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ค าน า 

 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรด าเนินการไปอย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ซึ่งประกอบด้วย ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมินตาม
องค์ประกอบคุณภาพ รวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และวิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ต่อไป 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ คณะ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ ารอบปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันอังคาร  
ที่ 25 ถึง วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 จากการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า มีผลการประเมินตามตัว
บ่งชี้ของ สกอ. ภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” คะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.67  โดยมีผลการประเมินด้านกระบวนการ
ระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 4.29 ปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับ “พอใช้” คะแนนเฉลี่ย 2.96 และผลผลิตหรือผลลัพธ์
ระดับ “พอใช้” คะแนนเฉลี่ย 2.95 ตามล าดับ  โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ทุกหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับคณะ 2.56  
องค์ประกอบทีอ่ยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.50 และองค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 4.25   องค์ประกอบอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนน
เฉลี่ย 3.33 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 3.00 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 3.00  ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม เพ่ือการ
พัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในทุกหลักสูตรที่ถึงรอบเวลาการปรับปรุงในปี

การศึกษา2559 

2. พิจารณาแก้ไขสถานการณ์อัตราการรับเข้าของนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชตลอดจน

การจัดการจ านวนคงค้างของนักศึกษาในทุกหลักสูตร 

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการประเมินฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การด าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุตามปณิธานของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

26 สิงหาคม 2558 
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3. บทน า 
 

 3.1 ชื่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
 3.2 รอบการประเมินผลการด าเนินงาน 
            ประจ าปีการศึกษา 2557  (วันที่ 1 สิงหาคม  2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

 
 3.3 วัน เดือน ปี ท่ีประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 วันอังคารที ่ 25 ถึงวันพุธที่ 26  สิงหาคม  2558 

 
      3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

ประวัติความเป็นมา 
 ในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัด

ใกล้เคียงกับที่ตั้งมหาวิทยาลัยเดิม (วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร และพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม) ผู้บริหารใน
ขณะนั้นน าโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ จึงพิจารณาหาพ้ืนที่ตั้งวิทยาเขตใหม่ ได้แก่ จังหวัด
สมุทรสาคร อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดเพชรบุรี จนในที่สุดเหลือเฉพาะที่ราชบุรีและเพชรบุรี  ซึ่ง
ไดร้ับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งวิทยาเขตใหม่ที่จังหวัดราชบุรี และมีแนวทางจัดตั้งคณะวิชาต่างๆ รวมทั้งคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องทั้งของจังหวัดราชบุรีและของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทราบความต้องการของท้องถิ่น  แต่ผลความต้องการของบุคลากรในพ้ืนที่ ไม่ตรงกับแผนพัฒนาเดิมที่
ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้ โครงการดังกล่าวจึงชะลอไป จนในที่สุดปี พ.ศ. 2542 ศาสตราจารย์ ดร.ตรึงใจ บูรณ
สมภพ อธิการบดีในขณะนั้น จึงขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการย้ายวิทยาเขตใหม่ไปที่ หมู่ที่ 1 หมู่บ้านไร่ใหม่
พัฒนา ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และมีแผนในการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรม
การเกษตรขึ้นเป็นคณะแรก เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าพ้ืนที่โดยรอบมีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลัก มหาวิทยาลัยจะได้ให้บริการได้โดยตรง จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2544 ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบใน
การแต่งตั้ง ดร.สุภสร ชโยวรรณ เป็นผู้อ านวยการโครงการจัดตั้ง คณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร   
ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก
โครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร  เป็น "โครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และ
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เทคโนโลยีการเกษตร" และอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็น
หลักสูตรแรกของคณะ 

 
ต่อมาเมื่ออาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ ได้เข้าด ารงต าแหน่งอธิการบดี และได้มอบหมายให้รองอธิการบดี

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา (อาจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) เป็นผู้รับผิดชอบการประสานงานกับกรมธนารักษ์ เพ่ือขอพ้ืนที่ 
200 ไร่ จนกระทั่งได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ 200 ไร่ เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม 2546  ซึ่งบริเวณที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ 
ห่างจากพ้ืนที่ทั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประมาณ 3  กิโลเมตร ทางวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและคณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เล็งเห็นพื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมในการจัดท าเป็นฟาร์มฝึกงานเลี้ยงสัตว์ เพ่ือใช้ใน
ฝึกทดลองการเลี้ยงสัตว์ และแปลงเกษตรของนักศึกษา การท างานวิจัยและเป็นแหล่งจัดสัมมนาให้บริการทาง
วิชาการทางด้านการเกษตรแก่ชุมชน ดังนั้นคณะสัตวศาสตร์ฯ จึงได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการก่อสร้างฟาร์มปฏิบัติการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2550 โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานในก ากับ
คณะสัตวศาสตร์ฯ ดังนี้  

1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พืช 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย ์
5. สาขาวิชาพ้ืนฐานคณะสัตวศาสตร์ 

ส านักงานเลขานุการคณะเป็นหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย 
1. งานบริหารและธุรการ 
2. งานบริการการศึกษา 
3. งานพัฒนาองค์กร 
4. งานสนับสนุนด้านปฏิบัติการ   
 
ทั้งนีแ้นวนโยบายทางการบริการจัดการของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีการ

จัดการแบบรวมศูนย์ ซึ่งมีส านักงานวิทยาเขตเป็นหน่วยงานสนับสนุนแก่คณะวิชา และมีหน้าที่ปฏิบัติงานการแทน
ส านักงานเลขานุการคณะ ซึ่งส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีต้องเข้าใจและต้องด าเนิ นการสนับสนุนให้
ภารกิจของคณะวิชาลุล่วงเป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะวิชาภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
เพ่ือให้การด าเนินการของแต่ละคณะวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหารจัดการตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยนโยบายดังกล่าวทางคณะสัตวศาสตร์ฯ จึงขอแบ่งส่วนราชการภายในเพ่ือให้
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เกิดความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า โดยการบริหารองค์กรรวมศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
หลักในการบริหารจัดการหลักภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแห่งนี้ 

 3.5 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 
ปรัชญา 

 “รู้คิด รู้ค้นคว้า รู้วิชา รู้จักใช้ปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม” 
 

ปณิธาน 
“สร้างสรรค์ด้วยปัญญา พัฒนาด้วยความรู้ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ก้าวน าด้วยวิชาการ” 
คณะสัตวศาสตร์ฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย และพัฒนาความรู้ในสาขาที่

เกี่ยวข้อง ประกอบกับการน าเอาเทคโนโลยีแผนใหม่ที่เหมาะสม มาใช้และถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติปัญญา ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ความรับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรม
อันดีงาม เพื่อความก้าวหน้าของบุคคล สังคม และประเทศชาติ 

 
 วิสัยทัศน์ 

องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในระดับประเทศ 
 

 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่เก่งดี มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับ 
2. สร้างวัฒนธรรมวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและศาสตร์ขององค์กร เพ่ือสนองตอบต่อการพัฒนาของชุมชน  
   สังคม และประเทศชาติ 
4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
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3.6 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
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3.7  รายนามผู้บริหาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
4.1 อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม              คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
4.2 อาจารย์ วัชราภรณ์ รวมธรรม   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
4.3 อาจารย์ ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
4.4 อาจารย์ ดร.อนันท์ เชาว์เครือ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนวัช บุญญภักดี  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
4.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 
3.8  รายนาม คณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

5.1 อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม      
5.2 อาจารย์ วัชราภรณ์ รวมธรรม    
5.3 อาจารย์ ดร.อนันท์ เชาว์เครือ    
5.4 อาจารย์ ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์   
5.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนวัช บุญญภักดี   
5.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์  
5.7 อาจารย์ ดร.แก้วตา ลิ้มเฮง 
5.8 อาจารย์ ดร.พรพรรณ แสนภูมิ 
5.9 อาจารย์ ดร.ธนวดี พรหมจันทร์ 
5.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล 
5.11 อาจารย์ คุณาดล ศิลาฤดี 

 
3.9 การเรียนการสอน 

คณะสัตวศาสตร์ฯ จัดการเรียนการสอนรวม 5 หลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้  
ระดับปริญญาบัณฑิต (จ านวน 4 หลักสูตร) 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 2555) 
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า (หลักสูตรปรับปรุง 2555) 
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง 2555) 
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรใหม ่2557) 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต (จ านวน 1 หลักสูตร) 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรใหม ่2553) 
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3.10 หลักสูตร 
หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 จ านวน 5 หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) รวม 5 หลักสูตร 

ตารางท่ี 3.10-1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 

  
หลักสูตรคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 
สกอ. รับทราบ ปีที่เร่ิมใช้ 

หลักสูตรที่
ปิด 

เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2548 

เปิดสอนใน
ปีการศึกษา 

2556 

ด าเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมิน

แล้ว 

หลักสูตรที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ 48 

และ TQF 
1. วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (1 หลักสูตร)                  
  สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 17 ม.ค. 2554 2553 -      - 

2. วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (4 หลักสูตร)          

 สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 20 ส.ค. 2555 2555 -      - 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน์้ า 20 ส.ค. 2555 2555 -      - 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 7 ส.ค. 2556 2555 -      - 

 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 9 ต.ค. 2557 2557 -      - 
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3.11 ข้อมูลนักศึกษา   
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 990 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจ านวน 984 คน  และนักศึกษาระดับปริญญาโทจ านวน 6 คน   
ตารางท่ี 3.11-1 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รวม (คน) 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที ่4 ชั้นปีที ่5 ตกค้าง 

(หลักสูตร 5 ปี) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตร
ปรับปรุง 2555) 

185 170 104 102 - 40+11+4 616 

ปกติ 185 170 104 102 - 40+11+4 616 
พิเศษ - - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์น้ า 
(หลักสูตรปรับปรุง 2555) 

44 43 29 35 - 19+1 171 

ปกติ 44 43 29 35 - 19+1 171 

พิเศษ - - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 
(หลักสูตรปรับปรุง 2555) 

26 28 30 41 - 34+1+1 161 

ปกติ 26 28 30 41 - 34+1+1 161 
พิเศษ - - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกจิการเกษตร 
(หลักสูตรใหม่ 2557) 

24 12 - - - - 36 

ปกติ - - - - - - - 
พิเศษ 24 12 - - - - 36 

 
       

รวมปกต ิ 255 241 163 178 - 111 948 

รวมปกตทิุกชั้นป ี   

รวมพิเศษ 24 12     36 

รวมพิเศษทุกชั้นป ี   
รวมปกติและพิเศษ 279 253 163 178 - 111 984 

รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 984  
ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ REG ณ วันท่ี 14 ส.ค. พ.ศ. 2558 
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ตารางท่ี 3.11-2 จ านวนนักศึกษาปริญญาโท จ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

รวม (คน) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที ่2 ตกค้าง 
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 2553) 

3 - - - 3 - 6 

ปกติ - - - - - - - 
พิเศษ 3 - - - 3 - 6 

 
       

รวมปกต ิ - - - - - - - 

รวมปกตทิุกชั้นป ี   

รวมพิเศษ 3 - - - 3 - 6 

รวมพิเศษทุกชั้นป ี   

รวมปกตแิละพิเศษ 3 - - - 3 - 6 

รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 6 6 

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ REG ณ วันท่ี 14 ส.ค. พ.ศ.2558 
 

ตารางท่ี 3.11-3 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556  

หลักสูตร อนุปริญญา 
ปริญญา
บัณฑิต 

ประกาศนีย
บัณฑิต 

ปริญญา
มหาบณัฑิต 

ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต 

รวมท้ังสิ้น 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตร
ปรับปรุง 2555) 

- 125 - - - 125 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า (หลักสูตรปรับปรุง 
2555) 

- 59 - - - 59 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง 
2555) 

- 36 - - - 36 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร (หลักสูตรใหม่ 2557) 

- - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 2553) 

- - - 1 - 1 

รวม - 220 - 1 - 221 
ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ REG ณ วันที่ 14 ส.ค. พ.ศ.2558 
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3.12 อาจารย์และบุคลากร  
คณะสัตวศาสตร์ฯ มีจ านวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 77 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ (อาจารย์) 46 คน และ

สายสนับสนุน 20 คน โดย และลูกจ้างชั่วคราว 11 คน 

ตารางท่ี 3.12-1 จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวมบุคลากร (คน) 

ข้าราชการ 
คน 2 1 3 

ร้อยละ 66.67 33.33 100 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
คน 44 19 63 

ร้อยละ 69.84 30.16 100 

ลูกจ้างประจ า 
คน - - - 

ร้อยละ - - - 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
คน - 11 11 
ร้อยละ - 100 100 

พนักงานราชการ 
คน - - - 
ร้อยละ - - - 

รวม 
คน 46 31 77 
ร้อยละ 59.74 40.26 100 
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 3.13  การบริหารจัดการ 
งบประมาณ 

ตารางท่ี 3.13-1 งบประมาณที่ได้รับจริงจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ  
ปี งบประมาณแผ่นดิน 

(บาท) 
งบประมาณเงิน
รายได้ (ปกติ) 

(บาท) 

งบประมาณเงิน
รายได้ (โครงการ

พิเศษ) (บาท) 

รวมรายรับ (บาท) 

2558 8,679,000.00 9,387,460.00* 858,784.00* 10,200,564.00 
2557 6,864,100.00 14,608,230.00 391,040.00 14,999,270.00 

หมายเหตุ: *รายงาน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 
 
ตารางท่ี 3.13-2 งบประมาณรายจ่ายจริงจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ  

ปี งบประมาณแผ่นดิน 
(บาท) 

งบประมาณเงิน
รายได้ (ปกติ) 

(บาท) 

งบประมาณเงิน
รายได้ (โครงการ

พิเศษ) (บาท) 

รวมรายจ่าย (บาท) 

2558 8,679,000 8,739,081.55* 196,297.00* 8,935,378.55 
2557 6,864,100 13,839,759.10 - 13,839,759.10 

หมายเหตุ: *รายงานเบิกจ่ายจริงผ่านระบบ MIS ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 
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4. การน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คณะวิชาได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของคณะผู้
ประเมินไปวางแผนพัฒนาท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 16-1) 

 
ตารางท่ี 4-1  การน าผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
องค์ประกอบ

ที่ 1 
 

1. ให้ก าหนดตัวบ่งช้ีและกลยุทธ์เชิงรุกเพิ่มเติม เพื่อให้
สามารถบรรลุวิสยัทัศน์ท่ีก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่ความเป็นเลิศในระดับ
สากล 
2. จัดท าความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการ
วิเคราะหค์วามสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
3. คณะฯ ควรจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิงในบางรายการให้
สอดคล้องกับผลงานด าเนินงาน 

-แผนปฏิบัตริาชการ 
 
 
 
-รายงานสรุปความเชื่อมโยงของการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการจดัการ
โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์
 
 
-มีการติดตามจากฝ่ายต่างๆ เพื่อให้
หลักฐานอ้างอิงสอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงาน 
 

องค์ประกอบ
ที่ 2 

1. ส่งเสรมิให้บุคลากรผลิตผลงานวิชาการ ต ารา หนังสือ 
เพื่อประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
2. ให้มีระบบส่งเสรมิและติดตามให้บุคลากรปฏิบัติงานให้
สัมฤทธ์ิผลตามตัวช้ีวัดรายบุคคล และมีการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของแผนฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงแผนฯ และการ
บริหารงาน 
3. ให้มีระบบตดิตามผลการท างานของบัณฑิตในลักษณะที่
เป็นวิจัยสถาบัน 

-การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์คณะสัตวศาสตร์ฯ              
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะฯและข้อมูลที่เกี่ยวข้องการลาท างาน
ของ รศ.มานะ กาญจนมณเีสถียร   การ3.
จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
2557 
-การประชุมตกลง KPI ของสายวิชาการ 
 
 
 
-รายงานโครงการน าเสนอโครงงานวิจัยสห
กิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา2556-2557 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
4. สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ตระหนัก
และให้ความส าคญัในการตอบแบบสอบถามให้เป็นไปตาม
เกณฑ ์
5. Road show หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และประชาสัมพันธ์
หลักสตูรโดยเน้นจุดเด่นของหลักสตูร 
 
 
 
 
6. ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อแก่นักศึกษาของคณะฯ ที่มี
ผลการเรยีนดีเด่นในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
7. ผลักดันให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง  วิชาการ เช่น จัด
เข้าค่ายการเขียนผลงานทางวิชาการ  ประชาสมัพันธ์กลไก/
นโยบายให้อาจารย์ลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในการ
ท าผลงานทางวิชาการ เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น 
8. สร้างระบบติดตามการน าความรู้ที่คณาจารย์และ
บุคลากรไดร้ับการพัฒนาไปใช้ประโยชน์   
 
9. เร่งปรับปรุงด้านกายภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักศึกษาในด้านห้องปฏิบัติการ หอ้งเรียน และจดุเช่ือมต่อ
อินเตอร์เนต็  
10. ให้ความส าคัญต่อการน าผลประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาด้านการให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนไป
ปรับปรุงอย่างเป็นรปูธรรม 
 
 
 
 
11. คณะฯ ควรสนับสนุนกจิกรรมให้อาจารย์และนักศึกษา
ตีพิมพ์ผลงานในระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิ 

-แบบประเมินส าหรับนักศึกษาในการ
ประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้าน
หลักสตูรและการจัดการศึกษา 
-โครงการประชาสัมพันธ์หลักสตูรของคณะ
วิชา ณ หัวหินมาร์เกตวิลเลจ                
-การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีจะส าเร็จการศึกษา 
ในช่วงโครงการปัจฉิมนิเทศและโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา 
-การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาคณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ 2557 จ านวน 9 ทุน                  
-ทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะฯและข้อมูลที่เกี่ยวข้องการลาไป
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของ รศ.มานะ 
กาญจนมณีเสถียร                 
-การจัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
2557 
-ข้อมูลการขออนุมัตเิดินทางไปราชการของ
บุคลากรคณะสัตวศาสตร์ 
 

-ข้อมูลแผนพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง

เรียนรูห้้องปฏิบัติการ และการใหบ้ริการ
คณะสัตวศาสตร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 
-ข้อมูลแผนพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการ และการให้บริการคณะสัตว
ศาสตร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
-การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากกองทุนวิจัย
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
 
 
12. คณะฯ ควรมีแนวทางในการตดิตามประเมินลักษณะ
จ าเพาะของแต่ละสาขา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสตูร การ
เรียนการสอนของแต่ละสาขา 
 
 
13. คณะฯ ควรเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ เรื่องการจัดสรร
งบประมาณ และเงินรางวัลให้อาจารย์รับทราบอย่าง
ต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นมาตรการจูงใจและติดตามให้
คณาจารย์ผลิตผลงานตามเกณฑ์ที ่สกอ. ก าหนด 

และสร้างสรรค์คณะสัตวศาสตร์ฯ 
 
-รายงานการประชุมประจ าสาขาวิชา                      
-รายงานการประชุมหลักสูตรระดบัปริญญา
ตรี สาขาวิชาธุรกจิการเกษตร และ
หลักสตูรระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตว
ศาสตร ์
-รายงานการประเมินผลการด าเนนิงานตาม
รายละเอียดของหลักสตูร (TQF) 
-ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทุนและเงิน
รางวัลของอาจารย ์

องค์ประกอบ
ที่ 3 

1. คณะฯ ควรมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้ครอบคลมุ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงคร์ะหว่างเครือข่ายการ
ประกันคณุภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของคณะฯ ให้ชัดเจนยิง่ขึ้น 
2. คณะฯ ควรมีช่องทางการติดตอ่สื่อสารกับศิษย์เก่า
โดยตรงและชัดเจนมากข้ึน เนื่องจากในเว็บไซต์คณะฯ 
ในขณะนี้มีเพียงช่องลงทะเบียนศษิย์เก่าเท่านั้น ซึ่งคณะฯ 
อาจจะเพิ่มกระดานข่าว หรือกลุ่มชมรมศิษย์เก่าเพิ่มเติมไว้
ส าหรับประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าโดยตรง 

-กิจกรรมตามแผนปฏิบัตริาชการของคณะ
วิชาครอบคลุมคณุลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค ์
 
-มีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสตัว
ศาสตร์ฯ และประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
ศิษย์เก่ากับทางคณะวิชาเพื่อความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ 
 
 

องค์ประกอบ
ที่ 4 

1. จัดตั้งทีมวิจัยโดยรวมนักวจิัยทีม่ีความเช่ียวชาญสาขา
เดียวกัน ร่วมกันจัดท างานวิจัยในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดตั้งศูนย์วิจัยหรือหน่วยวิจัยเฉพาะกลุ่ม 
เพื่อให้เกิดการรวมกลุม่หรือท างานร่วมกันของนักวิจัย ท าให้
งานวิจัยท่ีได้มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ ์และ
ตอบสนองต่อกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจยัและ
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน
ฐานรากประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โดยการสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) *ชุด
โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการมีหางของ
เมลด็ข้าวกับลักษณะบางประการของ
คุณภาพแป้งและความหลากหลายของ
เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางกลุ่มใน
เมลด็ข้าวไรเ่พื่อการพิจารณาลักษณะใน



 
-18- 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษา คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
 
 
 
2. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อ
กระตุ้นให้เกดิการผลติผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
3. กระตุ้นให้นักวิจัยรวมกลุม่เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
และพัฒนาชุดโครงการวิจัยใหม้ีผลกระทบที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. จัดหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกหรือชุมชน เพื่อ
หาโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการทีแ่ท้จริงของชุมชน 
 
 
 
5. สังเคราะห์งานวิจยัให้ง่ายขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ทั่วกัน 
6. สร้างระบบและกลไกในการสนบัสนุนการท าผลงาน
วิชาการของบุคลากร โดยจัดคา่ยเขียนผลงานวิชาการ และ
สนับสนุนให้อาจารยล์าท าผลงานทางวิชาการ 

การคัดพันธุ์เมล็ดข้าวไร่ของเกษตรกร 
-สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ SAADC 2015      
-สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ 
RUCA 2015 
 
-ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจยัและ
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน
ฐานรากประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โดยการสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) *ชุด
โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการมีหางของ
เมลด็ข้าวกับลักษณะบางประการของ
คุณภาพแป้งและความหลากหลายของ
เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางกลุ่มใน
เมลด็ข้าวไรเ่พื่อการพิจารณาลักษณะใน
การคัดพันธุ์เมล็ดข้าวไร่ของเกษตรกร 
-คณะฯ จดัทีมนักวิจัยลงพื้นที่ศึกษาหา
ข้อมูลความต้องการการพัฒนาการ
ประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะ เพ่ือน ามา
พัฒนาเป็นโจทย์วัจัยเพื่อสะท้อนความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
- มีการจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร 
-คณะมรีะบบและกลไกในการสนบัสนุนการ
ท าผลงานวิชาการ โดยท าประกาศกองทุน
วิจัยเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพฒันา
หนังสือหรือต ารา   

องค์ประกอบ
ที่ 5 

1. ให้ระบุถึงการบูรณาการร่วมกันให้ชัดเจน โดยระบุใน 
มคอ. 3 และรายงานผลการจดับูรณาการใน มคอ. 5 เพื่อให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

-มีการระบุการบรูณาการร่วมกับรายวิชา 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
2. น าผลการส ารวจจัดท าเป็นฐานข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น เพื่อใช้
ในการประกอบการพิจารณาข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการ 
 

-มีการจัดท าแผนโครงการบริการวชิาการ
ประจ าปโีดยก าหนดไว้ในแผนปฏบิัติงาน
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
และได้ยึดถือความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์คณะสตัวศาสตรฯ์ ระยะ5 ปี 
(พ.ศ. 2557-2561) 

องค์ประกอบ
ที่ 6 

1. ควรระบุรายละเอียดการบรูณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนให้ละเอียดลงใน
หลักการและเหตผุลของโครงการให้สอดคล้องกับแบบ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ เช่น บูรณาการกับ
รายวิชาใดบ้าง ตรงเนื้อหาส่วนใด 
2. ให้น าผลการประเมินดังกลา่วไปปรับปรุงแผนด าเนินงาน
หรือปรับปรุงแผนด าเนินงาน หรือปรับปรุงกิจกรรมตา่งๆ 
ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

-มีการระบุการบูรณาการร่วมกับรายวิชา 
 
 
 
 
-มีการจัดท าแผนโครงการบริการวิชาการ
ประจ าปีโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
และได้ยึดถือความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์ฯ ระยะ5 ปี 
(พ.ศ. 2557-2561) 

องค์ประกอบ
ที่ 7 

1. ผู้บริหารสูงสดุควรรักษาแนวทางในการปฏิบัติตาม
บทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อสรา้งองค์กรให้พัฒนาต่อไป 
2. ปรับปรุงการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ า
คณะ และการประเมินผลการบริหารงานของคณะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 
3. ให้ความส าคัญกับการจดัการความรู้ด้านการผลิตบณัฑติ
และวิจัย  
4. ให้น าความรู้ดังกล่าว (จากข้อ 3) ที่ได้จากการจดัการ
ความรู้มาเผยแพร่เป็นลายลักษณอ์ักษรสู่สาธารณะ เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติที่ด ีอันจะท าให้บุคลากรสามารถน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริง 

-รายงานการประเมินการปฏบิัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบรหิารคณะ 
 
-รายงานการประเมินการปฏบิัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบรหิารคณะ 
 
-โครงการใช้โปรแกรม Endnote เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนและการวจิัย 
-โครงการใช้โปรแกรม Endnote เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนและการวจิัย 

องค์ประกอบ
ที่ 8 

1. ให้น าผลการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย และสถานะทางการเงิน
คณะฯ ในปีท่ีผ่านมาประกอบการจัดท าแผนเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณต่อไป 

-รายงานสรุปความเชื่อมโยงของการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการจดัการ
โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
2. วิเคราะห์และประเมินผลในเรื่องการเงินในแง่มุมต่างๆ 
ให้ชัดเจน เพื่อจัดระบบการเงินท่ีเอื้อส าหรับการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ 

-รายงานสรุปความเชื่อมโยงของการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการจดัการ
โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์

องค์ประกอบ
ที่ 9 

1. ควรมีการร่วมกันระดมความคดิเห็น คัดสรรแนวปฏิบัติที่
ด ีหรือจัดท างานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อน าไปสู่การเผยแพร่ให้กับสาธารณชน และให้หน่วยงาน
อื่นน าไปใช้ประโยชน ์

-อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
5.  วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
 5.1 เพ่ือประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2557 ก าหนด โดยใช้เกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค1 
สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับบัณฑิตศึกษา  
 5.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ค้นหาจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร อย่างต่อเนื่อง 
 5.3 น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 
6.  วิธีการประเมิน 
     6.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพ่ือเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม  
โดยศึกษาจากรายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยได้ข้อสรุปคือ ประธานฯและคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาใน
ทั้ง 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  
 
 6.2  การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาเอกสารรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2557 ตรวจสอบ
รายการเอกสารอ้างอิงตามรายงานที่ระบุไว้ และการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ 



 
-21- 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษา คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 

ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพภายใน รวมถึงรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์
และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
 
 6.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการประเมินตนเอง
ของคณะคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ ผลการ
ประเมินรายองค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ เพ่ือ
จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 6.4  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 กับเอกสารอ้างอิงและข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและการด าเนินงานจริง 
 
 
7.   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1) 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินด้วยวาจา เมื่อวันอังคารที่ 25 ถึงวันพุธที่ 26 สิงหาคม 
2558 แล้วเห็นว่าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการตาม
องค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้ง 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดตามตาราง ป. 1 
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ตารางท่ี 7-1 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของ คณะ 
สัตวศาสตร์ฯ 

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ  

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ย 3 

12.79 2.56 2.56 2.56 ค านวณผลคะแนนเฉลี่ย
ของแต่ละหลักสูตรใหม่แต่
ผลเฉลี่ยรวมเท่าเดิม 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 30 

18 39.13 2.45 2.45 

  46 
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 25 

10 21.74 1.36 1.36 

  46 
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

22.00 

811.92 22.50     

 36         
1) หาค่าความต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน 

20-12.75 7.25 4.40 3.63 
 ปรับอาจารยอ์าจารย์
ปฏิบัติงานจริงเป็น 36 คน
จาก 47 คน  

20 
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ตารางท่ี 7-1 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของ คณะ 
สัตวศาสตร์ฯ 

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ  

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 
  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. 3.46 3.33   

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์   

6 ข้อ 6 ข้อ 5 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

 180,000 
บาท/คน  

     6,983200.00  193,977.78 4.41 4.41 

  36 4.41     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 40.00% 

18.40 40.00 3.33 3.33 

  46 3.33     
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ตารางท่ี 7-1 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของ คณะ 
สัตวศาสตร์ฯ 

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ  

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. 4.25 4.25   
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม     6 ข้อ 4 ข้อ 5 3 
ข้อ 4 และข้อ 5 ไม่ 
ปรากฏหลักฐานชัดเจน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 3.00   
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ 4 ข้อ 5 3 

 ข้อ 4 และข้อ 5 ไม่ 

ปรากฏหลักฐานชัดเจน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 3.00   
องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 4 
 ข้อ 2 ไม่ ปรากฏ

หลักฐานชัดเจน 
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ตารางท่ี 7-1 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของ คณะ 
สัตวศาสตร์ฯ 

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ  

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 

  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 4.50   
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 4.12 3.67   
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มหาวิทยาลยัศิลปากร  ประจ าปีการศึกษา 2557 

8. ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. 
 ตารางที ่ 8-1  ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ  
    คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า  
(I) 

กระบวนการ  
(P) 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์  

(O) 
คะแนนรวม 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 3.51 - 
4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 2.48 5.00 2.56 3.33 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.41 5.00 3.33 4.25 ดี 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   3.00   3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

  3.00   3.00 
พอใช้ 

องคประกอบท่ี 5  การบรหิารจดัการ   4.50   4.50 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 2.96 4.29 2.95 3.67 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดี พอใช้ ดี   
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9.  จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ยังต่ ากว่าเกณฑ์ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรเร่งปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ปีที่เริ่มใช้ 2553)  

ให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้หลักสูตรใช้งาน 

ในปีการศึกษา 2558 ภาคปลาย 

2. ควรมีมาตรการเร่งรัดให้มีการขอต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิให้เพ่ิมขึ้น เช่น   

จัดอบรมให้ความรู้ให้กับคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ติดตาม และกระตุ้น อย่าง

ต่อเนื่อง 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอกมีน้อยเมื่อเทียบกับทุนวิจัยทั้งหมด โดยเฉพาะในบางหลักสูตร

ไม่มีทุนสนับสนุนงานวิจัย 

2. ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ยังไม่มาก 

3. การบริหารจัดการงานวิจัยยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยกระจุกตัว 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการท้ังงานวิจัยและต าราเพ่ิม

มากขึ้น โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. ศึกษาความพร้อมของคณะและวางแผนการเปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น      

จะท าให้การสร้างผลงานเพิ่มขึ้น 

3. การบริหารจัดการงานวิจัยโดยสร้างทีมวิจัยเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นการท าวิจัยชุดโครงการ  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 

 

 

 

 

 

 



 

-    - 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแทรกอยู่ในผลการด าเนินงานตาม

แผนจึงท าให้ขาดความชัดเจนของผลการด าเนินงานด้านนี้ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อคณะกรรมการประจ า

คณะเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นเพื่อน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป 

โดยแยกออกจากการรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-    - 
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องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดตัวบ่งชี้และการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ก ากับและติดตามประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและน าผลเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-    - 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะ/มหาวิทยาลัย ควรวางระบบและแนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ

หลักสูตร 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมระดับคณะ 

1. เขียนรายงาน SAR และการอ้างอิงรายการหลักฐานควรให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
2. ควรปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารจากสาขาวิชาเป็นหลักสูตร 
3. อัตรานักศึกษาตกค้างมีจ านวนมากและยังไม่ปรากฏมาตรการในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการ

พิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสม 
4. การประชุมกรรมการประจ าคณะควรก าหนดวาระเพ่ือพิจารณาในเรื่อง การเรียนการสอน 

งานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ติดตาม
ความก้าวหน้าการบริหารหลักสูตร ก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นต้น 

5. ควรมีการจัดอบรมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 
6. ควรพิจารณาเพ่ิมรายวิชาพ้ืนฐานด้านธุรกิจการเกษตรเพ่ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ด้าน

การเงิน การตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร ซึ่งจ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ 



 

-    - 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
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ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 
1. ควรเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์ในฟาร์ม เครื่องมือส าหรับการปฏิบัติงาน 

2. คณะเปิดให้ลงทะเบียนล่าช้าในการเพ่ิมรายวิชา รายวิชาเลอืก  

ข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่า 
1. การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการประกอบวิชาชีพ (สาขาการ

ผลิตพืช) 

2. วิชาการเด่นเน้นทฤษฎี ควรเพ่ิมการฝึกปฏิบัติภาคสนามให้เพ่ิมข้ึน (สาขาวิชาสัตวศาสตร์) 

3. ควรเพิ่มสิ่งสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ และการฝึกภาคสนามไม่เพียงพอ (สาขาการผลิตพืช) 

4. เส้นทางการไปฟาร์มฝึกงานค่อนข้างไม่สะดวกในการเดินทาง 

5. พัฒนาพื้นที่ด้านข้างคณะเพ่ือเป็นแปลงฝึกงาน เช่น การปลูกพืชและผัก สัตว์น้ า(ปลา) เพ่ือเป็น

ช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคณะและนักศึกษาอีกทางหนึ่ง สร้างชื่อเสียง 

ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต 
1. ความอดทนและความมุ่งมั่นในการท างาน 
2. ควรเพิ่มรายวิชา ความรู้ด้านการตลาดสินค้าเกษตร และ การจัดการธุรกิจฟาร์ม เป็นสิ่งส าคัญใน

การท างาน 

3. การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร 
 

ข้อสังเกต 
1. การบริหารจัดการของคณะมีความเข้มแข็ง 
2. คณาจารย์มีความใส่ใจต่อนักศึกษา  
3. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในทุกหลักสูตร ที่ถึงรอบการปรับปรุงในปี

การศึกษา 2559 

2. พิจารณาแก้ไขสถานการณ์อัตราการรับเข้าของนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชตลอดจน

การจัดการการคงค้างของนักศึกษาในทุกหลักสูตร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ค ำสั่ง มหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ 1153/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน มหำวิทยำลัยศิลปำกร ระดับคณะวิชำ/หน่วยงำนสนับสนุน เทียบเท่ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
 - ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
 - รำยนำมผู้ร่วมให้ข้อมูลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 















 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร ปีกำรศึกษำ 2557 

ระหว่ำงวันที่ 25-26 สิงหำคม 2558 

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อำคำรปฏิบัติกำร คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
 

วันอังคำรที่ 25 สิงหำคม 2558 

เวลา 08.30 – 09.00 น. – คณบดีกล่าวต้อนรับและแนะน าคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

                              – คณบดีรายสรุปผลการด าเนินงาน 

เวลา 09.00 – 12.00 น. – คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตรวจสอบเอกสารรายงานการ 

  ประเมินตนเอง (SAR) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.30 น. – คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสัมภาษณ์อาจารย์ นักศึกษา  

 บุคลากร และเยี่ยมชมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

เวลา 15.30 – 16.30 น. – คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประชุมสรุปผลการประเมินประจ าวัน  

วันพุธที่ 26 สงิหำคม 2558 

เวลา 08.30 – 12.00 น. – คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่าและ 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

                             – คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตรวจสอบเอกสารรายงานการ 

  ประเมินตนเอง (SAR) (ต่อ) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.30 น. – คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประชุมสรุปผลการประเมิน 

เวลา 15.30 – 16.30 น. – คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในน าเสนอผลการประเมินคุณภาพ 

                                 ภายในแก่ คณบดี รองคณบดี และบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

**ก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม** 

หมำยเหต ุ   : รับประทำนอำหำรว่ำงเวลำ 10.30 – 10.45 น. และ 14.30  - 14.45 น. 

   : รับประทำนอำหำรกลำงวันเวลำ 12.00 – 13.00 น.  



 
รายนามผู้ร่วมให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้บริหาร 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

1. อำจำรย์ ดร.ภวพล คงชุม               คณบดีคณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 

2. อำจำรย์ วัชรำภรณ์ รวมธรรม รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 

3. อำจำรย์ ดร.สุภำวดี มำนะไตรนนท์   รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ 

4. อำจำรย์ ดร.อนันท์ เชำว์เครือ   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อนวัช บญุญภักดี  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 

6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 

 

 นักศึกษา 

ล าดับ ชือ่-สกุล ชั้นปี สาขาวิชา รหัสนักศึกษา 
1. น.ส.จุฑำรัตน์ พนำสุวรรณรัตน์ 2 เทคโนโลยีกำรผลิตพืช 11560180 
2. น.ส.ธมลวรรณ หงส์เจริญมั่นคง 2 เทคโนโลยีกำรผลิตพืช 11560191 
3. นำยรัชตะวรรณ เเตงข ำ 2 สัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 11560090 

 

ศิษย์เก่า 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 
ระดับการศึกษาที่

จบ 
อาชีพ 

1. นำยจิรำยุ ฮวบดีบอน เทคโนโลยีกำรผลิตพืช ปริญญำตรี ธุรกิจส่วนตัว 
2. น.ส.อัญชลี แวววับศรี เทคโนโลยีกำรผลิตพืช ปริญญำตรี รับรำชกำร 

 

ผู้ใช้บัณฑิต 

ล าดับ ชือ่-สกุล หน่วยงาน ต าแหน่ง 
1. คุณณภัทร ชูสุดรักษ์ บริบัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด ผู้จัดกำร 
2. คุณสุรีย์ พุกผล บริบัท ไทย รอยัล ฟอร์เซ่นฟู๊ด จ ำกัด หัวหน้ำงำนอำวุโส 

 




