
 

  คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัแม่โจ ้
                         รายงานประเมินตนเองประจาํปีการศึกษา  ๒๕๕๓

   

 

๙๔ 

 

 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ ๑๐.๑  :  การบริหารจดัการสถานศึกษา  ๓  ดี (ปีการศึกษา) 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
 ๑.  วางแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี และส่งเสริมสนับสนุน 
       ทั้งทรัพยากร ส่ิงอาํนวยความสะดวก และบุคคล 
 ๒.  จดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม และดา้น   
                   ภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติด 
 ๓.  พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้องคค์วามรู้และทกัษะการ  
                   ปฏิบติังานเพ่ือการพฒันาสถานศึกษา ๓ ดี อยา่งมีคุณภาพ 
 ๔.  ใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการดาํเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา ๓ ดี 
 ๕.  กาํกบั  ติดตามใหส้ถานศึกษาพฒันาหรือมีนวตักรรมส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานเป็นไป   
                    ตามมาตรฐานสถานศึกษา ๓ ดี  

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการดาํเนินการ ๑ ขอ้ มีการดาํเนินการ ๓ ขอ้ มีการดาํเนินการครบทั้ง ๕ ขอ้ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่ ๑๐.๑  :  การบริหารจดัการสถานศึกษา ๓ ดี (ปีการศึกษา) 
คะแนนทีไ่ด้รับ  : ๓ 
ผลการดําเนินงาน : คณะฯ มีการดาํเนินการ ๔ ขอ้  ดงัน้ี 

๑. คณะฯ มีการกาํหนดนโยบายดา้นการส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร ส่ิงอาํนวยความ  
สะดวก และบุคลากรโดยระบุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการประจาํปี ๒๕๕๔ (เอกสารอ้างอิง ๑๐.๑.๑-๑) 
ไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น  

- โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ ของคณะฯ โดยจดัสร้างสนามฟุตบอล ให ้
คณาจารย  ์บุคลากร และนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการออกกาํลงักาย (เอกสารอ้างอิง 
๑๐.๑.๑-๒)    

- รณรงคใ์หค้ณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา ออกกาํลงักายโดยการจดักิจกรรมการ
เตน้แอโรบิค  โดยมีคณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา และผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการ (เอกสารอ้างอิง 
๑๐.๑.๑-๓) 

- รณรงคก์ารแต่งกายของนกัศึกษาชาย นกัศึกษาหญิงไวเ้ป็นตวัอยา่งและ 

องค์ประกอบที ่๑๐  :  การบริหารจัดการสถานศึกษา ๓ ด ี



 

  คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัแม่โจ ้
                         รายงานประเมินตนเองประจาํปีการศึกษา  ๒๕๕๓

   

 

๙๕ 

 

ประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบไซด ์(เอกสารอ้างอิง ๑๐.๑.๑-๔)  
-     รณรงคแ์ละใหค้วามรู้เก่ียวกบั ผลเสีย อนัตราย และโทษจากยาเสพติด   

พร้อมทั้งส่งเสริมใหน้กัศึกษาห่างไกลตา้นสารเสพติด โดยจดัทาํบอร์ดเก่ียวกบัสารเสพติด 
(เอกสารอ้างอิง ๑๐.๑.๑-๕)       

๒. คณะฯ มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษาใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ โดยไดด้าํเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี 

- จดัเตรียมอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในหอ้งสมุด สาํหรับบริการนกัศึกษาในการ
อ่านหนังสือ เช่น เก้าอ้ี โต๊ะ หนังสือ  พร้อมทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับการสืบคน้ขอ้มูล ไว้
สําหรับบริการนักศึกษาในห้องสมุดคณะฯ พร้อมทั้งมีห้องชมทีวี วีดิโอ และห้องอินเตอร์เน็ต 
(เอกสารอ้างอิง ๑๐.๑.๒-๑) ไวบ้ริการนกัศึกษา  
   - ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวนัด่ืมนมโลก World Milk Day ๒๐๑๑ การด่ืม
นมเพื่อสุขภาพ โดยการนาํผลิตภณัฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ และอุปกรณ์ในการให้ความรู้เก่ียวกบันม 
เช่น อุปกรณ์เตา้นมเทียม บอร์ดประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบันม ของคณะฯ เขา้ร่วมโครงการ
ของมหาวิทยาลยั (เอกสารอ้างอิง ๑๐.๑.๒-๒)   
           ๓.  สโมสรนกัศึกษาคณะฯ จดักิจกรรมพิธีไหวค้รู ประจาํปี ๒๕๕๓ เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษา
ไดร้ะลึกถึงพระคุณของครู และอาจารยท่ี์ไดอ้บรมสั่งสอน ให้ความรู้ ตลอดจนถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม และส่งเสริมให้นกัศึกษาเกิดความสามคัคีในหมู่คณะฯ ของนกัศึกษา  ในการทาํพานพุ่ม 
และพวงมาลยัขอ้มือ  ในวนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓  ณ อาคารศูนยส์ัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี 
(เอกสารอ้างอิง ๑๐.๑.๓-๑) 
 ๔.  สโมสรนกัศึกษาคณะฯ  ไดจ้ดัโครงการค่ายอาสาผลิตสัมพนัธ์ คร้ังท่ี ๓ วนัท่ี ๑๔-๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียน บา้นสักทุ่ง อาํเภอจุน จงัหวดัพะเยา  โดยร่วมกบัสโมสรคณะผลิต
กรรมการเกษตร และสโมสรคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้ า มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษามีโอกาสเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ วิถีชีวิตของสังคม
ชนบท และรับทราบปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชนบท รวมทั้งสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งสถาบนั
และชุมชน และเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(เอกสารอ้างอิง ๑๐.๑.๔-๑) 
 สโมสรนกัศึกษาคณะฯ ร่วมกบักองกิจการนกัศึกษา จดัโครงการวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี 
๒๕๕๔ วนัท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สนามวงัซ้าย มหาวิทยาลยัแม่โจ  ้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
สนบัสนุนในดา้นการแสดงออกท่ีดีสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กบัเด็กนกัเรียน และสร้าง
ความสามคัคีในหมู่คณะฯ และบาํเพ็ญประโยชน์ร่วมกนัภายในคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
คณะฯ (เอกสารอ้างอิง ๑๐.๑.๔-๒) 
 



 

  คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัแม่โจ ้
                         รายงานประเมินตนเองประจาํปีการศึกษา  ๒๕๕๓

   

 

๙๖ 

 

การประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
มาตรฐาน ๓ D 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์ 
การประเมินตวับ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

๓ ขอ้ ๔ ขอ้ ๓ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ี  ๑๐.๒  :  ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย  ๓  ดี  มีความรู้  เจตคติท่ีดี  ตลอดจนเกิด   
                           พฤติกรรม (ปีการศึกษา) 
ข้อมูลอ้างองิ : ผลผลติ 

๑. โครงการกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา  ๓  ดี  ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย  
                 ดา้นการส่งเสริมใหมี้คุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย  และดา้นการสร้างภูมิคุม้กนั           
                 ภยัจากยาเสพติดทุกชนิด 

๒. รายงานผลการเขา้ร่วมโครงการของนกัศึกษา 
๓. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา  ๓  ดี 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย 

๓ ดี 
จาํนวน ๑ ดา้น 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย ๓ ดี 
จาํนวน ๒ ดา้น 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย ๓ 
ดี 

ครบทั้ง ๓ ดา้น 
 
การดําเนินงาน  
ตัวบ่งช้ีที ่ ๑๐.๒  :  ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย  ๓  ดี  มีความรู้  เจตคติท่ีดี  ตลอดจนเกิด     
                        พฤติกรรม  (ปีการศึกษา) 
คะแนนทีไ่ด้รับ  :   ๓ 
ผลการดําเนินงาน  : คณะฯ มีการดาํเนินการ  ๓  ดา้น  ดงัน้ี 
  ๑. ดา้นจริยธรรมและความเป็นไทย 
               คณะฯ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวฒันธรรมวนัสงกรานต ์
(เอกสารอ้างอิง ๑๐.๒.๑-๑) (เอกสารอ้างอิง ๑๐.๒.๑-๒)  ซ่ึงไดจ้ดักิจกรรมการรดนํ้ าดาํหวัผูอ้าวุโส 
และคณาจารยท่ี์เกษียณอายรุาชการ ซ่ึงเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม วนัสงกรานต ์
ประจาํปี ๒๕๕๔  อีกทั้ งยงัเป็นการทาํกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาคณะฯ วนัท่ี ๑๙ เมษายน 
๒๕๕๔ ณ อาคารศูนยส์ตัวศาสตร์และเทคโนโลย ี(เอกสารอ้างอิง ๑๐.๒.๑-๓)   



 

  คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัแม่โจ ้
                         รายงานประเมินตนเองประจาํปีการศึกษา  ๒๕๕๓

   

 

๙๗ 

 

 ๒. ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย 
สโมสรนักศึกษาคณะฯ จดัโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรประจาํปี ๒๕๕๓ เพื่อ

ดาํเนินงานจดักิจกรรมนกัศึกษา ให้ความสะดวก และให้บริการดา้นกิจกรรมแก่นกัศึกษาในชมรม 
โดยให้นกัศึกษาคณะฯ จาํนวน ๔๗๐ คน  ออกเสียงเลือกตั้งใน วนัพฤหัสบดีท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ ณ อาคารโรงประชุมชูติวตัร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(เอกสารอ้างอิง ๑๐.๒.๑-๔) 

๓. ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้าง
ภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติดทุกชนิด 

คณะฯ จดัโครงการอบรมภาวะผูน้าํ ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพนักศึกษาและ
ศิษยเ์ก่า(เอกสารอ้างอิง ๑๐.๒.๑-๕) สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๓ สาขาสัตวศาสตร์ หลกัสูตร ๔ ปี 
และหลักสูตรเทียบเข้าเรียน ๒ ปี จาํนวน ๑๘๒ คน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ๕ ประการ คือ ๑) ความรู้ ๒) ทกัษะการคิด ๓) ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๔) ทกัษะการคิดวิเคราะห์และการส่ือสาร ๕) การพฒันา
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนก่อให้เกิดความสามคัคีและความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนกัศึกษา  
ชั้นปีท่ี ๓ ของคณะฯ ระหว่างวนัท่ี ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ณ ค่ายนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง     
จ.เชียงใหม่ (เอกสารอ้างอิง ๑๐.๒.๑-๖) 

การประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมายตามแผนของ
หน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 

๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์ 
การประเมินตวับ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

๓ ดา้น ๓ ดา้น ๓ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
  
ผู้ผดิชอบองค์ประกอบที ่๑๐  นางสาวจิราพรรณ  จิตร์ทะวงศ์ 
 


