
๒๔ 
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ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑   : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  
๑. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ี

กาํหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
๒. มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
๓. ทุกหลกัสูตรมีการดาํเนินให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาํเนินงานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หมายถึง  ต้องมีการประเมินผลตาม  “ตัวบ่งช้ีผลการ
ดาํเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลกัสูตรใดยงัไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตวับ่งช้ีกลางท่ีกาํหนดในภาคผนวก ก ) สําหรับ
หลกัสูตรสาขาวิชาชีพตอ้งได้รับการรับรองหลกัสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ย 

(หมายเหตุ : สาํหรับหลกัสูตรเก่าหรือหลกัสูตรปรับปรุงท่ียงัไม่ไดด้าํเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ยึดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘) 

๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกาํกบัให้มีการดาํเนินการให้ครบถว้นทั้งขอ้ ๑ ขอ้ ๒ 
และ ขอ้ ๓ ขา้งตน้ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตร
อย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรณีหลักสูตรท่ี
ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องคุมกํากับให้การ
ดาํเนินการตามตวับ่งช้ีในขอ้ ๓ ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ๕ ขอ้แรกและอยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ ของตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสูตร 

๕. มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกาํกบัใหมี้การดาํเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ ๑ ขอ้  ๒ 
และขอ้ ๓ ขา้งตน้ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตาม
ผลการประเมินในข้อ  ๔  กรณีหลักสูตรท่ีดํา เ นินตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้งควบคุมกาํกบัให้การดาํเนินการตามตวับ่งช้ีในขอ้ ๓ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมินครบ ทุกตวับ่งช้ีทุกหลกัสูตร 

 
 

องค์ประกอบที ่๒ :  การผลติบัณฑิต 
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เกณฑ์การประเมิน :   
เกณฑ์ทัว่ไป 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๓ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๔ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๕ ขอ้ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑  : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 
คะแนนทีไ่ด้รับ : ๔ 
ผลการดําเนินงาน  :  คณะฯ มีการดาํเนินการได ้๔ ขอ้ ดงัน้ี 

๑. คณะฯ ไดด้าํเนินการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตามระบบและกลไกการ
เปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสารอ้างอิง ๒.๑.๑-๑) คือ มีการดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง ๒.๑.๑-๒) (เอกสารอ้างอิง ๒.๑.๑-๓)  
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ตามเกณฑ์ท่ี  สกอ .  กําหนด 
(เอกสารอ้างอิง ๒.๑.๑-๔) (เอกสารอ้างอิง ๒.๑.๑-๕) 

๒. คณะฯ มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัมหาวิทยาลยัและกาํหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสารอ้างอิง ๒.๑.๒-๑)  

๓. คณะฯ มีการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการ (มคอ. ๗) ของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง ๒.๑.๓-๑)  และหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง ๒.๑.๓-๒) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อให้หลักสูตรมีการ
ดาํเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยทุกหลกัสูตรไดผ้า่นการรับรองเห็นชอบหลกัสูตรจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) (เอกสารอ้างอิง ๒.๑.๓-๓), (เอกสารอ้างอิง ๒.๑.๓-๔) 

๔. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาํหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตว-
ศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง ๒ .๑.๔-๑)  คณะกรรมการประจําหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง ๒.๑.๔-๒)  คณะกรรมการประจาํหลกัสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารจดัการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว ์(เอกสารอ้างอิง ๒.๑.๔-
๓)    เพื่อรับผดิชอบควบคุมกาํกบัใหมี้การดาํเนินการใหค้รบถว้นทั้งขอ้ ๑ ขอ้ ๒ และ ขอ้ ๓ ขา้งตน้ 
และมีการประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ีกาํหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตร (เอกสารอ้างอิง ๒.๑.๔-๔), (เอกสารอ้างอิง ๒.๑.๔-๕) 
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การประเมนิตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
คะแนนองิเกณฑ์ 

การประเมินตวับ่งช้ี สกอ. 
การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

๕ ขอ้ ๔ ขอ้ ๔ คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒   :  อาจารยป์ระจาํวิชาท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
เกณฑ์การประเมิน :  สถาบนัสามารถเลือกใชเ้กณฑก์ารประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปน้ี 

๑. แปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง ๐-๕ 
หรือ 

๒. แปลงค่าการเพิ่มของค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบั
ปีท่ีผา่นมาเป็นคะแนนระหวา่ง ๐-๕ 

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ 
๑. ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ ๕ = 

ร้อยละ ๓๐ ข้ึนไป หรือ 
๒. ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ี

ผา่นมา ท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ ๕ = ร้อยละ ๖ ข้ึนไป 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒  อาจารยป์ระจาํวิชาท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
คะแนนทีไ่ด้รับ  : ๕ 
ผลการดําเนินงาน :  ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก เท่ากบั ๗๓.๙๑ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓  คณะฯ มีอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  จาํนวน  ๑๗  คน  
จากอาจารยป์ระจาํทั้งหมด  จาํนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๙๑ มีค่าคะแนนเท่ากบั ๕ โดย
อา้งอิงจากฐานขอ้มูลบุคลากรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี วนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
(เอกสารอ้างอิง ๒.๒-๑)   
 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๓  :   อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑก์ารประเมิน : สถาบนัสามารถเลือกใชเ้กณฑก์ารประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปน้ี 

๑. แปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนนระหวา่ง ๐-
๕ หรือ 

๒. แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาเป็นคะแนนระหวา่ง ๐-๕  



๒๗ 
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ตัวบ่งช้ีที ่๒.๓  อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 
คะแนนทีไ่ด้รับ  ๔.๖๙ 
ผลการดําเนินงาน :  ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ เท่ากบั ๕๖.๕๒ 
 คณะฯ มีอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓  จาํนวน  ๑๓  คน  
จากอาจารยป์ระจาํทั้งหมด  จาํนวน ๒๓ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๕๒ โดยอา้งอิงจากฐานขอ้มูล
บุคลากรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (เอกสารอ้างอิง ๒.๓.๑-
๑)  และไดท้าํการแปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกบัปี ๒๕๕๒ เท่ากบั ๔.๖๙  
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๔   : ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
เกณฑม์าตรฐาน 

๑. มีแผนการบริหารและพฒันาคณาจารยท์ั้งทางดา้นวิชาการ เทคนิคการสอนและการวดัผล 
และมีแผนการบริหารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์

๒. มีการบริหารและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลาการสายสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนด 
๓. มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวญัและกาํลงัใจใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากร

สายสนบัสนุนสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
๔. มีระบบการติดตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนนาํความรู้และทกัษะท่ีไดจ้าก

การพฒันามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
ตลอดจนปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

๕. มีการใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบติั 

๖. มีการประเมินผลความสาํเร็จของแผนบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน 

๗. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือการปรับปรุงการบริหารและพฒันา
คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
๓ หรือ ๔ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  
๕ หรือ ๖ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๗ ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔  :  ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
คะแนนทีไ่ด้รับ  : ๓ 
ผลการดําเนินงาน : คณะฯ มีการดาํเนินการได ้๔  ขอ้ ดงัน้ี 

๑. คณะฯ มีแผนพฒันาบุคลากร ระยะ ๔ ปี  ซ่ึงแสดงถึงนโยบายการบริหารงานและ แผน
อตัรากาํลงัของบุคลากรของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง ๒.๔.๑-๑)  แผนกลยุทธ์การพฒันาบุคลากร 
(เอกสารอ้างอิง ๒.๔.๑-๒)  แผนยทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากรทั้งทางดา้นวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผล  และมีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรใหม่ 
(เอกสารอ้างอิง ๒.๔.๑-๓)   

๒. คณะฯ  มีการกาํหนดงบประมาณแผนการบริหารและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลาการสาย
สนับสนุน  และมีการดาํเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีกาํหนดไว ้ (เอกสารอ้างอิง 
๒.๔.๒-๑)   

๓. คณะฯ ได้มีการจัดสวสัดิการท่ีเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีแก่บุคลากร เพื่อสร้างขวญัและ
กาํลงัใจใหแ้ก่คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     เช่น 
จดัสภาพแวดลอ้มใหม่ดว้ยไมป้ระดบัต่างๆ  ในสาํนกังานคณบดีฯ  จดัมุมอ่านหนงัสือ หนงัสือพิมพ ์
จดัความเป็นระเบียบของโตะ๊ท่ีนัง่   สภาพส่ิงแวดลอ้มรอบๆ  สาํนกังาน เพื่อใหบ้ริการบุคลากรและ
เสริมสร้างสุขภาพจิตท่ีดีของบุคลากร (เอกสารอ้างอิง ๒.๔.๓-๑) ส่งเสริมใหบุ้คลากรออกกาํลงักาย
เสริมสร้างสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง (เอกสารอ้างอิง ๒.๔.๓-๒) รวมทั้งมีกล่องรับความคิดเห็น
เพิ่มเติม   เพื่อให้คณาจารยแ์ละบุคลากรไดแ้สดงความคิดเห็น และแจง้ความจาํนงในสวสัดิการท่ี
ตอ้งการมีเพิ่มเติมไดอี้กดว้ย (เอกสารอ้างอิง ๒.๔.๓-๓) 

๔.  มหาวิทยาลยัไดจ้ดัให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน ใน
เร่ือง "จริยธรรมการทาํงานในสถาบันอุดมศึกษา"  เม่ือวนัท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมี
คณาจารยแ์ละบุคลากรเขา้ร่วมการอบรมในคร้ังน้ี  (เอกสารอ้างอิง ๒.๔.๔-๑)  และมหาวิทยาลยัได้
มีการดูแลควบคุมให้คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบติั   โดยมีขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
แม่โจว้่าดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการและพนักงานมหาวิทยาลยั  พ.ศ.๒๕๕๒  (เอกสารอ้างอิง 
๒.๔.๔-๒)  และได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการดาํเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์
(เอกสารอ้างอิง ๒.๔.๔-๓)  โดยมีการกาํหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไ์วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  
โดยจดัทาํเป็นคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์(เอกสารอ้างอิง ๒.๔.๔-๔)  ซ่ึงบุคลากรของคณะฯ  
ก็ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้   และยังได้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์ประจาํคณะฯ  (เอกสารอ้างอิง ๒.๔.๔-๕) และได้
แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบรวบรวมขอ้ร้องเรียนทางดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์(เอกสารอ้างอิง 
๒.๔.๔-๖) 



๒๙ 
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การประเมนิตนเอง 

ค่าเป้าหมายตามแผน
ของหน่วยงาน 

ผลการดาํเนินงาน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์ 
การประเมนิตวับ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

๔ ขอ้ ๔ ขอ้ ๓ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๕   :  หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

๑. มีการจดัการหรือจดับริการเพื่อให้นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชใ้นอตัราไม่สูงกว่า ๘ 
FTES ต่อเคร่ือง 

๒. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใชง้านแก่นกัศึกษาทุกปีการศึกษา 

๓. มีบริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนและการพฒันานกัศึกษาอยา่ง
น้อยในดา้นห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เนตใน
ระบบไร้สาย 

๔. มีบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ อย่างนอ้ยในดา้นงานทะเบียนนกัศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือการ
บริการดา้นอาหารและสนามกีฬา 

๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยา่ง
น้อยเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบกาํจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

๖. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ้ ๒-๕ ทุกขอ้ไม่ตํ่ากวา่ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 
๗. มีผลการประเมินคุณภาพในขอ้ ๖ มาใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดัการบริการด้าน

กายภาพท่ีสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
๒ หรือ ๓ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๔ หรือ ๕ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  
๖ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๗ ขอ้ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๕   : หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
คะแนนทีไ่ด้รับ  :  ๓ 
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ผลการดําเนินงาน : คณะฯ มีการดาํเนินการได ้ ๕  ขอ้ ดงัน้ี 
๑. มีการจดัการหรือจดับริการเพื่อให้นกัศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชใ้นอตัราไม่สูงกว่า ๘ 

FTES ต่อเคร่ือง โดยคณะฯ ใชผ้ลการประเมินของระดบัมหาวิทยาลยั (รอผลการประเมินจาก
มหาวิทยาลยั หลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัตรวจประเมินเรียบร้อยแลว้) 

๒. ห้องสมุดของคณะฯ มีบริการคอมพิวเตอร์สําหรับการสืบค้นหนังสือและวารสาร 
เช่ือมโยงกับเครือข่ายของสํานักหอสมุด (เอกสารอ้างอิง ๒.๕.๒-๑)  อีกทั้ งมีบริการในห้อง
อินเตอร์ เ น็ต   ห้องคอมพิวเตอร์คํานวณสูตรอาหาร   ห้องพักนักศึกษาปริญญาโท -เอก  
(เอกสารอ้างอิง ๒.๕.๒-๒)  โดยทางอาจารยไ์ดเ้ปิดสอนวิชา สศ ๔๒๐ คอมพิวเตอร์เพื่อการปศุสัตว ์
เพื่อให้นักศึกษาไดท้ราบถึงวิธีการใช้งาน  และสามารถคาํนวณสูตรอาหารสําหรับสัตวเ์พื่อการ
วิเคราะห์ในทุกปีการศึกษา (เอกสารอ้างอิง ๒.๕.๒-๓) 

๓. คณะฯ มีบริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนสาํหรับนกัศึกษา  ใน
สภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสมภายในห้องเรียน อุปกรณ์ครบครันสําหรับห้องปฏิบติัการ อุปกรณ์ท่ี
อาํนวยต่อการจดัการศึกษา และมีบริการจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายสําหรับนักศึกษา
ดว้ย (เอกสารอ้างอิง ๒.๕.๓-๑)   

๔. คณะฯ มีบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ  เช่น ระบบงานทะเบียนนักศึกษา
ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   (เอกสารอ้างอิง ๒.๕.๔-๑)  มีการบริการยาสามญัประจาํบา้นและ
อุปกรณ์สาํหรับปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ (เอกสารอ้างอิง ๒.๕.๔-๒) และนอกจากน้ี  ยงัมีการอาํนวย
ความสะดวกดา้นการออกกาํลงักาย  และการเล่นกีฬา  เช่น วอลเล่ยบ์อล เปตอง เทเบิลเทนนิส   เป็น
ตน้ (เอกสารอ้างอิง ๒.๕.๔-๓) 

๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยภายในอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนบริเวณโดยรอบอาคาร เช่น ระบบประปา  ระบบรักษาความปลอดภยัภายใน
สาํนกังาน ระบบกาํจดัของเสียจากมูลสตัว ์ ระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคารต่างๆ 
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (เอกสารอ้างอิง ๒.๕.๕-๑) 
 
การประเมนิตนเอง 

ค่าเป้าหมายตามแผน
ของหน่วยงาน 

ผลการดาํเนินงาน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์ 
การประเมนิตวับ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

๖ ขอ้ ๕ ขอ้ ๓ คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๖  : ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

๑. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุก
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หลกัสูตร 
๒. ทุกรายวิชาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๓. ทุกหลกัสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
การปฏิบติัทั้งในและนอกหอ้งเรียนหรือจากการทาํวิจยั 

๔. มีการให้ผูมี้ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของทุกหลกัสูตร 

๕. มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาการ
เรียนการสอน 

๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวชิา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาตอ้งไม่ตํ่ากวา่ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 

๗. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
๒ หรือ ๓ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๔ หรือ ๕ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  
๖ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๗ ขอ้ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๖   : ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
คะแนนทีไ่ด้รับ   : ๔ 
ผลการดําเนินงาน : คณะฯ มีการดาํเนินการได ้๖ ขอ้ ดงัน้ี 

๑. คณะฯ มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญั  โดยสาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ ไดจ้ดัทาํเอกสารเผยแพร่แนวคิด ทฤษฎี วิธีการจดัการ
เรียนการรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและเกิดความคิดสร้างสรรค ์มาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัเรียนการ
สอนใหแ้ก่คณาจารยข์องคณะฯ (เอกสารอ้างอิง ๒.๖.๑-๑)  โดยทางคณะฯ ไดมี้การจดัการเรียนการ
สอน   โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เช่น  วิชา สศ ๔๙๙  สัมมนา (เอกสารอ้างอิง ๒.๖.๑-๒) วิชา สศ 
๒๙๐ การปฏิบติังานฟาร์ม (เอกสารอ้างอิง ๒.๖.๑-๓)   เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้การพฒันาตนเองความรู้ 
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ความคิด  ของนกัศึกษา และมีการเรียนการสอนในบทปฏิบติัการ   สามารถทดลองปฏิบติัและฝึกฝน
ดว้ยตนเอง สามารถนาํไปใชใ้นการทาํงานจริงได ้ 

๒. คณะฯ ไดจ้ดัทาํรายละเอียดรายวิชา ทั้งท่ีมีภาคปฏิบติัและประสบการณ์ภาคสนามก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกาํหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยไดจ้ดัทาํรายละเอียดวิชา ในแบบ มคอ.๓ และมคอ.๔  เช่น  ในหลกัสูตรวิทยาศาสตร-
บณัฑิต วิชา สศ ๓๑๐ กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเ์ล้ียง (เอกสารอ้างอิง ๒.๖.๒-๑)  วิชา สศ 
๔๙๗ สหกิจศึกษา (เอกสารอ้างอิง ๒.๖.๒-๒)  ในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิชา สศ ๖๙๘ 
การคน้ควา้อิสระ  (เอกสารอ้างอิง ๒.๖.๒-๓)   

๓. คณะฯ มีรายวิชาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการ
ปฏิบติัทั้งในและนอกหอ้งเรียนหรือจากการทาํวิจยั โดยมีอาจารยค์อยใหค้าํปรึกษาและแนะนาํ  และ
นาํความรู้จากผลการทดลองท่ีไดม้าประมวลผลและนาํเสนอและแลกเปล่ียนความรู้กนั เช่น ใน
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต วิชา สศ ๔๙๙ สัมมนา (เอกสารอ้างอิง ๒.๖.๓-๑), (เอกสารอ้างอิง 
๒.๖.๓-๒) ในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิชา  วิชา สศ ๕๙๑ สัมมนา ๒ (เอกสารอ้างอิง 
๒.๖.๓-๓) 

๔. คณะฯการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผูมี้ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหน้กัศึกษาไดรั้บ
ความรู้ใหม่ๆ  จากวิทยากรรับเชิญ หรือไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง เช่น  นกัศึกษาไดรั้บความรู้ในหวัขอ้ “หลกัการออกแบบโรงเรือนและโครงสร้าง การอ่านแบบ 
และประมวลราคางานก่อสร้าง”  จากวิชา  สศ  ๓๕๒ โรงเรือนและอุปกรณ์การเล้ียงสุกร  จาก
วิทยากรสังกดัหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นท่ีภาคพายพั เม่ือวนัท่ี ๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔ (เอกสารอ้างอิง ๒.๖.๔-๑) 
และไดรั้บความรู้ดา้นภาวะการเป็นผูน้าํ ทกัษะในการทาํงานเป็นกลุ่ม นโยบาย ๓ D  จากวิทยากร
รับเชิญซ่ึงเป็นตาํรวจ ตชด. และอาจารยพ์ิเศษ ณ ค่ายนเรศวร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   เม่ือวนัท่ี ๑-๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (เอกสารอ้างอิง ๒.๖.๔-๒)  และการบรรยายพิเศษ เร่ือง โครงการ
อุตสาหกรรมการผลิตสุกร  ในวนัท่ี  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ในวิชา สศ ๔๕๔  การจดัการฟาร์ม
สุกร (เอกสารอ้างอิง ๒.๖.๔-๓)  และในหลกัสูตรระดบัปริญญาโท ไดจ้ดักิจกรรมทศันศึกษาดูงาน 
ระหว่างวนัท่ี  ๔-๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๓  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา และ
เพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์ใหน้กัศึกษา (เอกสารอ้างอิง ๒.๖.๔-๔) 

๕. คณะฯ มีการจดัการเรียนรู้จากกระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
และงานวิจยั   โดยทางบริษทั ออลเทคไบโอเทคโนโลย ีคอร์เปอเรชัน่ จาํกดั ไดจ้ดัการบรรยายพิเศษ 
Alltech’s University Lecture Tour ข้ึน เพื่อใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท และ
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คณาจารย ์ไดรั้บฟังการบรรยายเพ่ือการพฒันาและยกระดบังานวิจยัทางวิชาการท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว ์ในวนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (เอกสารอ้างอิง 
๒.๖.๕-๑) เพื่อนาํมาทาํงานวิจยัทางสัตวศาสตร์  ทั้งระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา และ
นักศึกษาท่ีกาํลงัทาํงานวิจยัทางสัตวศาสตร์สามารถสมคัรเขา้ร่วมกับโครงการของบริษทั เพื่อ
ยกระดบังานวิจยัของตนเองสู่ระดบัสากล 

๖. คณะฯ มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา โดยอาจารยป์ระจาํวิชาไดจ้ดัทาํแบบ 
มคอ.๕  รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา ในทุกภาคการศึกษาท่ีวิชาของตนเองเปิดสอน เช่น 
วิชา สศ ๔๕๕  เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์ ในภาคเรียนท่ี ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
(เอกสารอ้างอิง ๒.๖.๖-๑), (เอกสารอ้างอิง ๒.๖.๖-๒) และวิชา สศ  ๔๕๔ การจดัการฟาร์มสุกร 
(เอกสารอ้างอิง ๒.๖.๖-๓) นอกจากน้ีอาจารยย์งัมีการประเมินผลจากการจดัการเรียนการสอนใน
รายวิชา เช่น วิชา สศ ๒๔๐ หลกัการเล้ียงสัตว ์จดัให้นักศึกษาเขา้ดูงาน  ณ โรงงานแปรรูปสุกร 
ระหว่างวนัท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน – ๑๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ และวิชา  สศ ๔๕๔  การจดัการฟาร์มสุกร 
ไดใ้หน้กัศึกษาประเมินผลจากการบรรยายของวิทยากร ในวนัท่ี ๑๕ และ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอนสําหรับภาคการศึกษาต่อไป 
(เอกสารอ้างอิง ๒.๖.๖-๔) 
การประเมนิตนเอง 

ค่าเป้าหมายตามแผน
ของหน่วยงาน 

ผลการดาํเนินงาน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์ 
การประเมนิตวับ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

๕ ขอ้ ๖ ขอ้ ๔  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๗   : ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

๑. การสํารวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตอย่าง
นอ้ยสาํหรับทุกหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาํหนดการศึกษาของ
หลกัสูตร 

๒. มีการนาํผลจากขอ้ ๑ มาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผล
การศึกษาและสัมฤทธ์ิผลการเรียนส่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

๓. มีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั้งดา้นบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณ
ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต 
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๔. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือการนาํเสนอผลงานทางวิชาการหรือการนาํเสนอผลงาน
ทางวิชาการในท่ีประชุมระหวา่งสถาบนั หรือท่ีประชุมระดบัชาติหรือนานาชาติ 

๕. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาท่ี
จดัโดยสถาบนั 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๓ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ  

๔ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๕ ขอ้ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๗   : ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 
คะแนนทีไ่ด้รับ   :  ๔ 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดาํเนินการได ้๔   ขอ้ ดงัน้ี 

๑. คณะฯ  ไดมี้ผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีตรงกบัคุณลกัษณะของบณัฑิต
ท่ีพึงประสงค์ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ อ้างอิงจากขอ้มูลของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
(เอกสารอ้างอิง ๒.๗.๑-๑)  ซ่ึงหลกัสูตรไดมี้การสรุปผลการดาํเนินการของหลกัสูตรระดบัปริญญา
ตรี ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ของหลกัสูตร โดยจดัทาํเป็นแบบ มคอ.๗ (เอกสารอ้างอิง ๒.๗.๑-๒) 

๒. คณะฯ ได้ดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตร (เอกสารอ้างอิง ๒.๗.๒-๑), (เอกสารอ้างอิง 
๒.๗.๒-๒) เพื่อให้เกิดการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีดี และผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต และตลาดแรงงาน 

๓. คณะฯ มีงบประมาณเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรทั้งดา้นบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ (เอกสารอ้างอิง ๒.๗.๓-๑) และงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต  
เช่น  การจัดทาํโครงการสหกิจศึกษาการเรียนรู้อิสระ และการฝึกงานต่างประเทศของคณะฯ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (เอกสารอ้างอิง ๒.๗.๓-๒)  ซ่ึงการจดัทาํโครงการฯ  สอดคลอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัขอ้ท่ี ๑ การผลิตบณัฑิตท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพตามความตอ้งการของ
ประเทศ  

๔. คณะฯ มีการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึง
ทางคณะฯ ไดจ้ดักิจกรรมร  “อบรมภาวะผูน้าํ”  สาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี  ๓  หลกัสูตร  ๒  และ  ๔  
ปี  จาํนวน  ๑๘๐ คน   เม่ือวนัท่ี  ๑ - ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓   ณ  ค่ายนเรศวรมหาราช  อ.แม่แตง  
จ.เชียงใหม่ (เอกสารอ้างอิง ๒.๗.๔-๑) และทางฯ ไดจ้ดักิจกรรมการทาํบุญสัตวท์ดลอง โดยมี 
คณาจารย์   รวมทั้ งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เขา้ร่วมกิจกรรม เม่ือวนัท่ี  ๑๙  
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เมษายน ๒๕๕๓ เพื่อให้ไดร้ะลึกถึงคุณของสัตวท่ี์นาํมาใชใ้นการทดลอง วิจยั เพื่อการศึกษาของ
นักศึกษา และการเรียนการสอนของอาจารย  ์รวมถึงได้ทราบถึงความสําคญัของประเพณีและ
วฒันธรรมของไทย (เอกสารอ้างอิง ๒.๗.๔-๒) 
 

การประเมนิตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดาํเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
คะแนนองิเกณฑ์ 

การประเมนิตวับ่งช้ี สกอ. 
การบรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน 

๕ ขอ้ ๔ ขอ้ ๔ คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๘  :  ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

๑.  มีการกาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

๒. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตอ้งการ
ส่งเสริมตามขอ้ ๑ ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึงทั้ง
สถาบนั 

๓. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีกาํหนดใน
ขอ้ ๑ โดยระบุตวับ่งช้ีและเป้าหมายวดัความสาํเร็จท่ีชดัเจน 

๔. มีการประเมินผลการโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาตาม
ตวับ่งช้ีและเป้าหมายท่ีกาํหนดในขอ้ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๙๐ ของตวับ่งช้ี 

๕. มีนักศึกษาหรือจริยธรรมท่ีเก่ียวกบันักศึกษาไดรั้บการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๓ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ  

๔ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๕ ขอ้ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๘  : ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา 
คะแนนทีไ่ด้รับ  :  ๓ 
ผลการดําเนินงาน :     คณะฯ ใชผ้ลการประเมินร่วมกบัระดบัมหาวิทยาลยั ตามมติสภามหาวิทยาลยั
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คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๓   เม่ือวนัท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔  ทั้งน้ีคณะฯ ไดก้ารดาํเนินการ  ๓ ขอ้ ดงัน้ี 
๑.  มหาวิทยาลยั ไดก้าํหนดขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่โจว้่าดว้ยวินยันักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(เอกสารอ้างอิง ๒.๘.๑-๑) และ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่โจว้่าดว้ยเคร่ืองแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ (เอกสารอ้างอิง ๒.๘.๑-๒)  เพื่อกาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษา
ท่ีตอ้งการส่งเสริมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และทางคณะฯ  ไดมี้ประกาศว่าดว้ยการแต่งกายของ
นกัศึกษาท่ีมาติดต่องาน รับบริการ  และเขา้ชั้นเรียนในอาคารต่างๆ และการปฏิบติังานในฟาร์มปศุ
สตัว ์ โดยประกาศ ณ วนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ (เอกสารอ้างอิง ๒.๘.๑-๓) 

๒.  คณะฯ  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาท่ี
ตอ้งการส่งเสริม ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึงทั้งสถาบนั โดย
การรณรงคก์ารปฏิบติัตามกฎจราจรและประกาศเร่ืองการแต่งกายของนกัศึกษา ในอาคารศูนยส์ัตว-
ศาสตร์และเทคโนโลย ีและทางเวบ็ไซดข์องคณะฯ (เอกสารอ้างอิง ๒.๘.๒-๑) 

๓. นกัศึกษาของทางคณะฯ ไดรั้บการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ  ซ่ึงนกัศึกษา คือ นายจตุัรวฑัฒน์  คาํปัญโญ นกัศึกษาสาขา
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเน้ือ)  ไดรั้บคดัเลือกให้เป็น “ลูกกตญัญู” โดยไดรั้บพระราชทานรางวลั
ลูกกตญัญูอย่างสูงต่อแม่ ในงานวนัแม่แห่งชาติ ประจาํปี ๒๕๕๓   (เอกสารอ้างอิง ๒.๘.๕-๑), 
(เอกสารอ้างอิง ๒.๘.๕-๒) 
  
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมายตามแผน
ของหน่วยงาน 

ผลการดาํเนินงาน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์ 
การประเมนิตวับ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

๕ ขอ้ ๓ ขอ้ ๓  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานการและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๑  : บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
คาํอธิบายตัวบ่งช้ี   :   

บณัฑิตปริญญาตรีท่ีสาํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาใน
สาขานั้น ๆ ท่ีไดง้านทาํ หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจาํ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นบัจาก
วนัท่ีสาํเร็จการศึกษา เม่ือเทียบกบับณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
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การนบัการมีงานทาํ สามารถนบักรณีการทาํงานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายไดเ้ขา้
มาประจาํเพื่อเล้ียงชีพตนเองได ้โดยการนับจาํนวนผูมี้งานทาํของผูส้าํเร็จการศึกษา ท่ีลงทะเบียน
เรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหน้บัเฉพาะผูท่ี้เปล่ียนงานใหม่หลงัสาํเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
วธีิการคาํนวณ 

จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี   x ๑๐๐ 
จาํนวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสาํรวจทั้งหมด 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่ ๑  : บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
คะแนนทีไ่ด้รับ   :  ๔.๙๒ 
ผลการดําเนินงาน : ค่าร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ 
ปี เท่ากบั ๙๘.๕๓ 
  บัณฑิตปริญญาตรีของคณะฯท่ีสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบตัรในปีการศึกษา ๒๕๕๓  มีจาํนวนทั้งส้ิน ๑๘๔ คน โดยเป็นบณัฑิตท่ีได้
งานทาํ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี จาํนวน ๑๒๒ คน จากจาํนวนบณัฑิตท่ีตอบแบบ
สํารวจภาวะการหางานทาํของบณัฑิต จาํนวน ๑๗๓ คน อา้งอิงขอ้มูลจากงานวิจยัสถาบนั กอง
แผนงาน มหาวิทยาลยัแม่โจ ้เม่ือวนัท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ (เอกสารอ้างอิง สมศ.ท่ี ๑.๑.๑-๑) ซ่ึงจะ
ได้ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทาํ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี เท่ากับ 
๗๐.๕๒ หรือค่าคะแนนเท่ากบั ๓.๕๓  

ทั้งน้ี คณะฯไดท้าํการสํารวจขอ้มูล พบว่าบณัฑิตปริญญาตรีของคณะฯท่ีสําเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรในปีการศึกษา ๒๕๕๓  มีจาํนวน
ทั้งส้ิน ๑๕๐ คน โดยเป็นบณัฑิตท่ีไดง้านทาํ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี จาํนวน ๑๓๔ คน 
จากจาํนวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสาํรวจภาวะการหางานทาํของบณัฑิต (ไม่นบัรวมบณัฑิตท่ีศึกษาต่อ) 
จาํนวน ๑๓๖ คน (เอกสารอ้างอิง สมศ.ท่ี ๑.๑.๑-๒)  ซ่ึงจะไดค่้าร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้
งานทาํ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี เท่ากบั ๙๘.๕๓ หรือค่าคะแนนเท่ากบั ๔.๙๒ 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๒  :    คุณภาพบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
คาํอธิบายตัวบ่งช้ี  :   
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คุณภาพของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ 
Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลกัษณะของบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ี 
สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามท่ีสถาบนักาํหนด ครอบคลุมอยา่งนอ้ย ๕ 
ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ ง TQF ตามสาขาวิชาท่ีประกาศใช้ ตลอดจน
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์สภาหรือองคก์รวิชาชีพกาํหนดเพิ่มเติม หรือ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

กรณีท่ีเป็นวิชาชีพท่ีมีการเพิม่เติมคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 
๕  ดา้น   ตอ้งทาํการประเมินครบทุกดา้น 
 
วธีิการคาํนวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต 
จาํนวนบณัฑิตท่ีรับการประเมินทั้งหมด 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๒  :   คุณภาพบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนนทีไ่ด้รับ   :  ๓.๗๙ 
ผลการดําเนินงาน : ค่าเฉล่ียคุณภาพบณัฑิต เท่ากบั ๓.๗๙ 
  จากผลการประเมินคุณภาพบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงแสดง
ระดับความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อผูส้ําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ของคณะฯ ปี
การศึกษา ๒๕๕๒  มีผลระดบัความพึงพอใจ เท่ากบั   พึงพอใจมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียของระดบั
ความพึงพอใจ  และค่าเฉล่ียคุณภาพบณัฑิต ซ่ึงคิดจากผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมิน
บณัฑิต เทียบกบัจาํนวนบณัฑิตท่ีรับการประเมินทั้งหมด มีค่าเท่ากบั ๓.๗๙  โดยอา้งอิงขอ้มูลจาก
งานวิจยัสถาบนั  กองแผนงาน มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(เอกสารอ้างอิง สมศ.ท่ี ๒.๑.๑-๑) 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๓   :   ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพมิพห์รือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่
เป็นปัจจยัสําคญัของคุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีแสดงถึงความเป็นผูน้าํทาง
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ความคิด ความสามารถดา้นการคิดเชิงวิพากษ ์การนาํเสนอผลงาน มีทกัษะในการวิจยั ทกัษะและภูมิ
ปัญญาในฐานะนกัวิชาการและนกัวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจยัของวิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ท่ีตีพิมพ ์หรือศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ 

การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพบ์ทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ในระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลท่ีกาํหนด รวมถึงบทความวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ (Full Paper) ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ
ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละสามารถนาํมานบัไดมี้เฉพาะ 
Article หรือ Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการนั้น สามารถนาํมานบัไดเ้ฉพาะท่ีเป็น Full paper เท่านั้น  

การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ โดยการจดันิทรรศการ 
(Exhibition)  หรือจดัการแสดง (Performance) ซ่ึงเป็นการนาํเสนอผลงาน หรือส่ิงประดิษฐ์ทาง
ศิลปะ ดนตรี ท่ีเป็นผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจยั) สู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมาย 
โดยมีการจดัการนาํเสนอในระดบัชาติหรือนานาชาติอยา่งเป็นระบบ และเป็นวิธีการท่ียอมรับในวง
วิชาชีพ หรือไดรั้บการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมท่ีเก่ียวขอ้งและมีช่ือเสียงในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณค่าของผลงานในการเผยแพร่ เช่น 

- มีคณะกรรมการผู ้พิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่  ซ่ึงอาจ
ประกอบดว้ยศิลปินระดบัชาติ ผูท้รงคุณวฒิุ และนกัวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ 

- การประกวด มีรางวลัรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีมีคุณภาพ และเป็นท่ียอมรับในวง
วิชาการ  
 
วธีิการคาํนวณ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่  
                           ของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท                            x ๑๐๐      

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๓  : ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
คะแนนทีไ่ด้รับ    :  ๒.๕ 
ผลการดําเนินงาน : ค่าร้อยละของผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ เท่ากบั ๒๕ 
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 นักศึกษาผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๓  จาํนวน  ๒  คน ของ
คณะฯ ในสาขาวิชาสตัวศาสตร์ฯ มีผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ จาํนวนทั้งส้ิน  ๒  เร่ือง ท่ี
แสดงถึงความสามารถของนกัศึกษา  ทั้งในดา้นการคิดเชิงวิเคราะห์ การนาํเสนอผลงาน และทกัษะ
ในการวิจยั  โดยผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพห์รือเผยแพร่  จาํนวน  ๒  เร่ือง  มีค่าเท่ากับ  ๐.๕๐  ตามเกณฑ์ประเมินท่ีค่าถ่วงนํ้ าหนัก 
๐.๒๕  เทียบกบั จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ หรือ
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๒.๕  เม่ือ กาํหนดให้ร้อยละ ๕๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา ซ่ึง
ผลงานวิจยัไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารแก่นเกษตร ปีท่ี๓๘ ฉบบัพิเศษ ๒๕๕๓ และวารสารเกษตร 
สัมมนาวิชาการบณัฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์  คร้ังท่ี ๗  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
วนัท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๒  (เอกสารอ้างอิง สมศ.ท่ี ๓.๑.๑-๑) 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๔  : ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพมิพ ์   
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
คาํอธิบายตัวบ่งช้ี  :  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ป็นปัจจยั
สําคญัของคุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีแสดงถึงความเป็นผูน้าํทางความคิด 
ความสามารถดา้นการคิดเชิงวิพากษ ์การนาํเสนอผลงาน มีทกัษะในการวิจยั ทกัษะและภูมิปัญญา
ในฐานะนกัวิชาการและนกัวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท่ีตีพิมพ ์

การตีพมิพ์ หมายถึง การตีพิมพบ์ทความจากวิทยานิพนธ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ใน
ระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลท่ีกาํหนด รวมถึงบทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ (Full 
Paper) ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ี
กาํหนด 

บทความจากวิทยานิพนธ์ ท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละสามารถนาํมานบัไดมี้เฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการนั้น สามารถนาํมานบัไดเ้ฉพาะท่ีเป็นบทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น  
 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๔  : ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพมิพ ์   
คะแนนทีไ่ด้รับ  - 
ผลการดําเนินงาน : - 
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ในปีการศึกษา ๒๕๕๓  คณะฯ  ยงัไม่มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก ซ่ึงกาํลงัอยู่ในระหว่างการดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตร จึงไม่มีผูส้ําเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาเอก 
 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๑๔  : การพฒันาคณาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
คาํอธิบายตัวบ่งช้ี  :  คุณภาพของคณาจารยเ์ป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน รวมทั้ง
พิจารณาจากความสําเร็จของสถาบนัในการส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพอาจารย ์เพื่อให้
อาจารยติ์ดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง อนัจะทาํให้สถาบนัสามารถแข่งขนัไดใ้น
ระดบัสากล คุณภาพอาจารยพ์ิจารณาจากคุณวฒิุและตาํแหน่งทางวิชาการ 
 
เกณฑ์การพจิารณา 
กาํหนดค่านํ้าหนกัระดบัคุณภาพอาจารย ์ดงัน้ี 

                วุฒิการศึกษา 
 
ตาํแหน่งทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 ๒ ๕ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ๑ ๓ ๖ 
รองศาสตราจารย ์ ๓ ๕ ๘ 
ศาสตราจารย ์ ๖ ๘ ๑๐ 

 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๑๔  : การพฒันาคณาจารย ์
คะแนนทีไ่ด้รับ  ๔.๒๐ 
ผลการดําเนินงาน :   ค่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ท่ากบั ๕.๐๒ 

ในปี ๒๕๕๓  คณะฯ  มีจาํนวนอาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก  และมีตาํแหน่ง
ทางวิชาการ  คือ  รองศาสตราจารย ์  จาํนวน ๕ คน  มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก และมี
ตาํแหน่งทางวิชาการ คือ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน ๗ คน   มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอก และ
มีตาํแหน่งทางวิชาการ  คือ  อาจารย ์ จาํนวน ๕  คน   มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท และมี
ตาํแหน่งทางวิชาการ คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์จาํนวน ๑ คน   มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอก และมี
ตาํแหน่งทางวิชาการ คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์จาํนวน ๗ คน   มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท และมี



๔๒ 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

                                                                                          รายงานประเมินตนเองประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

   

  

ตาํแหน่งทางวิชาการ คือ อาจารย ์จาํนวน ๓ คน  และมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมี
ตาํแหน่งทางวิชาการ  คือ อาจารย ์จาํนวน ๒ คน  ซ่ึงนาํมาคิดค่านํ้ าหนกัตามระดบัคุณภาพของ
อาจารย ์โดยใชผ้ลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของอาจารยป์ระจาํ เทียบกบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด ไดค่้า
ดชันีคุณภาพอาจารยเ์ท่ากบั ๕.๐๔  หรือมีคะแนนท่ีไดรั้บเท่ากบั ๔.๒๐ (เอกสารอ้างอิง สมศ.ท่ี 
๑๔.๑.๑-๑) (เม่ือใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ  โดยกาํหนดให้ค่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น ๖ เท่ากบั ๕ 
คะแนน) โดยอา้งอิงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลจาํนวนบุคลากรในคณะฯ ณ วนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 
ผู้รับผดิชอบองค์ประกอบที ่ ๒  นางสาวศิวริน   จักรอศิราพงศ์   


