณะกรรมการอาจารย�ประจําหลักสูตรแต'ละหลักสูตร 

ด3านการวิจัยและบริการวิชาการ 
1. ได(จัดแผนงานวิจัยประจําป� 2565  ในโครงการ การพัฒนางานวิจัยเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและ

สังคม  ประกอบด(วย 2 กิจกรรม 
- กิจกรรมการสนับสนุนการตีพิมพ�ผลงานระดับชาติ(TCI1)และระดับนานาชาติ( Q1&Q2) 
- กิจกรรมการพัฒนาข(องเสนอโครงการร'วมกับชุมชนและผู(ประกอบการ 

2. ได(จัดแผนงานบริการวิชาการ ประจําป� 2565  ในโครงการพัฒนางานบริการวิชาการร'วมกับ 

Stakeholders ประกอบด(วย 2 กิจกรรม 
- กิจกรรมการพัฒนาแหล'งเรียนรู(การผลิตปศุสัตว�ตามภูมินิเวศ 
- กิจกรรมการวิเคราะห�SROIของโครงการบริการวิชาการ 

ด3านการบริหารจัดการ 
1. คณะได'ดําเนินการสํารวจความต'องการความคิดเห็นของผู'มีส�วนได'ส�วนเสีย ดังต�อไปนี้ 

- แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู'บริหารและประธานอาจารย!ผู'รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ'าหน'าท่ีสํานักงานคณบดี 
- สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตต�อหลักสูตร 
- สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นป�สุดท'ายต�อหลักสูตรคณะได'ดําเนินการจัดทําแบบ 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู'บริหาร และประธานอาจารย!ผู'รับผิดชอบหลักสูตร ประจําป� 2564 โดย
ได'แบ�งกลุ�มผู'ตอบแบบประเมินตามภาระงาน แยกออกเป:น 3 กลุ�ม คือ บุคลากรสายวิชาการ สาย
สนับสนุนวิชาการ และสายการปฏิบัติงานฟาร!ม โดยได'เริ่มดําเนินการในเดือน ธันวาคม 2564 และนํา
ผลการประเมินรายงานต�อคณะกรรมการประจําคณะ พร'อมท้ังแจ'งผลการประเมินให'ผู'ถูกประเมิน
รับทราบ 

 

ผลการประเมินตนเอง : 4   Adequate as Expected 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะสัตวศาสตร,และเทคโนโลยี ประจําป;การศึกษา 2564 

 

Criteria Rating 
C.1 ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู3เรียน 3 

 C.1.1  มีการใช(ข(อมูลที่เก่ียวข(องในการกําหนดคุณสมบัติและจาํนวนรับ 
ที่เหมาะสม 

3 
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Criteria Rating 
 C.1.2  มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการรับสมัครและคัดเลือกผู(เรียน และใช(ผลการประเมินใน

การปรับปรุงเพื่อให(ได(ผู(เรียนที่มคุีณสมบัติและจํานวนตามต(องการ 
3 

C.2 ผลและกระบวนการจดัการศึกษาของแต1ละหลกัสูตรต1อผลการเรียนรู3 (Learning Outcomes) 
และความต3องการจําเปpนของผู3มีส1วนได3ส1วนเสีย 

3 

 C.2.1  มีการกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต'ละหลักสูตรให(บรรลุคุณลักษณะพึง
ประสงค�ของบัณฑิต และผลการเรียนรู( 

3 

 C.2.2  มีการกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต'ละหลักสูตร ให(ตอบสนองความ
ต(องการและจําเปJนของผู(มีส'วนได(ส'วนเสีย 

3 

 C.2.3  มีการกํากับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู(เรียนให(สอดคล(องกับผลการเรียนรู(คาดหวัง
หรือคุณสมบัติที่พึงประสงค�ของผู(เรียน เพื่อทําให(มั่นใจว'ากระบวนการวัดและผลจากการประเมิน
ผู(เรียนนั้นมีความถูกต(อง เชื่อถือได(และเปJนธรรม (ensure validity, reliability and fairness) 

3 

 C.2.4  มีการกํากับติดตามและประเมินผลของกระบวนการสนบัสนนุการเรียนรู(ของนักศึกษา งานให(
คําแนะนําและบริการนักศึกษา (student supports / services / advices) เพื่อให(นักศึกษามี
คุณสมบัติที่พงึประสงค�ตามผลการเรียนรู(และศักยภาพทางอาชพี 

3 

C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร3างสรรค,นวัตกรรม 
ตามทิศทางการพัฒนาด3านวิจัยและเพ่ือผู3เรียน 

4 

 C.3.1  มีการใช(ข(อมูลที่เก่ียวข(องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบัน 
ในการกําหนดหรือทบทวนทิศทางการวิจัยของคณะ/สถาบนั 

4 

 C.3.2  มีการกํากับติดตามและประเมินผลการวิจัยและกระบวนการวิจัย 
ให(ตอบสนองทิศทางการวิจัยของคณะ/สถาบันและใช(ผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือ
ปรับทิศทางการวิจัย 

4 

C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด3านบริการวิชาการแก1ชุมชน และเพ่ือ
ผู3เรียน 

4 

 C.4.1  มีการใช(ข(อมูลที่เก่ียวข(องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกําหนดหรือทบทวน
ทิศทางการบริการวิชาการแก'ชมุชนและพัฒนาผู(เรียนของคณะ/สถาบนั ตามวิสัยทัศน� ปณิธาน และ/
หรือยุทธศาสตร�ของคณะ/สถาบันทีส่อดคล(องกับยุทธศาสตร�ชาต ิ

4 

 C.4.2  มีการกํากับติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการและกระบวนการบริการวชิาการให(
ตอบสนองทิศทางการบริการวิชาการของคณะ/สถาบันและใช(ผลการประเมินในการปรับปรุง
กระบวนการหรือปรับทิศทาง 

4 

C.5 ผลและกระบวนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือให3สอดคล3องหรือบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน
ของสถาบัน 

3 
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Criteria Rating 
 C.5.1  มีการใช(ข(อมูลที่เก่ียวข(องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกําหนดหรือทบทวน

ทิศทางการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให(สอดคล(องกับพันธกิจอ่ืนของคณะ/สถาบนั หรือเพื่อการ
พัฒนาความรู(ความสามารถและทักษะทางด(านศิลปะและวัฒนธรรมความเข(าใจหรือ 
การสืบสานต'อยอดศิลปวัฒนธรรม 

3 

 C.5.2  มีการกํากับดูแลและประเมินผลการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกระบวนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให(ตอบสนองทิศทางการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน'วยงานและใช(ผล
การประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง 

3 

C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 

 C.6.1  มีการใช(ข(อมูลที่เก่ียวข(องในการวางแผนอัตรากําลังของบุคลากร 4 

 C.6.2  มีการกํากับ ติดตาม ดําเนินการ และประเมินแผนอัตรากําลังของบุคลากร และใช(ผลการ
ประเมินในการทบทวนและปรับปรุงอัตรากําลังให(มีความเหมาะสมกับความต(องการจาํเปJนของคณะ/
สถาบนั 

4 

 C.6.3  มีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จําเปJนในการขับเคลื่อนพันธกิจต'าง ๆ ของคณะ/สถาบนั 
มีการติดตามประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
และใช(ผลการประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 

3 

 C.6.4  มีการวิเคราะห�ความต(องการจําเปJนในการได(รับการพัฒนาของบุคลากร และใช(ข(อมูลที่
เก่ียวข(องในการวางแผนพฒันาบุคลากร 

3 

 C.6.5  มีการกํากับ ติดตาม ดําเนินการ และประเมินแผนพฒันาบุคลากร และใช(ผลการประเมินในการ
ปรับปรุงพฒันาบุคลากร 

3 

 C.6.6  มีระบบการประเมินความดีความชอบ ให(รางวลั ยกย'อง และเพิ่มขวัญและกําลังใจของบุคลากร
ด(วยความโปร'งใส ยุติธรรม สอดคล(องเหมาะสมกับทิศทางการพฒันาของคณะ/สถาบัน และส'งเสริมให(
เกิดความมุ'งม่ัน ร'วมแรงร'วมใจของบุคลากรในการดําเนนิพันธกิจต'าง ๆ (Merit System) 

3 

C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด3านกายภาพ 3 

 C.7.1  มีการจัดหา บํารุงรักษา และประเมิน ผลการจัดหาและบํารุงรักษาวสัดุอุปกรณ�และสถานที่ที่ใช(
ในการจัดการเรียน การสอน และการฝiกปฏิบัติของผู(เรียน เพือ่ให(มีความเพียงพอพร(อมใช(ทันสมัยและ
ตอบสนองความต(องการจําเปJนของการจัดการเรียนการสอนและการฝiกปฏิบัต ิ

3 

 C.7.2  มีการจัดหา บํารุงรักษา ให(บริการ และประเมินผลการจดัหา บํารุงรักษา และให(บริการวัสดุ
อุปกรณ�และสถานที่ ด(านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให(มีความเพียงพอ พร(อมใช( ทันสมัย และ
ตอบสนองความต(องการจําเปJนของการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนาการเรียนรู(ของผู(เรียน 
และการบริหารจัดการพนัธกิจต'าง ๆ 

3 
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Criteria Rating 
 C.7.3  มีการจัดหา บํารุงรักษา ให(บริการ และประเมินผลการจดัหา บํารุงรักษา และให(บริการ

ทรัพยากรในห(องสมุด เพื่อให(มีความเพียงพอ 
พร(อมใช( ทันสมัย และตอบสนองความต(องการจําเปJนของการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาการ
เรียนรู(ของผู(เรียน 

3 

 C.7.4  มีการจัดสภาพแวดล(อมทางกายภาพ สภาพแวดล(อมทางสังคม และสภาพแวดล(อมทางจิตวิทยา 
ที่ช'วยส'งเสริมการเรียนรู( ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู(เรียน 

3 

C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด3านภาวะผู3นํา ธรรมาภิบาล และการตอบสนองผู3มีส1วนได3ส1วน
เสีย 

4 

 C.8.1  มีกระบวนการรับฟdงความคิดเห็นและความต(องการของผู(มีส'วนได( 
ส'วนเสียทัง้ภายในและภายนอกคณะ/สถาบันอย'างเปJนระบบ 

4 

 C.8.2  มีการใช(ข(อมูลความคิดเห็นและความต(องการของผู(มสี'วนได(ส'วนเสีย รวมทัง้สารสนเทศอ่ืนที่
เก่ียวข(องในการจัดทําวิสัยทัศน� พันธกิจ และ 
แผนกลยุทธ� 

4 

 C.8.3  มีกระบวนการถ'ายทอดแผนกลยุทธ�สู'การปฏิบัติ กํากับติดตามและประเมินผลการดาํเนินการ
ตามแผนกลยุทธ�อย'างเปJนระบบ และใช(ผลการประเมินในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อผลักดนัให(บรรลุผล
สําเร็จตามเปpาหมายเชิงกลยทุธ� 

4 

 C.8.4  มีกระบวนการสื่อสารข(อมูลสําคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร(างความผูกพนักับบุคลากร
และผู(เรียน รวมทั้งผู(มีส'วนได(ส'วนเสียที่สาํคัญอย'างเปJนระบบ 

3 

 C.8.5  มีกระบวนการประเมินภาวะผู(นํา ธรรมาภิบาล และผลการปฏิบัติงานของผู(บริหารคณะ/สถาบนั 
รวมทั้งผู(บริหารสูงสุด และสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน และใช(ผลการประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 

3 

 C.8.6  มีการใช(ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดบัในการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารและการ
ดําเนินพนัธกิจของคณะ/สถาบนั 

4 

สรุปผลในภาพรวม 3 

  
 
 

 


