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ตัวบ่งช้ีที ่๓.๑   :  ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
๑. มีการจดับริการใหค้าํปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชี้วิตแก่นกัศึกษา 
๒. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
๓. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกัศึกษา 
๔. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า 
๕. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหศิ้ษยเ์ก่า 
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการในขอ้ ๑-๓ ทุกขอ้ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ คะแนน เตม็ 

๕ 
๗. มีการนาํผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการ

ท่ีสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษา 
 

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 ่๓.๑  :  ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
คะแนนทีไ่ด้รับ  : ๓ 
ผลการดําเนินงาน  : คณะฯ มีการดาํเนินการ ๔ ขอ้ ดงัน้ี 

๑. คณะฯ มีการจดับริการใหค้าํปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชี้วิตแก่นกัศึกษา ดงัน้ี 
-    จดักิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ (เอกสารอ้างอิง ๓.๑.๑-๑) เพื่อแนะแนวทางและ

วางแผนการศึกษาของนักศึกษาใหม่ รวมถึงให้นักศึกษาไดมี้โอกาสเขา้พบและรู้จกักบัอาจารยท่ี์
ปรึกษา และคณาจารยใ์นคณะฯ 

-    จดักิจกรรมมชัฌิมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ (เอกสารอ้างอิง ๓.๑.๑-๒) ในเร่ือง วิชาชีพทาง                  
สัตวศาสตร์/สัตวบาล รวมถึงแนวทางเลือกในการกา้วสู่โลกอาชีพ และประสบการณ์  การทาํงาน
และการใชชี้วิต เม่ือจบการศึกษา 

-    แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาของนักศึกษา โดยคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ (เอกสารอ้างอิง 
๓.๑.๑-๓) เพื่อคอยใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษา 

องค์ประกอบที ่๓ :  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 



๔๔ 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

                                                                                          รายงานประเมินตนเองประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓

   

  

-  จดัทาํตารางเวลาเขา้พบอาจารย ์(เอกสารอ้างอิง ๓.๑.๑-๔) โดยติดหนา้หอ้งพกัอาจารย ์
เพื่อกาํหนดเวลาเขา้พบในการขอคาํปรึกษาจากอาจารยผ์ูส้อน 

๒. คณะฯ มีบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา โดยไดติ้ดตั้งบอร์ดสาํหรับ
ประชาสัมพนัธ์ (เอกสารอ้างอิง ๓.๑.๒-๑) เช่น   ข่าวประกาศเก่ียวกบัการรับสมคัรงาน รายวิชา
เรียน การศึกษาต่อ ทุนการศึกษา ข่าวสารวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ และจากหน่วยงาน
ภายนอก ไวท่ี้ชั้น ๑ อาคารศูนยส์ัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลให้กบันกัศึกษาได้
ทราบทนัเหตุการณ์ และยงัมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาผา่นเวบ็ไซตค์ณะฯ 
www.animal.mju.ac.th (เอกสาร อ้างอิง ๓.๑.๒-๒) ให้กบันกัศึกษาและบุคคลภายนอกเพื่อติดตาม
ข่าวสารความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของคณะฯ และไดมี้การสํารวจความพึงพอใจการบริการขอ้มูล
ข่าวสารจากบอร์ดประชาสัมพันธ์  ( เอกสารอ้างอิง  ๓ .๑ .๒ -๓)  และเว็บไซต์ของคณะฯ 
(เอกสารอ้างอิง ๓.๑.๒-๔) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ในการนาํไปสู่การปรับปรุง
และพฒันาต่อไป 

๓. คณะฯ มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกัศึกษา 
ดงัน้ี 

- จดักิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึก
ปฏิบติังานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เอกสารอ้างอิง ๓.๑.๓-๑) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ทางดา้นทกัษะการปฏิบติังานฟาร์มและหอ้งปฏิบติังานฟาร์มทางวิชาชีพทางสตัวศาสตร์ 

- จดักิจกรรมการฝึกอบรมภาษาจีนกลางทางสัตวศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง ๓.๑.๓-
๒) ซ่ึงเป็นการฝึกอบรมทกัษะตามสาขาวิชาชีพของนกัศึกษา 

- นักศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัทกัษะเกษตรแม่โจป้ระจาํปี ๒๕๕๓ 
(เอกสารอ้างอิง ๓.๑.๓-๓) เพื่อฝึกทกัษะดา้นการเกษตรดา้นต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายและน่าสนใจ 
ในสายวิชาชีพนั้นๆ 

๔. คณะฯ มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า ซ่ึงมี menu link 
ฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่า (เอกสารอ้างอิง ๓.๑.๔-๑) ในเวบ็ไซต ์www.animal.mju.ac.th ท่ีรวบรวมรายช่ือ
ศิษยเ์ก่าของคณะฯ และอยู่ระหว่างดาํเนินการปรับปรุงและพฒันาขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อความสะดวก
ในการติดต่อประสานงาน โดยมอบหมายให้นักเอกสารสนเทศของคณะฯ เป็นผูดู้แลในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งในฐานขอ้มูลของศิษยเ์ก่า (เอกสารอ้างอิง ๓.๑.๔-๒) 
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การประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมายตาม
แผนของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 

๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

๔ ขอ้ ๔ ขอ้ ๓  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๓.๒  : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
๑. สถาบนัจดัทาํแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น 
๒. มีกิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 
๓. มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษานาํความรู้ดา้นประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักิจกรรมท่ี

ดาํเนินการโดยนกัศึกษาอยา่งนอ้ย ๕ ประเภทสาํหรับระดบัปริญญาตรี และอยา่งนอ้ย 
๒ ประเภทสาํหรับระดบับณัฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

๔. มีการสนบัสนุนใหน้กัศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่ง
สถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 

๕. มีการประเมินความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
๖. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันา

นกัศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
๓ หรือ ๔ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๕ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๖ ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ีที ่๓.๒  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
คะแนนทีไ่ด้รับ : ๔ 
ผลการดําเนินงาน  : คณะฯ มีการดาํเนินการ ๕ ขอ้ ดงัน้ี 

๑. คณะฯ  มีการกําหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาท่ีชัดเจน  ใน
แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง ๓.๒.๑-๑) ใน
ยุทธศาสตร์ขอ้ท่ี ๑ การพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ (เอกสารอ้างอิง 
๓.๒.๑-๒) เพื่อพฒันานกัศึกษาใหมี้คุณลกัษณะตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดบัการศึกษา โดยมีการกาํหนดตวับ่งช้ีความสาํเร็จของการจดักิจกรรม
การพฒันานกัศึกษา เพื่อใชใ้นการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาจาก
การทาํกิจกรรม 

๒. คณะฯ  จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
(เอกสารอ้างอิง ๓.๒.๒-๑) ในวนัท่ี ๑๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ด้าน
กระบวนการ PDCA, การเขียนโครงการ, การรายงานผลการดาํเนินโครงการ เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้
ความรู้ในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (เอกสารอ้างอิง ๓.๒.๒-๒) 

๓. คณะฯ มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษานาํความรู้ดา้นประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักิจกรรม
ท่ีดาํเนินการโดยสโมสรนกัศึกษาคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลย ีดงัน้ี 

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อให้นกัศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ๕ ประการ คือ ๑) ความรู้ ๒) ทกัษะการคิด ๓) ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๔) ทกัษะการวิเคราะห์และการส่ือสาร ๕) การพฒันาคุณธรรม
และจริยธรรม โดยสโมสรนกัศึกษาคณะฯ ไดจ้ดัโครงการเล้ียงไก่พื้นเมือง (เอกสารอ้างอิง ๓.๒.๓-
๑) เพื่อฝึกฝนทกัษะในการจดัการดา้นโรงเรือน พนัธ์ุไก่พื้นเมือง การให้อาหาร การสุขาภิบาลและ
การตลาด และช่วยส่งเสริมความรู้ความเช่ียวชาญเพื่อนาํไปต่อยอดในการศึกษา การวิจยั และนาํไป
พฒันาองคค์วามรู้ในการเล้ียงไก่พื้นเมืองในอนาคตได ้

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม สโมสรนักศึกษาคณะฯ จดัโครงการคณะ
สตัวศาสตร์ฯ รักสะอาด ประจาํปี ๒๕๕๓ (เอกสารอ้างอิง ๓.๒.๓-๒) เพื่อสนบัสนุนและเสริมสร้าง
ลกัษณะนิสยัรักสะอาด รวมทั้งยงัเป็นการบาํเพญ็ประโยชน์ร่วมกนัของนกัศึกษาคณะฯ  

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สโมสรนักศึกษาคณะฯ จดัโครงการประเพณี
ไหวค้รูคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาํปี ๒๕๕๓ (เอกสารอ้างอิง ๓.๒.๓-๓) เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย ์ครูอาจารย์
ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ รวมทั้งยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีงามระหว่างอาจารยก์บั
นกัศึกษา และยงัเป็นการสืบสานประเพณีอนัดีงามของไทยไวด้ว้ย 
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กจิกรรมส่งเสริมศิลปและวฒันธรรม สโมสรนกัศึกษาคณะฯ จดัโครงการสืบสานวฒันธรรม
วนัสงกรานต ์ประจาํปี ๒๕๕๔ (เอกสารอ้างอิง ๓.๒.๓-๔) เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ถึงศิลปะและ
วฒันธรรมของชาวลา้นนา รวมถึงเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามใหค้งอยูต่่อไป 
และโครงการฝึกหัดทาํโคมยี่เป็ง (เอกสารอ้างอิง ๓.๒.๓-๕) เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในขั้นตอน
และวิธีการทาํโคมลอย และยงัเป็นการสืบสานวฒันธรรมประเพณียี่เป็งแบบลา้นนาไทย รวมไปถึง
การปลูกฝังการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมใหแ้ก่นกัศึกษา 

๔. คณะฯ มีการสนบัสนุนให้นกัศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพในมหาวิทยาลยั โดยได้
แต่งตั้งชุดคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง ๓.๒.๔-
๑) ภายใตก้ารควบคุมดูแลของกองกิจการนกัศึกษานักศึกษามหาวิทยาลยัแม่โจ ้เพื่อเป็นการสร้าง
เครือข่ายพฒันาคุณภาพของนกัศึกษา และไดร่้วมโครงการงานประเพณี ๔ จอบ แห่งชาติ คร้ังท่ี ๒๘ 
“เกษตรเมืองกรุง” (เอกสารอ้างอิง ๓.๒.๔-๒) ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั โดยมีสถาบนัท่ีเขา้ร่วมทั้งหมด ๑๑ สถาบนั เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ช่ือเสียงและสร้างสังคมของหมู่นักศึกษาเกษตรทัว่ประเทศ, โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 
ประจาํปี ๒๕๕๔ (เอกสารอ้างอิง ๓.๒.๔-๓) ร่วมกบักองกิจการนักศึกษา และองคก์ารนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ณ สนามวงัซา้ย มหาวิทยาลยัแม่โจ ้เพื่อสนบัสนุนในดา้นการแสดงออกท่ีดีและ
สร้างความสามคัคีในหมู่คณะฯ พร้อมทั้งยงัเป็นการบาํเพ็ญประโยชน์ร่วมกนัระหว่างนักศึกษา
สโมสรฯ, โครงการค่ายอาสาผลิตสัมพนัธ์ คร้ังท่ี ๓ (เอกสารอ้างอิง ๓.๒.๔-๔) ร่วมกบัคณะผลิต
กรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้ า มหาวิทยาลยัแม่โจ ้เพื่อ
โอกาสในการเรียนรู้วิถีชีวิตและปัญหาของสังคมในชนบท และยงัเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีดีระหว่างมหาวิทยาลยักบัชุมชน พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสามคัคีสานสัมพนัธ์
อนัดีใหก้บันกัศึกษาระหวา่งคณะฯ 

๕. สโมสรนกัศึกษาคณะฯ ไดมี้การประเมินความสาํเร็จตามวตัถุประสงคต์ามแผนการจดั
กิจกรรมพฒันานักศึกษา โดยการจดัทาํรายงานผลการจดักิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น รายงานผลการ
ปฏิบติังานโครงการวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี ๒๕๕๔ (เอกสารอ้างอิง ๓.๒.๕-๑) , รายงานผลการ
ปฏิบติังานโครงการสืบสานวฒันธรรมวนัสงกรานต ์ประจาํปี ๒๕๕๔ (เอกสารอ้างอิง ๓.๒.๕-๒) 
เสนอให้กบักองกิจการนกัศึกษา และคณะฯ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลท่ีเกิดข้ึนของ
กิจกรรมนั้นในแต่ละรอบปี 
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การประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมายตาม
แผนของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 

๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

๔ ขอ้ ๕ ขอ้ ๔  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
ผู้รับผดิชอบองค์ประกอบที ่ ๓  นางสาวสุทธิพร  ใบสุขนัธ์ 
 


