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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองระดับคณะของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับนี้ เป็นการรายงานผลและประเมินผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจด้าน
ต่างๆ ของคณะ ในรอบปีการศึกษา 2561 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 โดยอาศัย
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ประกอบด้วย 1. การผลิตบัณฑิต 2. การวิจัย 3. การบริการวิชาการ 4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   5. การบริหารจัดการ 
 คณะฯ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานประจ าปี และใช้
เป็นเอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 ใน
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ซึ่งการจัดท าเอกสารเล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือของบุคลากรของ
คณะฯ หลายฝ่าย จึงใคร่ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกส่วนงานของคณะฯ จะได้
น าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานตามพันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากท่านพบข้อบกพร่องหรือเห็นควรเพ่ิมเติมข้อมูลประการใด ขอความกรุณาแจ้ง
ให้ทางคณะผู้จัดท าทราบ เพ่ือจะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
ในปีการศึกษา 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัด

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจ านวน 4 หลักสูตร (วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์น้ า สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร) และระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 3 หลักสูตร (วท.ม. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน) โดยมีค่าคะแนนผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 ปัจจุบันมี
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรวม 83 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ 53 คน สายสนับสนุน 30 คน 
มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
58.49 และ 37.74 ตามล าดับ มีจ านวนนักศึกษารวม 753 คน (จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ 
647.28 คน)      อัตราส่วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า เท่ากับ 13.21 : 1 
 การด าเนินงานด้านการวิจัย ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งสิ้น 
1,330,000.00 บาท เป็นทุนสนับสนุนจากภายในหน่วยงานจ านวน 5,931,500.00 บาท เป็นเงินทุนวิจัยต่อ
จ านวนอาจารย์ เท่ากับ 121,051 บาท ในปี พ.ศ. 2561 คณะฯ มีผลงานวิชาการทุกประเภท รวม 62 
ผลงาน คิดเป็นผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการเท่ากับ 39.2 คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ คณะสัตวศาสตร์ฯ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ
ชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 โครงการ โดยเป็นโครงการให้เปล่าที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวน 8 โครงการ งบประมาณรวม 1 ,300,000 บาท  และ 
โครงการให้เปล่าที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินอุดหนุนภายนอก จ านวน 4 โครงการ 
งบประมาณรวม 2,429,000  บาท   งบประมาณรวมทั้งสิ้น  6,368,000 บาท   

การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสัตวศาสตร์ฯ มีโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 416,800 บาท 
โดยทุกโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  

คณะฯ มีการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี มีการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการประเมินตนเอง คณะฯ มีผลการ
ประเมินตนเอง ด้านการผลิตบัณฑิต 3.98 คะแนน ด้านการวิจัย 3.54 คะแนน ด้านการบริการวิชาการ 
5.00 คะแนน ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 คะแนน และด้านการบริหารจัดการ 5.00 
คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
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บทท่ี 1 
ส่วนน า 

 

1. ประวัติความเป็นมาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
   

  1.1 ข้อมูลทั่วไป 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 เป็นคณะล าดับที่ 11 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามนโยบายขยายการศึกษาสู่ภูมิภาคทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
ของรัฐบาลในรูปของวิทยาเขตสารสนเทศ (Information Technology Campus) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จึงจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นเป็นคณะแรกในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากประชากรโดยรอบมหาวิทยาลัยทั้งในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
จังหวัดใกล้เคียง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีทั้งการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช ได้แก่ การเลี้ยงโคนม โค
เนื้อ สัตว์ปีก สัตว์น้ า ท าสวนผักและผลไม้ เป็นต้น 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐาน เพ่ือให้มีทักษะและความสามารถใน
การเป็นผู้จัดการฟาร์มของตนเองให้เป็นฟาร์มมาตรฐานโดยรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้คณะสัตวศาสตร์ฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความตั้งใจในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยเป็นแหล่งในการฝึกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในบริเวณโดยรอบและใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย และให้โอกาสกับ
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีแผนการจัดท าฟาร์มมาตรฐานสาธิต 
เพ่ือให้เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และพืช ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตและการ
ท่องเที่ยววิถีเกษตรแก่นักเรียน นักศึกษา ชุมชน และเกษตรกรทั่วไป 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทางสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ให้มีพ้ืนฐานความรู้ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์เกษตรใน 4 ภาค
การศึกษาแรกและเน้นการศึกษาเฉพาะทางใน 4 ภาคการศึกษาหลัง รวมทั้งการฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้
เกิดความช านาญในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์
การท างานในฟาร์ม เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่
จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อส าเร็จการศึกษา  บัณฑิตของคณะฯ สามารถประกอบอาชีพเป็น
เจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ ธุรกิจอาหารสัตว์ ท าฟาร์มเพาะปลูกพืช  เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การขาย  ธุรกิจเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร  เจ้าของฟาร์มสัตว์น้ า  นักวิจัย อาจารย์ และนักวิชาการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน   ซึ่งรวมไปถึงการค้นคว้าและประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการปรับปรุง 
หรือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างดียิ่ง
ด้วยศักยภาพวิทยาการที่ได้บ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้ 
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1.2  ที่ตั้ง 
คณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตั้งอยู่เลขท่ี 1 หมู่ที่ 3 

ถนนชะอ า-ปราณบุรี ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 
  
1.3 ประวัติความเป็นมา 

ในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยัง
จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งมหาวิทยาลัยเดิม (วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร และพระราชวังสนามจันทร์ 
นครปฐม) ผู้บริหารในขณะนั้นน าโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ จึงพิจารณาหาพ้ืน
ที่ตั้งวิทยาเขตใหม่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งวิทยาเขตใหม่ที่จังหวัดราชบุรี และมีแนวทาง
จัดตั้งคณะวิชาต่างๆ รวมทั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องทั้งของ
จังหวัดราชบุรีและของมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบความต้องการของท้องถิ่น แต่ผลความต้องการของบุคลากร
ในพ้ืนที่ไม่ตรงกับแผนพัฒนาเดิมที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้ โครงการดังกล่าวจึงชะลอไป จนในที่สุดปี 
พ.ศ. 2542 ศาสตราจารย์ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ อธิการบดีในขณะนั้น จึงขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใน
การย้ายวิทยาเขตใหม่ไปที่ หมู่ที่ 3 บ้านไร่ใหม่พัฒนา ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และ
มีแผนในการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตรขึ้นเป็นคณะแรก เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า
พ้ืนที่โดยรอบมีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มหาวิทยาลัยจะได้ให้บริการได้โดยตรง 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2544 ได้อนุมัติโครงการ
จัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ดร.สุภสร 
ชโยวรรณ เป็นผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร ต่อมาในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก
โครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร เป็น "โครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร" และอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
เป็นหลักสูตรแรกของคณะสัตวศาสตร์ฯ  

ต่อมาเมื่ออาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ ได้เข้าด ารงต าแหน่งอธิการบดี และได้มอบหมายให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (อาจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) เป็นผู้รับผิดชอบการประสานงานกับ
กรมธนารักษ์ เพ่ือขอพ้ืนที่ 200 ไร่ จนกระท่ังได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ 200 ไร่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 
ซึ่งบริเวณท่ีตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ ห่างจากพ้ืนที่ทั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประมาณ 3 กิโลเมตร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี  และคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้เล็งเห็นพ้ืนที่ดังกล่าวเหมาะสมในการจัดท าเป็นฟาร์ม
ฝึกงานเลี้ยงสัตว์ เพ่ือใช้ในการฝึกทดลองการเลี้ยงสัตว์ และแปลงเกษตรของนักศึกษา การท างานวิจัยและ
เป็นแหล่งจัดสัมมนาให้บริการทางวิชาการทางด้านการเกษตรแก่ชุมชน ดังนั้นคณะสัตวศาสตร์ฯ จึงได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการก่อสร้างฟาร์มปฏิบัติการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และเม่ือวันที่ 27 
เมษายน พ.ศ. 2562  ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานในก ากับคณะสัตวศาสตร์ฯ ดังนี้  
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คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการจัดโครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน คือ 
ส านักงานคณบดี (แบ่งเป็น 2 งาน คือ งานบริหารทั่วไป และงานกิจกรรมพิเศษ) และศูนย์ฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ คณะสัตวศาสตร์ฯ เลือกรูปแบบการบริหารวิชาการแบบหลักสูตร ซึ่ง
หลักสูตรไม่มีสถานะเป็นโครงสร้างหน่วยงานภายใน 

ทั้งนี้ในการบริหารจัดการในบางส่วน เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานคลัง เป็นต้น ส านักงาน
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จะด าเนินงานสนับสนุนในรูปแบบการบริหารแบบรวมศูนย์ เพ่ือประหยัด
ทรัพยากรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  
 2.1 ปรัชญา 
 “รู้คิด รู้ค้นคว้า รู้วิชา รู้จักใช้ปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม” 
      
 2.2 ปณิธาน 

“สร้างสรรค์ด้วยปัญญา พัฒนาด้วยความรู้ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ก้าวน าด้วยวิชาการ” คณะ
สัตวศาสตร์ฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย และพัฒนาความรู้ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง ประกอบกับการน าเอาเทคโนโลยีแผนใหม่ที่เหมาะสม มาใช้และถ่ายทอดความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติปัญญา ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ความ
รับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม เพ่ือความก้าวหน้าของบุคคล สังคม และประเทศชาติ 
 
 2.3 วิสัยทัศน์ 

องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรใน
ระดับประเทศ 

 
 2.4 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่เก่งดี มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับ 
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและศาสตร์ขององค์กร เพ่ือสนองตอบต่อการพัฒนาของ

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
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3. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

 

โครงสร้างหน่วยงานของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
4. รายนามผู้บริหาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

4.1 อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม   คณบดี 
4.2 อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาวดี มานะไตรนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
4.4 อาจารย์ ดร.พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4.5 อาจารย์ ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
4.6 อาจารย์ คุณาดล ศิลาฤดี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4.7 อาจารย์ ดร.ธนวดี พรหมจันทร์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  

 
5. รายนามคณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

5.1 คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร      
5.2 นางสุนันทา สมพงษ์     (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
5.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
5.4 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
5.5 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
5.6 รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.7 รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
5.8 รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 
5.9 รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ส านักงานคณบดี

งานบริหารทั่วไป งานกิจกรรมพิเศษ

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
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5.10 รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาพ้ืนฐานสัตวศาสตร์ 
5.11 รักษาการแทนหัวหน้าฟาร์มสาธิต 
5.12 อาจารย์พิเชษฐ ศรีบุญยงค์    (ผู้แทนคณาจารย์)  
5.13 อาจารย์สาธิต บุญน้อม    (ผู้แทนคณาจารย์) 
5.14 อาจารย์ ดร.ธนวดี  พรหมจันทร์   (ผู้แทนคณาจารย์) 
5.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล  (ผู้แทนคณาจารย์) 
5.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์  (ผู้แทนคณาจารย์) 
5.17 นางสาวทัศนวรรณ พลวิรัตน์    (ผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน) 

 
6. คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติเสริมที่บัณฑิตของคณะ       
สัตวศาสตร์ฯ พึงมี ได้แก่ ความรู้จักและเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักใฝ่รู้ อยู่ตลอดเวลา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
จรรโลงศิลปวัฒนธรรม ไตร่ตรองเหตุผลและเหตุการณ์อย่างถ้วนทั่ว อีกท้ังมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 
7. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

“บัณฑิตสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” 
 
8. จุดเด่น 

คณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาความรู้ในสาขา
การเกษตร และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้มีทักษะวิชาชีพ และมีคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
9. การเรียนการสอน 

คณะสัตวศาสตร์ฯ จัดการเรียนการสอนรวม 7 หลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้  
ระดับปริญญาบัณฑิต (จ านวน 4 หลักสูตร) 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
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ระดับปริญญามหาบัณฑิต (จ านวน 2 หลักสูตร) 
          1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
          2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2558) 
 

ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จ านวน 1 หลักสูตร) 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2558) 
 

หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 
2558 และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทุกหลักสูตร 
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9.1 หลักสูตร 
หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ 2558  จ านวน 7 หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) รวม 7 หลักสูตร 

 ตารางท่ี 9.1-1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 
 

  
หลักสูตร 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
สกอ. รับทราบ ปีที่เร่ิมใช้ 

หลักสูตร
ที่ปิด 

เป็นตาม
เกณฑ์

มาตรฐาน 
2548 

เป็นตาม
เกณฑ์

มาตรฐาน 
2558 

เปิดสอน
ในปี

การศึกษา 
2561 

ด าเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ครบรอบ
ประเมิน

แล้ว 

หลักสูตรที่
ไม่ผ่าน
เกณฑ์  
48, 58 

และ TQF 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (1 หลักสูตร)                 
 สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 16 พ.ย. 2560 2558 -  -    - 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (2 หลักสูตร)          

  สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 29 มิ.ย. 2559 2558 -  -    - 

 สาขาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 20 ม.ค. 2560 2558 -  -     

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (4 หลักสูตร)          

 สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 4 ธ.ค. 2560 2560 - -     - 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน์้ า 9 ต.ค. 2560 2560 - -     - 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 16 พ.ย. 2560 2560 - -     - 

 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 9 ต.ค. 2557 2557 -  -    - 
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9.2 ข้อมูลนักศึกษา   

คณะสัตวศาสตร์ฯ มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 753 คน จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรีจ านวน 
735 ระดับปริญญาโทจ านวน 17 คน และระดับปริญญาเอกจ านวน 1 คน 

 
ตารางท่ี 9.2-1 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ  

 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 

(คน) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

66 
(ปกติ) 

70 
(ปกติ) 

122 
(ปกติ) 

137 
(ปกติ) 

395 
(ปกติ) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์น้ า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

19 
(ปกติ) 

24 
(ปกติ) 

29 
(ปกติ) 

32 
(ปกติ) 

104 
(ปกติ) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

18 
(ปกติ) 

26 
(ปกติ) 

22 
(ปกติ) 

21 
(ปกติ) 

87 
 (ปกติ) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

30 
(พิเศษ) 

46 
(พิเศษ) 

56 
(พิเศษ) 

17 
(พิเศษ) 

149 
(พิเศษ) 

      
รวมปกต ิ 103 120 173 190 586 

รวมพิเศษ 30 46 56 17 149 
รวมปกติทุกชั้นป ี 586 
รวมพิเศษทุกชั้นป ี 149 

รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 735 

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาจากระบบ MIS สถิตินักศึกษารับเข้า ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562  
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ตารางท่ี 9.2-2 จ านวนนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก จ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะ
โครงการ  ปีการศึกษา 2561 

 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

รวม (คน) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ตกค้าง 
แผน ก1 แผน ก2 แผน ก1 แผน ก2 แผน ก1 แผน ก2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

- - - 2 1 3 5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ เพื่อ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2558) 

- 1 1 5 - 5 12 

หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
รวม (คน) 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ตกค้าง 

1.1 1.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสตูรใหม่ 
พ.ศ. 2558) 

- - - - - - - - - - 1 - 1 

  
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 18 

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอกจากระบบ MIS ณ วันท่ี 5 สิงหาคม 2562 
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ตารางท่ี 9.2-3 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561  

หลักสูตร 
ปริญญา
บัณฑิต 

ปริญญา
มหาบัณฑิต 

ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต 

รวม
ทั้งสิ้น 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาและเทคโนโลยีการเกษตร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 140 คน) 

140 - - 140 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติสตัว์น้ า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 34 คน)) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  จ านวน 2 คน) 

36 - - 36 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

24 - - 24 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

14 - - 14 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

- - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

- 1 - 1 

รวม 214 1 - 215 
ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาจากระบบ REG  
 

9.3 อาจารย์และบุคลากร  
คณะสัตวศาสตร์ฯ มีบุคลากรทั้งหมด 83 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 53 

คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 20 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 10 คน โดยบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมดมีคุณวุฒิตรงและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่คณะสัตวศาสตร์ฯ เปิดสอน (สัตวศาสตร์/สัตวแพทย์ 
จ านวน 19 คน ประมง/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 9 คน พืชศาสตร์ จ านวน 9 คน ธุรกิจการเกษตร 
จ านวน 3 คน และพ้ืนฐานการเกษตร จ านวน 12 คน) และมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิสอดคล้อง
กับต าแหน่งหน้าที่ในความรับผิดชอบ (นักวิชาการอุดมศึกษา จ านวน 10 คน นักวิทยาศาสตร์/นัก
คอมพิวเตอร์ จ านวน 7 คน และนักวิชาการเกษตร/สัตวบาล/ประมง จ านวน 3 คน 

 
ตารางท่ี 9.3-1 จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
ข้าราชการ คน 1 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย คน 52 19 
ลูกจ้างช่ัวคราว คน - 10 

รวม 
คน 53 30 

ร้อยละ 63.86 36.14 



14 
 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

ตารางท่ี 9.3-2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ จ าแนกรายหลักสูตร 

 

หลักสูตร 
อาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 
อาจารย์ประจ า
ปฏิบัติงานจริง 

อาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาภายในประเทศ อาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อต่างประเทศ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก โท-เอก ปริญญาโท ปริญญาเอก โท-เอก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

5 5 - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์น้ า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

5 5 - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

5 5 - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

5 5 - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

5 5 - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยาศาสตร์
เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

5 5 - - - - - - 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยาศาสตร์เพื่อ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

อาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสูตร 23 19 - 2 - - 2 - 

รวมระดบัคณะ 53 49 4 (ลาศึกษาทั้งภายในและตา่งประเทศ) 
หมายเหต ุ: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาชวีวิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ใช้อาจารยป์ระจ าหลักสูตรชุดเดียวกัน 
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ตารางท่ี 9.3-5 จ านวนอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

 
ระดับปริญญา 
ชื่อหลักสูตร 
(ระบุสาขา) 

อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์ อยู่ระหว่างลา
ศึกษาต่อ 

รวม 
ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- 1 2 - 1 1 - - - - - - - 5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์น้ า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- 2 2 - - 1 - - - - - - - 5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- - 2 - 1 1 - 1 - - - - - 5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

- 1 2 - - 2 - - - - - - - 5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

- - 2 - - 3 - - - - - - - 5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยาศาสตร์
เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

- - 2 - - 1 - 1 1 - - - - 5 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
               
รวมทุกหลักสูตร - 5 12 - 2 9 - 2 1 - - - - 30 
               

อาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสูตร - 7 6 - 1 3 - - - - - - 4 23 
รวมทั้งคณะ - 12 18 - 3 12 - 2 1 - - - 4 53 



16 
 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

10. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2562 รวม

ทั้งสิ้น 1,330,000.00 บาท โดยเป็นทุนสนับสนุนจากภายในหน่วยงานจ านวน  1 ,330,000.00 บาท 
จ านวนเงินวิจัยเฉลี่ยต่อหัวอาจารย์ที่อยู่ปฏิบัติงานจริง ได้เท่ากับ 27 ,142.86 บาท เนื่องจากในปี 2561 
มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของทุกคณะวิชา แล้วออกข้อบังคับของกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยใหม่ และให้ออกข้อบังคับกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะสัตวศาสตร์ฯ 
ภายใต้กรอบของของกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย และมีบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 10 เรื่อง บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 15 เรื่อง บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จ านวน 22 เรื่อง  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จ านวน 2 เรื่อง และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 10 เรื่อง รวมจ านวนผลงานวิชาการท้ังหมด 62 ผลงาน 

 

11. ด้านการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
 

ตารางที่ 11-1 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิชา/หน่วยงาน กับมหาวิทยาลัย/องค์กร
ต่างประเทศ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2561 

 

วัน/เดือน/ป ี ชื่อสถาบัน ประเทศ 

20 พ.ย. 2556 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวดัชุมพร ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –ชุมพร  

ประเทศไทย 

21 เม.ย. 2557 ความร่วมมือ College of Agriculture and Life Sciences, 
Chonnam National University 

ประเทศเกาหล ี

27 มี.ค. 2556 ความร่วมมือกับ University of the Philippines at Los Baños ประเทศฟลิิปปินส ์

17 ส.ค. 2558 เครือเบทาโกร ประเทศไทย 
29 ก.ค. 2559 National Pingtung University of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐจีน 

(ไต้หวัน) 
17 ม.ค. 2560 ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ ประเทศไทย 

20 ต.ค. 2560 National Chung Hsing University ประเทศสาธารณรัฐจีน 
(ไต้หวัน) 

14 ธ.ค. 2560 University of Islam Malang สาธารณรัฐอินโดนีเซยี 

21 มี.ค. 2561 Yunnan Agricultural University ประเทศสาธารณรัฐจีน 
(ยูนนาน) 
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 12. การบริการทางวิชาการแก่สังคม   

คณะสัตวศาสตร์ฯ ด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยมีการส ารวจความ
ต้องการจากเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือจัดท าแผนการจัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ
ด าเนินการจัดโครงการอบรม รวม 11 โครงการ เป็นโครงการได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  
จ านวน 8 โครงการ  งบประมาณรวม  1,300,000 บาท  โครงการ เป็นโครงการได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก (สวทช.)  จ านวน 3 โครงการ งบประมาณรวม  2 ,429,000 บาท และส านักวิจับ
แห่งชาติ (วช.)  จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ 3,939,000  บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น  6,368,000
บาท  และเป็นการให้บริการทางวิชาการแบบให้เปล่า อีกทั้งยังมีการบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัย เพ่ือสร้างศักยภาพในการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะวิชา 

 
ตารางท่ี 12-1 จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2561 (งบ

แผ่นดิน) 
 

โครงการบริการวิชาการ 
งบประมาณ

(บาท) 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงและการจัดการสุขภาพไก่อินทรีย์ 209,000 
2. โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางสัตว์น้ าตามวิถีเกษตรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 250,000 
3. โครงการเพาะและขยายพันธุ์ปลากัดพ้ืนเมืองเพชรบุรีตามวิถีเกษตรอย่างยั่งยืน 219,000 
4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมพันธุ์และการแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคนม โดยใช้

เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ 
293,000 

5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างตลาดสินค้าออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทาง การจัด
จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร ของชุมชนเกษตรกร 

110,000 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมเทียมไก่เพ่ือปรับปรุงพันธุ์ และพาณิชย์ 55,000   
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการและดูแลสุขภาพโคนมเบื้องต้น 87,000 
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการใช้เครื่องรีดนม 77,000 
รวมเงินงบประมาณ 1,300,000 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1mZSTbNG2k9UzwJtTM4QLjXk7Qsybahsx
https://drive.google.com/open?id=12v7QgwtxKtz925hbT_QVt7aPKWEuYoqO
https://drive.google.com/open?id=1_fBWMyv5wrKavpG08cHjsDmv8mtNGI0k
https://drive.google.com/open?id=1iBl3TKIUKy5XQzvPTDnYfTh6gJ5MzwaQ
https://drive.google.com/open?id=1iBl3TKIUKy5XQzvPTDnYfTh6gJ5MzwaQ
https://drive.google.com/open?id=1oAiOicbvArdU-d3RR6g5MeG18mwKoZfW
https://drive.google.com/open?id=1oAiOicbvArdU-d3RR6g5MeG18mwKoZfW
https://drive.google.com/open?id=1KONxIX4WvwQU_3XQGISVC9hT4Tqu3b_E
https://drive.google.com/open?id=1DKF8R6UDAuMJtQ4HxrIbw6KzFlIniOWS
https://drive.google.com/open?id=1gnZnQ2V44xYTlIctFxUkFu2uXMV7rmz5
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ตารางท่ี 12-2 จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2561 
(งบอุดหนุนจากภายนอก) 

 

โครงการบริการวิชาการ 
งบประมาณ

(บาท) 
1. โครงการ “การจัดการดินและปุ๋ยแบบแม่นย าส าหรับข้าวด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น  All-

Rice 1”   
710,000 

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการผลิตกล้วยหอมทองปลอดโรค 919,000 
3. การถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผลิตเพ่ิมจ านวนเชื่อแบคทีเรียปฏิปักษ์อย่างง่าย 

Bacillus megaterium เพ่ือใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวและการควบคุมโรค
ข้าวที่ส าคัญที่เกิดจากเชื้อรา 

800,000 

4. การขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรีและ 
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน 

3,939,000 

รวมเงินงบประมาณ 6,368,000 
 
ตารางท่ี 12-3 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัยในปีการศึกษา 2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
จ านวน

โครงการ 

1. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการท้ังหมด 8 
2. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 5 
3. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะกับการวิจัย 0 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและกับ
การวิจัย 

0 

 
13. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประจ าปีการศึกษา 2561 
จ านวน 4 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 416,800 บาท โดยทุกโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ืออนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เพชรบุรี และเสริมสร้างจิตส านึกแก่นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามที่
สืบทอดกันมา  
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ตารางท่ี 13-1 จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
1. โครงการสืบสานงานช่างศิลป์ "พวงมโหตร"  150,000 
2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : การประดิษฐ์ตุ้มวัว 70,000 
3. โครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 15 ประจ าปี พ.ศ. 2562 46,800 
4. โครงการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ "แทงหยวก ช่างศิลป์บนถิ่นไทย" ครั้งที่ 8 150,000 
รวมเงินงบประมาณ  416,800 

 
14. การบริหารจัดการ 

14.1 งบประมาณ 
 

ตารางท่ี 14.1-1 งบประมาณที่ได้รับจริงจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ  
 

ปี 
งบประมาณแผ่นดิน 

 (บาท) 
งบประมาณเงินรายได้ (ปกติ) 

+เงินสะสม (บาท) 

งบประมาณเงินรายได้ 
(โครงการพิเศษ) 

(บาท) 

รวมรายรับ 
 (บาท) 

2562* 2,268,055.00 16,066,379.25 - 18,334,434.25 
2561 3,788,000.00 19,281,957.00 6,931,560.00 30,001,517.00  
2560 3,788,000.00 17,251,524.00 4,960,860.00 26,000,384.00 
2559 3,788,000.00 19,946,700.00 2,932,800.00 26,667,500.00 
2558 3,608,000.00 13,250,958.00 1,485,825.00 18,344,783.00 
2557 3,608,000.00 17,377,583.50 370,240.00 21,355,823.50 

หมายเหตุ : *รายงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1emkLArsrAqbP7Be5hQ7lnYMaLPC1rN3R
https://drive.google.com/open?id=1gpkye7PAbrziUw00xdqmMRbX5ARSaRkp
https://drive.google.com/open?id=16BZBMU1GGyQTx7-KUjv7V7WVKvy__Btz
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ตารางท่ี 14.1-2 งบประมาณรายจ่ายจริงจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ  
 

ปี 
งบประมาณแผ่นดิน  

(บาท) 

งบประมาณเงินรายได้ 
 (ปกติ)  
(บาท) 

งบประมาณเงินรายได้  
(โครงการพิเศษ) 

(บาท) 

รวมรายจ่าย  
(บาท) 

2562* 2,268,055.00 7,265,480.23 - 9,533,535.23 

2561 3,788,000.00 9,441,302.15 6,168,087.93 19,397,390.08 
2560 3,788,000.00 8,908,183.55 2,697,961.00 15,394,144.55 
2559 3,788,000.00 15,565,677.78 1,661,443.25 21,015,121.03 
2558 3,608,000.00 11,723,492.61 1,008,917.01 16,340,409.62 
2557 3,608,000.00 11,977,570.00 - 15,585,570.00 

หมายเหตุ : *รายงานเบิกจ่ายจริงผ่านระบบ SU-ERP ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
 

14.2 การพัฒนาบุคลากร 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการวางแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้แก่ ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ 5 ปีข้างหน้า น ามาใช้วางแผนการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมพูนคุณวุฒิทางการศึกษาให้กับอาจารย์ และมีการพิจารณาการขอรับการจัดสรรอัตราก าลัง ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
ตารางท่ี 14.2-1 บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ  
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ระดับและสาขาวิชา ประเทศ แหล่งทุน 
1. ผศ.อนวัช บุญญภักด ี D.Tech.Sci. (Aquaculture and 

Aquatic Resources Management) 
ไทย ทุนส่วนตัว 

2. อ.ยุภา ปู่แตงอ่อน ปร.ด. เคมีอินทรีย ์ ไทย ทุนส่วนตัว 
3. ผศ.ดาวรุ่ง ศิลาอ่อน Ph.D. (Animal Physiology) ญี่ปุ่น ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร ์
4. อ.ฌานิกา จันทสระ Ph.D. (Chemistry) ญี่ปุ่น ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร ์

 
ตารางท่ี 14.2-2 บุคลากรที่กลับจากการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ (ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ถึง 9 

เดือน) 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันที่รายงานตัว 
1. อ.สาวิกา กัลปพฤกษ ์ ปร.ด. (การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า) ไทย 18 ต.ค. 2561 
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ตารางท่ี 14.2-3 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิชา/หน่วยงาน 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา (การพัฒนาหลักสูตรส าหรับ
การประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์ของ AUN-
QA) 

คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

25-26 ต.ค.61 55 

2. อบรมภาษาอังกฤษและการขอต าแหน่งวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

6 ธ.ค. 61 48 

3. อบรมเทคนิคการสอน คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

7 ธ.ค. 61 45 

4. KM ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

12 ธ.ค. 61 35 

5. KM ฝ่ายสนับสนุน คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

21 ธ.ค. 61 15 

6. อบรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work 
Integrate) 

คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

7-8  ม.ีค. 62 36 

7. สรุปรายงานการขอเดินทางไปราชการเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมและการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการของบุคลากร 

คณะสัตวศาสตร์ฯ ส.ค. 61 - 
ก.ค. 62 

42 

 
14.3 อาคารสถานที่ 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มีพ้ืนที่ใช้สอย 2 อาคาร  ได้แก่ ส านักงานเลขานุการคณะ ตั้งอยู่บนชั้น 4 
อาคารบริหาร อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์ฯ และคณะฯ มีพ้ืนที่ฟาร์ม 200 ไร่ เพ่ือใช้ส าหรับการฝึก
ปฏิบัติในวิชาชีพของนักศึกษา และสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์  

ห้องเรียนและห้องประชุม 
- ห้องเรียนรวมความจุ 100 คน จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องเรียนรวมความจุ 52 คน จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องเรียนประชุมความจุ 20 คน จ านวน 1 ห้อง 

ทุกห้องมีโสตทัศนูปกรณ์ อาทิ LCD Projector, Visualizer และ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจ านวนคอมพิวเตอร์ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง จ านวนคอมพิวเตอร์รวม 40 เครื่อง 
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ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
คณะฯ ได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติทางการเรียนการ

สอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กับนักศึกษาและคณาจารย์ 
 

ชั้น ลักษณะการใช้งาน ครุภัณฑ์-เคร่ืองวิทยาศาสตร์ 

ช้ัน 4  ห้องปฏิบัติการหลัก จ านวน 2 ห้อง ซึ่งใช้ส าหรับการ
เรียนการสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิเคราะห์อาหาร
สัตว์ และปฏิบัติการทางด้านนิเวศวิทยาเกษตร นิเวศ
แหล่งน้ า คุณภาพน้ า และคุณภาพดิน และการเรียน
การสอนอื่นๆ มีห้องเครื่องมือ 

เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย เครื่องวิเคราะห์ไขมัน 
เครื่องวิเคราะห์โปรตีน เครื่องวิเคราะห์พลังงาน 
เครื่องวิ เคราะห์ไข่  เครื่องมือวัดคุณภาพน้ า  
อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างน้ าและดิน เป็นต้น 

ช้ัน 3 ห้องปฏิบัติการหลักจ านวน 4 ห้อง ใช้ส าหรับการเรียน
การสอน และงานวิจัยทางด้านชีววิทยา จุลชีววิทยา 
กายวิภาย และทางด้านพืชและโรคพืช เป็นต้น  

กล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์พร้อมติด
กล้องถ่ายภาพ กล้องสเตอริโอและกล้องสเตอริโอ
พร้อมติดกล้องถ่ายภาพ ตู้บ่มเช้ือ ตู้ปลอดเช้ือ 
เครื่องฆ่าเช้ือ เป็นต้น 

ช้ัน 2 ห้องปฏิบัติการหลัก จ านวน 2 ห้อง ซึ่งใช้ส าหรับการ
เรียนการสอนและงายวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านเคมี เคมี
วิเคราะห์ต่างๆ ห้องปฏิบัติการเนื้อเยื่อพืช 2 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรม 1 ห้อง ห้อง
เครื่องมือวิเคราะห์ 2 ห้อง (ห้อง GC และ ห้อง AAS) 
ห้องท าน้ าคุณภาพสูง 1 ห้อง ห้องเตรียมเนื้อเยื่อพืช
และสัตว์ 1 ห้อง และห้องท างานวิจัย 4 ห้อง  

เครื่องมือวิเคราะห์ เช่น UV-VIS spectroscopy, 
Gas chromatography spectrometry, 
Atomic absorption spectroscopy เครื่องตัด
เนื้อเยื่อ เครื่องระเหยสาร ตู้ปลอดเช้ือ ตู้อบลม
ร้อน เครื่อง PCR ชุดอุปกรณ์ Electrophoresis 
เครื่องถ่ายภาพเจล และอื่นๆ    

 
15. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะสัตวศาสตร์ฯ ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาน าตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ตามเกณฑ์ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พร้อมท ารายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยยึดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแนวทางของ
ส านักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นรายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
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ภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ส าหรับกลุ่มสถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับ
บัณฑิตศึกษา (ค.1) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 คะแนน และรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี  
 
16. การน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 คณะวิชาได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของ
คณะผู้ประเมินไปวางแผนพัฒนาท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ตารางท่ี 16-1) 
 
ตารางที่ 16-1 การน าผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา   
องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 1 
การผลิตบณัฑิต 

1. ค ว ร มี ร ะ บ บแ ละ ก ล ไ ก  ส ร้ า ง
แรงจูงใจหรือกระตุ้น พร้อมก ากับติดตาม
ให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมาก
ขึ้น 

1. ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  โดยคณะ
วิชามีระบบและกลไก สร้างแรงจูงใจ
หรือกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงาน
ตีพิมพ์  โดยผลงานดังกล่าวสามารถ
น าไปใช้ส าหรับการขอก าหนดต าแหนง่
ทางวิชาการที่สูงขึ้นได้  นอกจากน้ีการ
ก ากับติดตามให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการมากขึ้นนั้น  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้ก าหนดกรอบเวลาส าหรับ
การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาที่
สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการเป็น
รายบุคคล ตามประกาศการเข้าสู่
ต าแหน่งของอาจารย์ ตั้งแต่ปี 2559-
2560 โดยคณะวิชาได้สนับสนุนให้
บุคลากรสายวิชาการสามารถยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่ง  ผ่านโครงการต่างๆ  
เช่น คลินิกวิจัย  โครงการอบรม เรื่อง
แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ท า ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทาง
และกรอบวิจัย  ปีงบประมาณ 2563 
เป็นต้น 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
 2. ก า ร เ ขี ย น วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ควร
เขียนวัตถุประสงค์ให้ครบตามตาราง
วิเคราะห์การจัดโครงการ/กิจกรรมกับ
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เ รี ย น รู้ ต า มกรอบมาตร ฐ านคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  5 ด้าน รวมถึง
ออกแบบการด าเนินงานและประเมินผล
ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 

2.   ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  โดย
คณะวิชา  โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ด าเนินการจัดท าโครงการ  โดยการ
เขียนวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ควรเขียน
วัตถุประสงค์ครบตามตารางวิเคราะห์
ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม กั บ
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   5 ด้าน 
รวมถึงออกแบบการด าเนินงานและ
ประเมินผลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 

องค์ประกอบท่ี 2  
การวิจัย 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ผู้ที่ไม่ได้
รับทุนจากภายนอกได้มีโอกาสท างาน
ร่วมกับผู้ที่เคยได้รับทุน 

 

1. ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  โดย
คณะวิชาได้สนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิ ช า ก า ร ส า ม า รถยื่ น ข อก า หนด
ต าแหน่ง  ผ่านโครงการต่างๆ  เช่น 
คลินิกวิจัย  โครงการอบรม เรื่อง
แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ท า ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทาง
และกรอบวิจัย  ปีงบประมาณ 2563 
เป็นต้น 

 2.บูรณาการบริการวิชาการให้มีงานวิจัย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการต่างๆ 

 

2. ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  โดย
คณะวิชาได้สนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการยื่นขอทุนโครงการบริการวิชา
การที่มีงานวิจัยเกิดขึ้นภายในโครงการ
ดังกล่าว  จากแหล่งทุนภายนอก  เช่น 
การขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่
ชายฝั่ งอ่าวไทยฝั่ งตะวันตกในเขต
จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี แ ล ะ จั ง ห วั ด
ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์ เ พื่ อ ก า ร ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน    เป็นต้น 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
องค์ประกอบท่ี 3  
การบริการวิชาการ 

1. ควรมีโครงการในการบริการวิชาการ 
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร 
 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  โดย
โครงการที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอน  เช่น  

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง 
“การผสมเทียมไก่เพื่อการปรับปรุง
พันธุ์และพาณิชย์”  บูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอนในรายวิชา 710311 
สรี ร วิ ทยาการสืบพันธุ์ และ เพาะ
ขยายพันธุ์สัตว์  และ 710353 การ
ผลิตสัตว์ปีก เป็นต้น  

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง 
การสร้างตลาดสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าทางการ
เกษตรของชุมชนเกษตร  บูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เป็น
ต้น 

องค์ประกอบท่ี 4  
กา รท า นุ บ า รุ ง ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 

- 
 
 

- 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
องค์ประกอบท่ี 5  
การบริหารจัดการ 

1.ควรปรับปรุ งการเขียนรายงาน
ประเมินตนเอง พร้อมหลักฐานอ้างอิงให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ให้มากข้ึน เช่น  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ข้อ1 พัฒนาแผนกลยุทธ์
ตามผลการวิ เคราะห์  SWOT  น าไปสู่
แผนกลยุทธ์การเ งิน แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอกเวลาเพื่อให้บรรลุตาม
ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผน  

ตัวบ่งช้ี 5.1 ข้อ 6  การก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

ตั วบ่ ง ช้ี ที่  5.2 ข้ อ  3 กา รจั ดสรร
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  โดย
คณะวิชาปรับปรุงการเขียนรายงาน
ประเมินตนเอง พร้อมหลักฐานอ้างอิง
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ให้มากข้ึน ในตัว
บ่งช้ีที่ 5.1 ข้อ 1 ,ตัวบ่งช้ี 5.1 ข้อ 6  
และตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ข้อ 3  รวมถึงตัวบ่งช้ี
อื่นๆ ด้วย 

 

 2.ควรมีก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร แผนบริหาร
ความเสี่ยง ให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดของแผน
ต่างๆ และรายงานคณะกรรมการประจ า
คณะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  โดย
ค ณ ะ วิ ช า มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์  
แผนปฏิบัติราชการ แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร แผนบริหารความเสีย่ง 
ให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดของแผนต่างๆ  
ทุก 6, 9 และ 12 เดือน  โดยในแต่ละ
รอบการรายงานจะด าเนินการโดยผ่าน
ก า ร พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการประจ าคณะทุกครั้ ง  
และมีก ากับติดตามแต่ละตัวช้ีวัดให้
ด าเนินการตามแผนต่างๆ  ท่ีก าหนดไว้ 
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บทท่ี 2 

ส่วนสาระ 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ และ 13 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค.1) ซึ่ง
เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของคณะสัตวศาสตร์ฯ พบว่าได้ด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน ทั้ง 4 
ด้าน อย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบ ระดับดี ค่าคะแนน มีรายละเอียดผลการ
ประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
ผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ. 

ค่าคะแนน 
1. การผลิตบัณฑิต 3.98 
2.  การวิจัย 3.54 
3.  การบริการวิชาการ 5.00 
4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
5.  การบริหารจัดการ 5.00 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 4.19 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์  
เกณฑ์การประเมิน 

สูตรค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

 
ตารางท่ี 1.1-1 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
 

หลักสูตร ผลประเมิน(60) 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 3.28 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติสตัว์น้ า 3.54 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช 3.02 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 3.60 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร ์ 3.31 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 3.31 

7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเ์พื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 2.84 

ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร 22.9 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 7 

คะแนนที่ได ้ 3.27 
 
ผลการประเมินปีที่แล้ว :   2.97 คะแนน  เกณฑ์ประเมิน :  2.97 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  3.27 คะแนน  เกณฑ์ประเมิน :  3.27 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :   3.50 คะแนน  ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย  

  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :   3.50 คะแนน  เกณฑ์ประเมิน :  3.50 คะแนน  
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 
 คณะสัตวศาสตร์ฯ รับการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ และ 
13 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของ
ส านักมาตรฐานและการประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ค.1 ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษามีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ในปีการศึกษา 2561  คณะสัตวศาสตร์ฯ มีหลักสูตรเข้ารับการประเมินในระดับหลักสูตรทั้งสิ้น 
จ านวน 7 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 2 
หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก
หลักสูตรที่คณะฯ รับผิดชอบ เท่ากับ 3.27 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรต่างๆ พบว่า ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาบัณฑิตมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี (คะแนนมากกว่า 3) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีจ านวน 6 หลักสูตร คือ  
หลักสูตรในระดับปริญญาบัณฑิต จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ (3.28) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า (3.54) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (3.02) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร (3.60)  และหลักสูตรในระดับบัณฑิต  จ านวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (3.31)    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์
เพ่ือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (3.31)  ส่วนหลักสูตรที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนน้อยกว่า 
3) มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (2.84) ทั้งนี้มีหลักสูตรดังกล่าว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มีค่าคะแนน
ที่ลดลงจากปีการศึกษา 2560 (ดังตารางที่ 1.1-2) ทั้งนี้แต่ละหลักสูตรได้รับข้อแนะน าจากกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  และน าไปใช้ในการจัดท าแผนการพัฒนาหลักสูตรในปี
การศึกษาถัดไป  
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ตารางที่ 1.1-2 ผลการประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   
ประจ าปีการศึกษา 2558-2561    

 

หลักสูตร 
คะแนน (ปีการศึกษา) 

2558 2559 2560 2561 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร์  

(เดิม: สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 
3.68 3.44 3.03 3.28 

สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติสัตว์น้ า 3.22 3.38 3.77 3.54 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติพืช 3.46 3.28 3.18 3.02 
สาขาวชิาธุรกิจการเกษตร 2.49 3.59 3.13 3.60 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 3.70 3.44 2.55 3.31 
สาขาวชิาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 2.12 2.74 3.05 3.31 

ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 2.39 2.36 2.11 2.84 
คะแนนเฉลี่ย 3.01 3.18 2.97 3.27 

 

 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
1.1-1 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะสตัวศาสตรฯ์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0–5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค.1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
80 ขึ้นไป   
 

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

หมายเหตุ : 
1.คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศกึษานั้น ทั้งนี้อาจ
ใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตารางท่ี 1.2-1 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานใน  

ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 0 0 0 0 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 28 26 24.5 20 22 
อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 18 23 26 26 31 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 46 49 50.5 51 53 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 0 0 0 0 0 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 60.87 53.06 50.50 39.22 41.51 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 39.13 46.94 51.49 50.98 58.49 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  ร้อยละ 50.98  เกณฑ์ประเมิน :   3.19  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  ร้อยละ 58.49  เกณฑ์ประเมิน :   3.65  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  ร้อยละ 53.00  ผลการด าเนินงาน :     บรรลุเป้าหมาย 

      ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน :   3.77  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 

ในปีการศึกษา 2561 คณะสัตวศาสตร์ฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อจ านวนรวม 53 คน โดยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 31 คน คุณวุฒิปริญญาโท 22 คน ดังนั้น
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 58.49 
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ตารางท่ี 1.2-2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

หลักสูตร 
อาจารย์
ประจ า
ทั้งหมด 

อาจารย์
ประจ า

ปฏิบตัิงาน
จริง 

อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาภายในประเทศ 
อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ

ต่างประเทศ 
ปริญญา 

โท 
ปริญญา

เอก 
ปริญญา
โท-เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท-เอก 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศ า ส ต ร์  ( ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

5 5 - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
น้ า  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

5 5 - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีการผลิตพืช 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

5 5 - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2557) 

5 5 - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร์  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

5 5 - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชี ว วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ที่ ยั่ ง ยื น 
( ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม่  พ . ศ . 
2558) 5 5 - - - - - - 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา
ศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2558) 
อ า จ า ร ย์ ที่ ไ ม่ สั ง กั ด
หลักสูตร 

23 19 - 2 - - 2  

รวมระดับคณะ 53 49 4 
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รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

ตารางท่ี 1.2-3 จ านวนอาจารย์ที่จะเกษียณจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะวิชา 

จ านวนผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2560 ถึง 2563 
วันท างานวันสุดทา้ย 30 กันยายน (คน) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

1. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                
 อาจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
 รองศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
 ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมด - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
1.2-1 ข้อมูลบุคลากรคณะสัตวศาสตร์ฯ จากระบบ MIS ของมหาวิทยาลยัศิลปากร 
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รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า   
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค 1และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 

 
 

ตารางท่ี 1.3-1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 
 

จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
หน่วย

วัด 

ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ศาสตราจารย์ คน - - - - - 

รองศาสตราจารย์ คน 2 2 3 3 3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 8 12 12 16 17 

อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 36 35 35.5 32 33 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 46 49 50.5 51 53 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  ร้อยละ 21.74 28.57 29.70 37.25 37.74 
 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 37.25  เกณฑ์ประเมิน :   2.33 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   ร้อยละ 37.74  เกณฑ์ประเมิน :   2.35 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :     ร้อยละ 30     ผลการด าเนินงาน :  บรรลุเป้าหมาย 
   ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :  ร้อยละ 40     เกณฑ์ประเมิน :   2.50 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 

ในปีการศึกษา 2561 คณะสัตวศาสตร์ฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมอาจารย์ประจ าทั้ง
ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 53 คน จ าแนกเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 3 คน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 17 คน และอาจารย์ 33 คน รวมอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งหมด 20 คน คิดเป็น ร้อยละ 37.74 จากจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด  เมื่อค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) 
เท่ากับ 2.35 คะแนน  
 
ตารางท่ี 1.3-2  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง

ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ จ าแนกรายหลักสูตร 
 

สาขาวชิา 

จ านวนอาจารย์ประจ า (คน) จ านวนอาจารย์ตามต าแหน่งทางวชิาการ 

ปฏิบตัิงา

นจริง 

ลา

ศึกษา

ต่อ 

ลา

ปฏิบตัิงาน รวม 
ไม่มี

ต าแหน่ง 

ผู้มีต าแหน่งทางวชิาการ 
คิดเป็น

ร้อยละ ผศ. รศ. ศ. รวม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสัตว

ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
5 - - 5 3 2 - - 2 3.77 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

5 - - 5 4 1 - - 1 1.87 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) 

5 - - 5 2 2 1 - 3 5.66 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาธุรกิจ
การเกษตร (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

5 - - 5 3 2 - - 2 3.77 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

5 - - 5 2 3 - - 3 5.66 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

5 - - 5 2 1 2 - 3 5.66 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
อาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสูตร 19 4 - 23 16 6 - - 6 11.32 

รวม 49 4 - 53 33 17 3 - 20 37.74 
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รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

ตารางท่ี 1.3-3 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ท่ียื่นเอกสารเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการและจ านวนที่ได้อนุมัติ  
ปีการศึกษา 2561 
 

สาขาวชิา 

ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

จ านวน

ที่ยื่น 

จ านวน

ที่ได้

อนุมัติ 

รอการ 

พิจารณา 

จ านวน

ที่ยื่น 

จ านวน

ที่ได้

อนุมัติ 

รอการ 

พิจารณา 

จ านวน

ที่ยื่น 

จ านวน

ที่ได้

อนุมัติ 

รอการ 

พิจารณา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
- - - - - - 1 - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์

น้ า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
- - - - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
- - - - - - 1 - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกจิการเกษตร 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

- - - 1 - - 1 - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

- - - 1 - - 1 - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อ

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. 2558) 
1 - - - - - 2 - - 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อ

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. 2558) 

อาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสูตร - - - - - - 1 - - 

รวม 1 - - 2 - - 7 - - 

 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

1.3-1 ข้อมูลบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากระบบ MIS 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน   
 ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์
มาตรฐาน และน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน 
และใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 
20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมี
สูตรการค านวณ ดังนี้ 

  SCH = ∑nici 
 เมื่อ  ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
 ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อปี (FTES)  = 
Student Credit Hours (SCH) ทัง้ป ี

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน 
การลงทะเบยีนในระดบัปรญิญานัน้ๆ 

 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตร ี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ = FTES ระดับปรญิญาตรี+  FTES ระดับบณัฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปรญิญาตรี + (2x FTES ระดับบณัฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ = FTES ระดับปรญิญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑติศึกษา) 
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สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 : 1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ป่าไม้ และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25 : 1 
7. นิติศาสตร์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 

 
สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน X 100 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได้ = 5 - 
(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 2.3) 

4 
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ตัวอย่างการค านวณ 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรด้าน 
เกษตร ป่าไม้ และประมง = 20 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 16.93 - 20 x 100 
                                                     20 
                                            = ร้อยละ -3.07 
 
ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
                                                                                                                                                                            
ตารางท่ี 1.4-1 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจ านวนอาจารยประจ า 
 

คณะ 
นักศึกษา
ปริญญา

ตรี 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท่า 

จ านวน
อาจารย์
(ปฏิบัติงา
นจริง) 

อัตราส่วน
นักศึกษา 
: อาจารย์ 

ค่าความ
ต่างจาก
เกณฑ์

มาตรฐาน 

คะแน
น ปริญญ

าโท 
ปริญญา

เอก 
คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

735 18 1 647.28 49 13.21 : 1 ค่าร้อยละที่
น้อยกว่า

หรือเท่ากับ
ร้อยละ 0 

5.00 

ที่มา : รายงานการวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 (กองแผนงาน 
มหาวิทยาลยัศิลปากร)  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  5.00  เกณฑ์ประเมิน :   5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5.00  เกณฑ์ประเมิน :   5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  5.00  ผลการด าเนินงาน :  บรรลุเป้าหมาย  
   ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :   5.00  เกณฑ์ประเมิน :   5.00 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 

จากข้อมูลตารางที่ 1.4-1 แสดงจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจ านวนอาจารยประจ าของ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งอ้างอิงเอกสารหลักฐานจาก ตาราง
แสดงจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) และภาระงานสอนของอาจารย์ นักศึกษาปกติและนักศึกษาพิเศษ 
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(ทุกระดับ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 (เอกสารหมายเลข 1.4.1) โดยผลการด าเนินงาน
พบว่า จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจ านวนอาจารยประจ า มีค่าอัตราส่วนเท่ากับ 13.21 : 1 และ
สามารถค านวณค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานมี
ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งจะคิดเป็นค่าคะแนนได้ 5.00 คะแนน ตามล าดับ 

ซึ่งค่าจะเห็นได้ว่าผลการด าเนินงานในการจัดการศึกษาของคณะวิชา มีจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทาตอจ านวนอาจารยประจ า มีค่าอัตราส่วนเท่ากับ 13.21 : 1 สอดคล้องกับศาสตร์ในกลุ่ม
สาขาเกษตร ป่าไม้และประมง (20 : 1) ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการจัดการศึกษาของคณะวิชามีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับการวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ และเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตของคณะวิชา  
 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
1.4.1 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาเตม็เวลา (FTES) และภาระงานสอนของอาจารย์ นักศึกษาปกติและ

นักศึกษาพิเศษ (ทุกระดับ) มหาวทิยาลัยศลิปากร ปีการศึกษา 2561 

 
 

https://drive.google.com/file/d/11yfqJ5zY9jG-POJr0I2m9954aiaYmNZV/view
https://drive.google.com/file/d/11yfqJ5zY9jG-POJr0I2m9954aiaYmNZV/view
https://drive.google.com/file/d/11yfqJ5zY9jG-POJr0I2m9954aiaYmNZV/view
https://drive.google.com/file/d/11yfqJ5zY9jG-POJr0I2m9954aiaYmNZV/view
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ   

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

  

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา   

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

  

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า   

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  6 ข้อ  ผลการด าเนินงาน :    บรรลุเป้าหมาย  
                        ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :   6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 

คณะวิชาได้มีการจัดบริการด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับ
นักศึกษา เพ่ือการด ารงชีพอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะสัตวศาสตร์ฯ ตั้งแต่การ
ให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา 
แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่
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นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดของคณะวิชาได้ให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพ
และเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง ประกอบด้วยผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 
1. มีการด าเนินงานจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหลักสูตรของคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้มีส่วน
ร่วมในการวางแผนเตรียมการและก าหนดทิศทางเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตาม
ปรัชญาของหลักสูตร และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมไปถึงการ
ควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของหลั กสูตร 
นอกจากนี้แล้วทางหลักสูตรร่วมกับคณะวิชาได้มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ จะมีนักศึกษาที่ให้ค าปรึกษาโดยภาพรวมประมาณ 30 คน แต่ไม่เกิน 40 คนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
1 คน เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการเรียน การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย แนะน าการลงทะเบียนให้เหมาะสมกับความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ในเวลาที่หลักสูตรก าหนด และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
ต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือให้ค าปรึกษานักศึกษาที่มีปัญหาการเรียน เช่น การวางแผนการเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา ในกรณีที่นักศึกษา มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะออกจากการศึกษากลางคัน หรือไม่
สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดเวลาของหลักสูตร รวมทั้งให้ค าปรึกษาในเรื่องอ่ืนๆ (เอกสารหมายเลข 
1.5.1-1) 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรร่วมกับคณะวิชา และมหาวิทยาลัย ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าอยู่
หอพักภายในมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าหอพักคอยดูแล เพ่ือให้นักศึกษาได้อยู่
ภายใต้การดูแลของคณะวิชาอย่างใกล้ชิด ท าให้ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงความปลอดภัยของนักศึกษา และ
ทางด้านกิจการนักศึกษา จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใน
หลักสูตรให้มีคุณภาพ รวมไปถึงการจัดเชิญวิทยากรพิเศษ เพ่ือบรรยายและแนะน าพัฒนานักศึกษา
ทางด้านวิชาชีพ วิชาการ ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพ่ือพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่
สถานประกอบการ และการประกอบอาชีพงานเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตของหลักสูตร ในกรณีที่
นักศึกษา มีปัญหา สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายช่องทาง เช่น การให้ค าปรึกษาผ่านระบบการ
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแบบออนไลน์ด้วยระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย (www.reg.su.ac.th) 
(เอกสารหมายเลข 1.5.1-2) และผ่านการแนะแนวให้ค าปรึกษาวิชาการ รวมทั้งการปรับตัวเพ่ือเรียนรู้อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ด้วยระบบการให้ค าปรึกษาแบบพูดคุยด้วยวาจาที่คณะวิชา รวมไปถึงการผ่านระบบ
การให้ค าปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook และ Line) และนอกจากนี้แล้ว
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของคณะวิชาได้มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้เรียนสามารถ
ปรึกษาวิชาการ ขอค าแนะแนวต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง และสม่ าเสมอในระหว่างที่นักศึกษาเรียนในหลักสูตร 

http://www.reg.su.ac.th/
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ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ เช่น อาจารย์ไปราชการ ลากิจ นักศึกษาสามารถ
ขอเข้ารับค าปรึกษาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 

ในปีการศึกษา 2561 คณะได้ให้นักศึกษาท าแบบประเมินการรับบริการของนักศึกษา 5 ประเด็น 
ดังนี้ (1) ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (2) นักศึกษาได้รับค าแนะน า
การลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (3) การให้
เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (4)  อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความ
สนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร และ (5)  
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ  ทั้งนี้ในบ้างหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขวิชาสัตวศาสตร์) มีการด าเนินการออกแบบและปรับปรุงแบบประเมินเอง  เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่มีความจ าเพาะ  

โดยผลการประเมินแยกตามหลักสูตรต่างๆ มีผลคะแนนการประเมินในภาพรวมของทั้งคณะวิชา
อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยผลการประเมินมีทิศทางที่ดีขึ้นทุกหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดัง
ตารางที่ 1.5-1 และ 1.5-2 
 
ตารางท่ี 1.5-1 ผลประเมินการรับบริการของนักศึกษารายหลักสูตร  ปีการศึกษา 2561 
 (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์) 
 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

1) มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อม 3.79 (มาก) 
ให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา (เฉพาะนักศึกษาปี 1 ตอบ) (C 3.1)  
2) การแนะน าระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจดัการศึกษา (C 3.2) 3.69 (มาก) 
3) กระบวนการจัดการเรยีนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทาง ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ (C 3.2) 

3.87 (มาก) 

 
4) มีการจัดกิจกรรมเสรมิทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ (เช่น การอบรมมาตรฐานฟาร์ม GAP) ได้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ (เฉพาะนักศึกษาปี 3 และ 4 ตอบ) (C 3.2) 

3.83 (มาก) 
 

5) รายวิชาในหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสัตวศาสตร์ (C 5.1) 4.01 (มาก) 
6) ความเหมาะสมของรายวิชาตา่งๆในแต่ละชั้นปี (C 5.1) 4.03 (มาก) 
7) ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน (C 5.2) 4.31 (มาก) 
8) ระบบการประเมินผลของรายวชิาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลายเช่น คะแนนสอบ 
การบ้านรายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น (C 5.3) 

4.07 (มาก) 

รวม 3.95 (มาก) 
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ตารางท่ี 1.5-2 ผลประเมินการรับบริการของนักศึกษารายหลักสูตร  ปีการศึกษา 2558-2561 
 

หลักสูตร สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า ธุรกิจการเกษตร 

ปีการศึกษา 58 59 60 58 59 60 61 58 59 60 61 58 59 60 61 

1) ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกบัอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
3.60 3.66 3.65 3.68 3.75 3.76 4.06 3.81 3.76 3.89 4.03 3.76 4.06 4.13 4.08 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2) นักศึกษาได้รับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการ
เรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

3.53 3.52 3.67 3.64 3.66 3.66 4.06 3.77 3.80 3.90 3.99 4.06 4.02 4.28 4.20 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3) การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการ 

3.54 3.58 3.76 3.71 3.64 3.77 4.06 3.77 3.84 3.83 4.04 3.71 4.17 4.15 4.05 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษา เพือ่ช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลกัสูตร 

3.63 3.71 3.76 3.74 3.79 3.85 4.18 3.92 3.96 4.00 4.06 3.71 4.15 3.97 4.18 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์อื่นๆ แก่นกัศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วย
แก้ไขปัญหาตา่งๆ 

3.65 3.73 3.79 3.84 3.74 3.93 4.16 3.97 3.94 4.04 4.06 3.82 4.17 4.18 4.09 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวม 

3.59 3.64 3.73 3.72 3.72 3.79 4.10 3.85 3.86 3.93 4.04 3.81 4.11 4.14 4.12 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
(มาก) 

(มาก) (มาก) (มาก) 
(มาก

) 
(มาก) (มาก) (มาก) 

(มาก
) 
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หมายเหต ุ ผลประเมินความพึงพอใจ 0.00 - 1.50 ไม่พึงพอใจ, 0.00 - 1.50 ไม่พึงพอใจ, 1.51 - 2.50 พึงพอใจนอ้ย, 2.51 - 3.50 พึงพอใจปานกลาง, 3.51 - 4.50  พึงพอใจมาก,  4.51 - 5.00  พึงพอใจมากที่สุด 
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ในการด าเนินงานส าหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2562 นี้นั้น คณะ
สัตวศาสตร์ฯ ด าเนินงานให้ค าแนะน าการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ โดยมีระบบกลไกในการด าเนินงาน 
คือ คณะสัตวศาสตร์ฯ รวบรวมผลการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และน ามาวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษาใน
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ าบางส่วน  มีผลการ
เรียนไม่ค่อยดีในชั้นปีที่ 1 เทอม 1 ในรายวิชา 700 121 ชีววิทยา 1 ส่วนหลักสูตรธุรกิจการเกษตรพบว่า
นักศึกษาที่เข้ามาใหม่ยังขาดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีความจ าเป็นต้องใช้เป็นความรู้พ้ืนฐานในการ
เรียนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรต่อไป จึงได้มีการจัดท าโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ผ่าน
โครงการ ASAT Smart Camp  โดยมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา เป็นการ
พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษาที่เข้ามาใหม่ และเป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาทักษะด้านสังคมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรของ
คณะวิชา นอกจากนี้ได้มีการแนะแนวทางการใช้ชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัย การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับ
การใช้ชีวิตประจ าวัน การเรียน และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีการแนะแนว
ด้านการเรียนและระบบการลงทะเบียนเรียน การเข้ารับการบริการต่างๆ ของทางคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ สถานพยาบาล กิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆ    

ปีการศึกษา 2560 โครงการ ASAT Smart Camp ได้มีการปรับพ้ืนฐานรายวิชา ภาษาอังกฤษ 
ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ทั้ง 4 หลักสูตรร่วมกัน และส าหรับหลักสูตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า ได้มีการปรับพ้ืนรายวิชาเคมี
ร่วมกัน ในขณะที่หลักสูตรธุรกิจการเกษตรจะมีการสอนภาษาจีน โดยใช้เวลาในการสอนวิชาละ 3 ชั่วโมง 
ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดโครงการจากปีการศึกษา 2559 โดยได้มีการเชิญอาจารย์พิเศษ
จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามาปรับพ้ืนฐานและให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  และ
ยังคงให้มีผู้ประกอบการภายนอกและศิษย์เก่ามาแนะน าแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

ปีการศึกษา 2561  ได้มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาที่ใช้ในการปรับพื้นฐานโดยน าข้อมูลผลการเรียน
ย้อนหลังมาวิเคราะห์  พบว่า  รายวิชา 700 121 ชีววิทยา 1 นักศึกษามีผลการเรียนในระดับต่ าใน
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า ส่วนหลักสูตรธุรกิจ
การเกษตร พบว่า นักศึกษาที่เข้ามาในหลักสูตรขาดพ้ืนความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่จะเป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนรายวิชาต่างๆ ในอนาคต ทางหลักสูตรร่วมกับคณะวิชาจึงจัดให้มีการเตรียมความพร้อมใน 2 รายวิชา
ดังกล่าวโดยเพิ่มระยะเวลาในการปรับพื้น เป็นวิชาละ 4 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง  

ปีการศึกษา 2562 โครงการมีการปรับปรุงรูปแบบโครงการ ให้หลักสูตรมีส่วนในการเตรียม
ความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ โดยมีกิจกรรมของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งการเตรียมมาตรการความ
ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยการจัดโครงการอบรมอพยพหนีไฟเบื้องต้นให้กับนักศึกษาใหม่ด้วย   
โดยในปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม พ.ศ.2562 ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรมย่อย 
ดังนี้ 
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1. ประชุมผู้ปกครอง เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับคณะวิชา และการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 
2. การเตรียมความพร้อมในรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอาจารย์สอนทางด้าน

พ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษของคณะฯ เป็นผู้สอนปรับพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็น
การเตรียมความพร้อมในการสอบทักษะภาษาอังกฤษตามความต้องการของมหาวิทยาลัย 

3. การเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ โดยมีกิจกรรม ของแต่ละหลักสูตร 
4. การปรับตัวและทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  โดยการเชิญศิษย์เก่า

และผู้ประกอบการภายนอก  แนะน าแนวทางการประกอบวิชาชีพ 
5. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
6. การเตรียมมาตรการความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยการจัดโครงการอบรมอพยพ

หนีไฟเบื้องต้นให้กับนักศึกษาใหม่ด้วย 
 

2. มีการด าเนินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

 
คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข้อมูลกับนักศึกษาในทุกด้าน ได้แก่ 
1. งานด้านการให้บริการทางการศึกษาของคณะวิชา ซึ่งจะท าหน้าที่ในการให้บริการด้าน

การศึกษาและประสานงานให้ค าแนะน าต่างๆ ในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาและท าหน้าที่ในการ
ประสานงานและให้ข้อมูลแนะน าหน่วยงานย่อยที่ให้บริการของคณะวิชา ได้แก่ งานการให้บริการด้าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ งานด้านการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ งานด้านการ
ให้บริการด้านสโมสรนักศึกษาในการท ากิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.5.2-1) 

2. งานด้านสหกิจศึกษาและอาชีพงาน ในการให้บริการข้อมูลและให้การสนับสนุนแนะน าการ
ปฏิบัติงานสหกิจและการเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานในสายงานอาชีพด้ านต่างๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา นอกจากนี้แล้วยังมีการให้
ข้อมูลของหน่วยงานในการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรเกี่ยวกับกิจกรรมตลาดนัดงานและอาชีพ ( Job 
Fair) เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบแหล่งงานและอาชีพ (เอกสารหมายเลข 1.5.2-2) 

3. งานกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ประกอบไปด้วยงานกิจการนักศึกษา ทุนการศึกษา การ
บริการด้านสุขภาพ และอุบัติเหตุ และสวัสดิการต่างๆ    

โดยที่นักศึกษาสามารถรับทราบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของคณะ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และสื่อ
ออนไลน์ นอกจากนี้คณะสัตวศาสตร์ฯ ยังมีการก าหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และประกาศให้
นักศึกษาทราบ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้ามารับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
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3. มีการด าเนินงานจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา โดยในระหว่างก่อนจบการศึกษาได้มีการจัดอบรม เพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา โดยมีหัวข้อหลักสูตรที่ส าคัญส าหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาที่
ส าคัญ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมส าหรับการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน เทคนิคการเขียนใบสมัครงาน
และประวัติส่วนตัว (ไทย-อังกฤษ) ทักษะการแนะน าตัว การพูดในที่สาธารณะและมารยาทในการเข้า
ประชุม ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์เพ่ือการจัดเตรียมสไลด์น าเสนองาน สิทธิประโยชน์และ
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและประกันสังคม (เงินสะสม การว่างงาน การเลิกจ้าง) งานและการจ้าง
งาน (นายจ้าง-ลูกจ้าง งานต่างประเทศ แรงงานต่างด้าว) เป็นต้น  

คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการท างาน เมื่อส าเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ
ในวิชาชีพด้านต่างๆ มาแนะแนวทางในการท างานทั้งทางด้านวิชาการ การท างานในหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน และการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น (เอกสารหมายเลข 1.5.3-1) 
 
4. มีการด าเนินงานประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ 
 

การศึกษา 2561 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้มีการด าเนินงานประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในข้อ 1-3 ในข้างต้น ผ่านการใช้ระบบออนไลน์  โดยใช้ QR Code และลิงค์ส าหรับให้
นักศึกษากรอก  ดังนี้ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

  
ลิงค:์  shorturl.at/dgzMU  ลิงค์:  shorturl.at/qvyz8 
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     โดยมีการพ่วงกับระบบลงทะเบียนออนไลน์ www.reg.su.ac.th  เพ่ือให้นักศึกษากรอกข้อมูล
ได้สะดวกขึ้น  โดยมีคะแนนของการประเมินคุณภาพไม่ต่ ากว่า 3.51 โดยอ้างอิงจากสรุปแบบประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน เป็นนักศึกษา ในการประเมิน
ความพึงพอใจ (เอกสารหมายเลข 1.5.4-1) ซึ่งนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรของคณะวิชาได้ท าการกรอกแบบ
ประเมิน โดยเนื้อหาของแบบประเมินคุณภาพดังกล่าวครอบคลุมการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของ
คณะวิชาในข้อ 1-3 ทุกข้อ ซึ่งสามารถแยกได้เป็นระดับคะแนนจาก 1-5 คะแนน จัดเป็น 5 ระดับ จาก
น้อยที่สุด – มาก ประกอบกับการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาผู้เข้ารับการบริการจากหน่วยงานที่
ให้บริการของทางคณะฯ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการ ดังแสดงรายงละเอียดใน
ตารางสรุปผลการประเมิน  และในข้อ 2 เป็นผลการประเมินจากการจัดบริการของหน่วยงานและการ
ให้บริการในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ทางคณะฯ ได้จัดและด าเนินการผ่านการให้บริการของ
หน่วยงานในคณะวิชา ดังนี้ 

 
การด าเนินงานประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ 
(แยกตามประเด็นการประเมินคณุภาพ ตามค าถามในแบบประเมิน

ส าหรับนักศึกษาที่เข้ารับบริการ) 

ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา  

2558 2559 2560 2561 

1. การด าเนินงานจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

3.86 3.95 4.18 4.09 

2. การให้ข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา 

3.52 3.72 3.69 3.75 

3. มีการด าเนินงานจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

3.62 3.91 3.75 3.76 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.67 3.86 3.87 3.87 

 
 ส่วนของการให้ข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลา ได้มีกิจกรรมโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น  โครงการ Job fair โครงการค่ายสัตวศาสตร์คน
อาสา โครงการปัจฉิมนิเทศ  ซึ่งมีการด าเนินงานและประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ ทุกโครงการได้ผลอยู่ใน
เกณฑ์ดีนักศึกษาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นจ านวนมาก  แต่จากตารางมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในภาพรวมของกิจกรรม ในปีการศึกษา 2561  มีค่าใกล้เคียงกัน แต่ผลการประเมินยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากปีการศึกษา 2560  
 

http://www.reg.su.ac.th/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Ta0kQsRcT37lcOa7oKlErPM029QvSVxv0HBx0A2Pd0/edit?usp=sharing


51 
 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

5. มีการด าเนินงานน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อ

ส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

จากผลการประเมินตามข้อ 1-3 ในปีการศึกษา 2561 คณะวิชามีการน าผลเสนอเข้าวาระเพ่ือ
พิจารณาของกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 4/62 วันที่ 25 มี.ค. 2562  (เอกสารหมายเลข 1.5.5-1) และ
ได้น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลในระดับคณะวิชา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีระดับผลการประเมินที่ดีข้ึน ดังนี้ 

1) ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
โดยในปีการศึกษา 2560 และ 2561 คณะมีการปรับเปลี่ยนการให้ค าปรึกษาทางวิชาการโดยมี

การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ซ่ึงเดิมได้จัดให้อาจารย์ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ ปรับเป็นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือ
อาจารย์ผู้ช่วยหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษา เพ่ือให้อาจารย์สามารถแนะน า
นักศึกษาในที่ปรึกษาให้เป็นไปตามแนวทางที่หลักสูตรต้องการ อันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง 
(เอกสารหมายเลข 1.5.5-2) 

2) ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา  

โดยที่ผ่านมาจากการน าผลการประเมินในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาจากการสอบถามข้อมูล
จากนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอที่หลากหลายอาทิเช่น ช่องทางการให้ข้อมูลยังมีน้อย คณะจึงได้ด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2560 และ 2561 โดยทางคณะวิชาได้มีด าเนินการปรับปรุงพัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต์ของคณะวิชา มีการเพ่ิมเติมช่องทางในการให้ข้อมูลของหน่วยงานผ่าน Facebook (ASAT 
Silpakorn) และติดประกาศที่บอร์ดของคณะ มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ให้บริการของส านักงานวิทยา
เขต รวมทั้งก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรให้มีการเน้นไปทางการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างนักศึกษาควบคู่กับกิจกรรมทางวิชาการมากขึ้น 

3) ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
โดยที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2559 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานน้อย บริษัทที่เข้า

ร่วมสัมภาษณ์งานมีจ านวนไม่เพียงพอ  ได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2560  และด าเนินการ
ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2561 โดยทางคณะวิชาได้มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพ่ือท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ทั้งกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ การจัด   กิ
จรรมตลาดนัดแรงงาน (Job Fair) (เอกสารหมายเลข 1.5.5-3) เพ่ิมสถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาที่
ก าลังจะจบได้สมัครงานและกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการแนะน าด้านการประกอบอาชีพโดยเชิญศิษย์เก่าที่ท างานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งที่ประกอบ
อาชีพอิสระ ที่ประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงานมาให้ค าแนะแนวทางในการท างาน 
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6. มีการด าเนินงานให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

คณะวิชามีการจัดการด าเนินงานในการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
แก่ศิษย์เก่า ทั้งในรูปแบบของการจัดโครงการให้บริการทางวิชาการและการจัดกิจกรรมผ่านสมาคมศิษย์
เก่า ดังนี ้

 
1) การจัดกิจกรรมให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ผ่านกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ 

โครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยคณะวิชา (และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรม
ในด้านทักษะวิชาชีพ และการน าใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้ทางสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข 
1.5.6-1) ซึ่งโครงการที่มีศิษย์เก่าเข้าร่วมในการท ากิจกรรม เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมพันธุ์และ
ระบบการจัดการผสมพันธุ์โคนมโดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมและการสืบพันธุ์ขั้นสูง  และโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ  เรื่องการผสมเทียมไก่เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์และพาณิชย์ เป็นต้น  ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้
มีศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมและได้มีการน าข้อมูลและความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมรับการอบรมไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของศิษย์เก่าได้ต่อไป  

2) การจัดกิจกรรมให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า  
คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าโดยการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร ใช้ อักษรย่อว่า สศส. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Animal Sciences and 
Agricultural Technology Alumni Association ใช้อักษรย่อว่า ASATA ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2558 (ทะเบียนเลขที่ 1/2558) และ มีการติดต่อได้ทางสื่อสารสนเทศอิเล็คทรอนิกส์ และทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต Facebook: www.facebook.com/groups/814196318642756/ ท าให้การติดต่อสื่อสาร
และการสร้างเครือข่ายในปัจจุบันของคณะฯ ได้มีการพัฒนาขึ้นและอยู่ในระหว่างการด าเนินงานในการ
ปรับปรุงในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยคณะวิชา
หรือที่คณะวิชาจัดร่วมกับทางสมาคมศิษย์เก่า จะมีการให้ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ ศิษย์เก่า เพ่ือให้
ทราบข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งกิจกรรมที่เสริมทักษะความรู้ทางอาชีพและการเสริมทักษะทาง
วิชาการ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 1.5.6-2)  

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับโครงสร้างและจัดตั้งคณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่าชุดใหม่   

 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/groups/814196318642756/
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
1.5.1-1 ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (ค าสั่งที่ 85/2561 ลงวันท่ี 17 ส.ค. 2561) 
1.5.1-2 การใช้งานระบบท่ีปรึกษาทางวิชาการผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ (reg.su.ac.th) 
1.5.2-1 เว็บไซต์ของคณะวิชา (www.asat.su.ac.th) และเว็บไซต์ของส านักงานวิทยาเขต (www.pict.su.ac.th) 

แสดงหน่วยงานท่ีให้บริการ 
1.5.2.-2 ข้อมูลการให้บริการสหกิจศึกษาและตลาดงาน Job Fair ของคณะวชิา ปีการศึกษา 2561 

(shorturl.at/cgkzZ) 
1.5.3-1 สรุปโครงการปัจฉมินิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5.4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนินงานประเมนิคุณภาพของการจดักิจกรรมและการ

จัดบริการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
1.5.5-1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 4/62 วันท่ี 25 ม.ีค. 2562 
1.5.5-2 ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (ค าสั่งที่ 85/2561 ลงวันท่ี 17 ส.ค. 2561) 
1.5.5-3 สรุปโครงการตลาดนัดแรงงาน (Job Fair) ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5.6-1 โครงการบริการวิชาการของคณะวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.5.6-2 เว็บไซตส์มาคมศิษย์เกา่ (เว็บไซต์: Facebook: www.facebook.com/groups/814196318642756/) และ

การจัดกิจกรรมต่างๆ ในการให้ความรู้และเป็นประโยชน์ของคณะวชิาผ่านสมาคมศิษยเ์ก่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/groups/814196318642756/


54 
 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

  

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด า เนินกิจกรรมที่ส่ งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา   

4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

  

5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   

6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :        6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          6 ข้อ       ผลการด าเนินงาน :    บรรลุเป้าหมาย 
                    ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :       6 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนของกิจกรรมและโครงการ 
 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักศึกษา
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ สู้งาน และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเข้าสู่อาชีพ ให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและภูมิภาค  นักศึกษาจะมีส่วนร่วมเสนอโครงการและแผนกิจกรรม
โครงการต่างๆ พร้อมกันนี้ได้น าเอาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของโครงการซึ่งได้จัดในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา เพ่ือปรับปรุงโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกิจกรรมที่
บรรจุในแผนแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ (1) กิจกรรมวิชาการ (2) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (3) 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (4) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และ (5) กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ทุกกิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
1. มีความรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพ 
2. มีความคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ 
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
4. มีระเบียบวินัย 
5. มีจิตสาธารณะ 
6. มีศักดิ์ศรีแห่งตน 
7. ตระหนักในคุณค่าแห่งศิลปะและคุณค่าความเป็นไทย 
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
9. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้รวบรวมจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามข้อเสนอของนักศึกษา 

น าเสนอต่อคณะสัตวศาสตร์ฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 ของคณะสัตว
ศาสตร์ฯ ต่อไป  (เอกสารหมายเลข 1.6.1-1) 
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
 (1) คุณธรรม จริยธรรม  
 (2) ความรู้  
 (3) ทักษะทางปัญญา  
 (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

คณะสัตวศาสตร์ฯ มีแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามการส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ อย่าง
ครบถ้วน  โดย 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ กิจกรรมในโครงการค่ายอาสาพัฒนาและผู้น าสี่จอบ
แห่งชิ คนอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 6 และโครงการพัฒนาทักษะผู้น าส าหรับนักศึกษาเกษตรรุ่นใหม่ 
(ASAT to be  Smart) เป็นต้น 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ กิจกรรมในโครงการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร 
โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 และบริษัทจ าลอง  Smart Market Co. เป็นต้น ซึ่งใน
รายละเอียดของกิจกรรมนั้นได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะต่างๆ ทางการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งทางด้าน
สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจเกษตร และน าเสนอออกแบบโครงการ ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวจะครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ นอกจากนี้นักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์ฯ ยังได้รับรางวัลในอันดับต่างๆ จากการแข่งขันทักษะ
ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติด้วย 

ส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ได้แก่ โครงการไหว้ครู 
โครงการแสดงความยินดีและท าซุ้มรับปริญญาแก่บัณฑิตใหม่ โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะฯ โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าชาวสัตวศาสตร์ฯ และโครงการปัจฉิมนิเทศ แนะ
แนวการศึกษาต่อและการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวล้วนส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลทั้งบุคคลภายนอก บุคคลภายในคณะสัตวศาสตร์ฯ และศิษย์เก่า อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิด
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และรับผิดชอบร่วมกัน รู้จักการท างานเป็นทีม (เอกสารหมายเลข 1.6.2-1) 
 
 
 
 
 



57 
 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 

คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
โดยได้จัดหัวข้อการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาไว้ในกิจกรรมการจัดท าแผน
กิจการนักศึกษาประจ าปี เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สามารถเขียนโครงการได้ตามวงจร PDCA (เอกสารหมายเลข 1.6.3-1) 
 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 

 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดท าสรุป และประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรม 
น าเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ และได้น าผลการประเมินดังตารางที่ 1.6-1 และน าข้อเสนอแนะ
ต่างๆ มาปรับปรุงการด าเนินงานกิจกรรมนั้นๆ ในครั้งต่อไป ดังตารางกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เอกสารหมายเลข 1.6.4-1)   
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ตารางที่ 1.6-1 กิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ล าดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
แผนการด าเนินการการจดักิจกรรมพฒันา

นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม1 

(ระบุประเภท) 

ผลการประเมิน 
(ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจ) 

วัน เดือน ปี ที่
จัด 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

สถานที่จัด 
  

จ านวนนักศึกษา (คน) ส่งเสริม
คุณลักษณะ 

บัณฑิตด้านใด2 

(ระบุด้าน) 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตร ี จ านวน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ ตามเป้าหมาย เข้าร่วมจริง 

1. โครงการ ASAT Smart Camp 1 4.10 1-9 ส.ค. 61 งานกิจการ
นักศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

200 160 2, 3, 4, 5 50,000 เงินรายได้ 

2. โครงการไหว้ครู 1 4.43 23 ส.ค. 61 งานกิจการ
นักศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

200 370 1, 2, 3, 4 20,000 เงินรายได้ 

3. โครงการ Agri Sports 2,4 4.34 10-22 ก.ย.61 งานกิจการ
นักศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

300 4.32 1,2,3,4,5 50,000 เงินรายได้ 

4. โครงการฉลองบัณฑิตใหม่คณะสัตวศาสตร์ฯ 
 

1 4.47 25-27 ธ.ค. 61 
และ 2 ม.ค.62 

งานกิจการ
นักศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

300 341 1,2,3,4 50,000 เงินรายได้ 

5. งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาต ิครั้งที่ 36 1,2,3,4,5 4.43 22-26 ธ.ค.61 งานกิจการ
นักศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

100 95 1,2,3,4,5 100,000 เงินรายได้ 

6. ค่ายสัตวศาสตร์ ฅนอาสา พัฒนาชนบท ครั้งที่ 
6 

1, 2, 3, 4, 5 3.28 11-13 ม.ค. 61 งานกิจการ
นักศึกษาฯ 

อ.ปากท่อ จ.
ราชบุร ี

120 91 1,2,3,4,5 40,000 เงินรายได้ 

7. โครงการ ASAT JUST DO IT 3,4 4.46 25มี.ค.-25เม.ย.
62 

งานกิจการ
นักศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

200 200 1,4 40,000 เงินรายได้ 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทกัษะ
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา2561 (หลักสตูร
นานาชาติ) 

1 4.26 ม.ค.-เม.ย. 2562 งานกิจการ
นักศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

150 71 1,2,3,4,5 50,000 เงินรายได้ 

1ประเภทของโครงการ/กิจกรรม      2ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตด้านใด 
1.  โครงการวิชาการ         1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.  โครงการกีฬาและการส่งเสรมิสุขภาพ 2. ด้านความรู ้
3.  โครงการบ าเพญ็ประโยชน์และรกัษาสิ่งแวดล้อม      3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
4.  โครงการนันทนาการ 4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5.  โครงการส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม        5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

https://drive.google.com/open?id=1O62uXZO7-l-YZM5FTfXXi54rU3ZNqXyn
https://drive.google.com/open?id=1O62uXZO7-l-YZM5FTfXXi54rU3ZNqXyn
https://drive.google.com/open?id=1O62uXZO7-l-YZM5FTfXXi54rU3ZNqXyn
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ล าดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
แผนการด าเนินการการจดักิจกรรมพฒันา

นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม1 

(ระบุประเภท) 

ผลการประเมิน 
(ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจ) 

วัน เดือน ปี ที่
จัด 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

สถานที่จัด 
  

จ านวนนักศึกษา (คน) ส่งเสริม
คุณลักษณะ 

บัณฑิตด้านใด2 

(ระบุด้าน) 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตร ี จ านวน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ ตามเป้าหมาย เข้าร่วมจริง 

9. โครงการปัจฉิมนิเทศ แนะแนวการศึกษาต่อ
และการส่งเสริมอาชีพ 

1, 4, 5 4.31 9 พ.ค.62 งานกิจการ
นักศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

200 221 1,2,3,4,5 15,000 เงินรายได้ 

10. โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เกา่คืนสู่เหย้าชาว
สัตวศาสตร์ฯ 

2, 4, 5 4.45 20 เม.ย.62 งานกิจการ
นักศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

200 107 1, 2, 3, 4, 5 35,000 เงินรายได้ 

11. โครงการพัฒนาทักษะผู้น าส าหรับนกัศึกษา
เกษตรรุ่นใหม่ (ASAT to be Smart) 

1, 2, 4 4.42 30-31 พ.ค. 62 งานกิจการ
นักศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

30 22 1,2,3,4,5 20,000 เงินรายได้ 

12. โครงการค่ายผู้น า 4 จอบอาสาพัฒนา คร้งที่ 
17 

1, 2, 3, 4, 5 4.10 2-7 มิ.ย. 62 งานกิจการ
นักศึกษาฯ 

ม.มหาสารคาม 10 11 1,2,3,4,5 40,000 เงินรายได้ 

1ประเภทของโครงการ/กิจกรรม      2ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตด้านใด 
1.  โครงการวิชาการ        1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.  โครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 2. ด้านความรู ้
3.  โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม      3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4.  โครงการนันทนาการ 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
5.  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 การประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรมการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมและการประเมิน

ความพึงพอใจบางส่วน เพ่ือให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน  อาทิเช่น โครงการปัจฉิมนิเทศ แนะ

แนวการศึกษาต่อ และการส่งเสริมอาชีพ โดยรูปแบบของกิจกรรมจากเดิมในปีการศึกษา 2558 มีการเชิญ

ศิษย์เก่าและคณาจารย์ร่วมกิจกรรมเท่านั้น และตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2561 มีการเชิญศิษย์เก่าที่

ประสบความส าเร็จในสายงานต่างๆ เช่น ศิษย์ที่ท างานในหน่วยงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ธุรกิจ

ส่วนตัว และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับหน่วยงานเอกชนมาแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ 

รวมทั้งแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวทาง

ในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษามากขึ้น  ส่งผลให้ผลการประเมินกิจกรรมเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้มี

โครงการพัฒนาทักษะผู้น าส าหรับนักศึกษาเกษตรรุ่นใหม่ ในปีการศึกษา 2559 มีข้อเสนอแนะให้มี

กิจกรรมสันทนาการเพ่ือช่วยผ่อนคลายในระหว่างท ากิจกรรม และช่วยละลายพฤติกรรมระหว่างอาจารย์

กับนักศึกษา และควรประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มโครงการ ได้มีการจัดกิจกรรมและน าข้อเสนอแนะต่างๆ มา

จัดท าเป็นแผนพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2560  และด าเนินการในรูปแบบเดียวกันต่อเนื่องในปี

การศึกษา 2561  โดยมีการประชาสัมพันธ์ก่อนไปท ากิจกรรม ในระหว่างท ากิจกรรมจะสอดแทรกการ

สันทนาการเพ่ือให้นักศึกษาผ่อนคลายและสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม ทุกกิจกรรมจะมีการประเมิน

ความพึงพอใจ เพ่ือให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน  นอกจากนี้หลักสูตรได้ด าเนินการ

จัดท าโครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทางทักษะวิชาชีพ  เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น  

ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพหลักจากการจบการศึกษา  และการจัด SWOT โดยผล

ประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมดังกล่าวจึงเพิ่มขึ้น (เอกสารหมายเลข 1.6.4-2) 

 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
 คณะสัตวศาสตร์ฯ มีแผนจัดกิจกรรมโดยก าหนดวัตถุประสงค์ 2 ข้อ 6 ตัวชี้วัด และได้ด าเนินงาน
ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และเพ่ือใช้ เป็นกรอบการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดย
มีตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1.6.5-4 
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ตารางท่ี 1.6.5-4 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด   
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลความส าเร็จ 
1.พัฒนานักศึกษาเพื่อให้ได้
บั ณ ฑิ ต ที่ มี อั ต ลั ก ษ ณ์  
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ สู้งาน 

1.จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 
 

1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมไม่
น้อยกว่า 8 โครงการต่อปี
การศึกษา 

  โครงการไม่น้อย
กว่า 8 โครงการ 

 2.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

จ า นวนผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
มากกว่าร้อยละ 80 

 3.ระดับความพึงพอใจ 3.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาไมต่่ ากว่า 
3.51 

ระดับความพึงพอใจ
มากกว่า 3.51 ในทุก
โครงการ 

2. พั ฒน า ศั ก ย ภ า พขอ ง
นักศึกษาเข้าสู่อาชีพ ให้
ส า ม า ร ถ แ ข่ ง ขั น ไ ด้ ใ น
ระดับชาติและภูมิภาค 

1.จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 
 

1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมไม่
น้อยกว่า 8 โครงการต่อปี
การศึกษา 

  โครงการไม่น้อย
กว่า 8 โครงการ 
 

2.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

จ า นวนผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
มากกว่าร้อยละ 80 

3.ระดับความพึงพอใจ 3.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาไมต่่ ากว่า 
3.51 

ระดับความพึงพอใจ
มากกว่า 3.51 ในทุก
โครงการ 

 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 
 คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม โดยฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาพยายามสอดแทรกกิจกรรมด้านวิชาการ ลงในกิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษาด้วย และมีการ
ปรับปรุงโดยเน้นการจัดกิจกรรมเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และให้ปรับปรุงการประเมินความพึง
พอใจของการจัดกิจกรรมให้เป็นการประเมินความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ซึ่งในปี
การศึกษา 2561 จัดโครงการ ASAT Smart Camp โดยให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในรายวิชา
พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา เคมี และคณิตศาสตร์ ) มีอาจารย์สอนทางด้านพ้ืนฐานจาก
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นผู้สอนปรับพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาใหม่ และจัดโครงการร่วมกับปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่และมีผู้ประกอบการและศิษย์เก่า มาให้ความรู้พ้ืนฐานให้นักศึกษาใหม่ได้รู้แนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต มีการแยกกลุ่มย่อยในการให้ความรู้ความเข้าใจในการเรียนแต่ละหลักสูตร โดย
ตัวแทนหลักสูตรพบนักศึกษาใหม่   ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 จัดโครงการ ASAT Smart Camp โดยให้
นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอาจารย์สอนทางด้านพ้ืนฐาน
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ทางด้านภาษาอังกฤษของคณะฯ เป็นผู้สอนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการสอบทักษะภาษาอังกฤษตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และในโครงการมีการปรับปรุงรูปแบบ
โครงการ ให้หลักสูตรมีส่วนในการเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ โดยมีกิจกรรม ของแต่ละหลักสูตร 
รวมทั้งการเตรียมมาตรการความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยการจัดโครงการอบรมอพยพหนีไฟ
เบื้องต้นให้กับนักศึกษาใหม่ด้วย (เอกสารหมายเลข 1.6.6-1 และ 1.6.6-2)   โครงการฉลองบัณฑิตใหม่
คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการจัดรูปแบบให้เรียบง่ายน้องสามารถพบปะสังสรรค์แสดงความยินดีกับพ่ีได้มากขึ้น  
โครงการไหว้ครูปัญหาที่พบจากการสอบถามพบว่า มีการประชาสัมพันธ์น้อย อาจารย์ได้เข้าร่วมมากนัก 
ดังนั้นจะมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นเพ่ือให้อาจารย์ทราบและเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมากยิ่งขึ้น  โครงการ
แข่งขันกีฬาทักษะเกษตรปัญหาที่พบในเรื่องของเวลาในการจัดและคนเข้าร่วมแข่งขัน ในครั้งต่อไปจะมี
การประชาสัมพันธ์และให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการแข่งขันก าหนดวันเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให้การ
จัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จากที่กล่าวมาข้างต้นยังมีโครงการที่มีการปรับปรุงและ
พัฒนาอีกหลายโครงการ เช่น โครงการกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 โครงการปัจฉิมนิเทศ แนะ
แนวการศึกษาต่อและการส่งเสริมอาชีพ  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โครงการค่ายสัตว
ศาสตร์ คนอาสา พัฒนาชนบท ครั้งที่ 6  โครงการกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 13 โครงการ
ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวศาสตร์ฯ  โครงการ ASAT Volunteer โครงการ
พัฒนาทักษะผู้น าส าหรับนักศึกษาเกษตรรุ่นใหม่ (ASAT to be Smart) โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคืนสู่
เหย้าชาวสัตวศาสตร์ฯ  และโครงการ ASAT PARK ซึ่งแต่ละโครงการจะมีการปรับปรุงให้กิจกรรมที่ท าดี
ขึ้นจากการน าผลการประเมินมาแก้ไขในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 
 
รายการเอกสารหลักฐาน  

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
1.6.1-1 แผนการจดักิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562) 
1.6.2-1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปกีารศึกษา 2561 ที่ส่งเสริมผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562) 
1.6.3-1 กิจกรรมจดัท าแผนกจิการนักศึกษาประจ าปี 2561 และ 2562 
1.6.4-1 สรุปโครงการตามแผนการจดักิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
1.6.4-2 สรุปเปรียบเทยีบการประเมินความพึงพอใจของโครงการ ในปีการศึกษา 2558-2561 
1.6.6-1 เอกสารโครงการ ASAT Smart Camp  ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
1.6.6-2 แผนการจดักิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
1.1 3.50 คะแนน 3.27 คะแนน 3.27 
1.2 ร้อยละ 53.00 ร้อยละ 58.49 3.65 
1.3 ร้อยละ 30.00 ร้อยละ 37.74 2.35 
1.4 - 5.00 คะแนน 5.00 
1.5 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
1.6 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก ากับหลักสูตรที่ก าหนด  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) 

  

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

  

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :        6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          6 ข้อ    ผลการด าเนินงาน :    บรรลุเป้าหมาย 
               ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :       6 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 
 คณะสัตวศาสตร์ฯ  มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีการ
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ดังนี้  
 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
  
 คณะสัตวศาสตร์ฯ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนี้ 

1.1 การจัดท านโยบายตามพันธกิจของคณะฯ โดยเฉพาะงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้ก าหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์ฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561)  (เอกสารหมายเลข 2.1.1-1) 

1.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมแผนด าเนินงานการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์ฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 -
2561) และยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข 2.1.1-1) 

1.3 มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับการด าเนินวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของคณะ 

1.4 มีบุคลากรในการปฏิบัติงานวิจัย ท าหน้าที่ประสานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 
1.5 มีการน ากรรมการประจ าคณะเป็นคณะกรรมการดูแลการวิจัยที่มาจากตัวแทนทุกหลักสูตร

วิจัย ในการด าเนินการร่วมกันวางระบบกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและการปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิจัย กองทุน
วิจัยและสร้างสรรค์ของคณะ ตลอดจนก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีด้านวิจัย 
 1.6 คณะสัตวศาสตร์ฯ ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลด้านการวิจัย ได้แก่ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (management information system: MIS) และระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
และสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร ( research information system:  RIS)  ผ่านทางเว็บไซต์  
www.ris.su.ac.th เพ่ือสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นขอ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ โครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ รวมทั้งข้อมูลผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือใช้
ประโยชน์ข้อมูลดังกล่าวในการบริหารงานด้านการวิจัย ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 
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การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนด้านการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ฯ เช่น การ
ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งการวางแผนพัฒนาด้าน
การวิจัย และการพัฒนานักวิจัยของคณะฯ เช่น การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยส าหรับ
นักวิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.1-2) คณะได้จัดท าเว็บไซต์เพ่ือเป็นข้อมูลที่สนับสนุนงานวิจัย จรรณยา
บรรณนักวิจัย จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  ประกาศทุนวิจัย เพ่ือให้คณาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์สนับสนุนการวิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.1-3 และ 2.1.1-4) 
 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับงานวิจัย 
รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยจัดท าเว็บไซต์งานวิจัยของคณะ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

2.1 การจัดห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือวิจัยตามกลุ่มงานวิจัย ประกอบด้วย โภชนศาสตร์
สัตว์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (เอกสาร
หมายเลข 2.1.2-1)  
 2.2 คณะวิชามีแหล่งค้นคว้าข้อมูล โดยบุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลออนไลน์จากฐานข้อมูล
วารสารที่มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก (ฐานข้อมูล SCOPUS) และจากหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
และหอสมุดอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการจัดหาคอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ส าหรับ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและงานด้านอ่ืน  
 2.3 คณะวิชาจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยในงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดังนี้ คณะวิชามีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานอ านวย
ความสะดวกการใช้เครื่องมือควบคุมดูแลและมีระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้ระบบคีย์การ์ดในตึก
ปฏิบัติการในการท างานวิจัยนอกเวลาราชการ นอกจากนี้ยังมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง 

2.4 ส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย คณะฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย  เรื่อง  แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแหล่งทุน  
และกรอการวิจัย ปีงบประมาณ 2563  โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  (คุณสุนันทา สมพงษ์ และคณะ) มาให้ความรู้แก่บุคลากร (เอกสารหมายเลข 2.1.2 -2) มี
การเชิญ Professor จากต่างประเทศมาบรรยายพิเศษในห้อข้อต่างๆ ที่บุคลากรมีความสนใจ เช่น  
Professor Dr.  Jim Wang จาก  School of Plant, Environmental and Soil Sciences, Louisiana 
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  บรรยายในวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในหัวข้อเรื่อง  
“Mitigation greenhouse gas emissions from agricultural fields using biochar and enhanced 
nitrogen efficiency fertilizers”  (เอกสารหมายเลข 2.1.2-3) รวมทั้ง คณะฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ
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ให้บุคลากรทุกคน ส าหรับการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิจัย โดย
ในปีการศึกษา 2561 บุคลากรสายวิชาการทุกคนได้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
ครบทุกคน (เอกสารหมายเลข 2.1.2-4)   
 
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ โดยใช้
งบประมาณจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะสัตวศาสตร์ฯ ซึ่งหักจากงบประมาณเงินรายได้สมทบเข้า
กองทุนในอัตราร้อยละ 5 เพ่ือน างบประมาณดังกล่าวไปใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัย
ของคณะฯ เช่น จัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยทั้งหมด 4 โครงการ จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
500,000 บาท โดยแบ่งประเภททุนละ 100,000 บาท  จ านวน 3 โครงการ   และประเภททุนละ 200,000 
บาท  จ านวน 1 โครงการ  (เอกสารหมายเลข 2.1.3-1)  ส่วนในปีงบประมาณ 2561 คณะสัตวศาสตร์ฯ 
เดิมมีแผนการประกาศทุนกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 แต่มหาวิทยาลัยได้
ยกเลิกกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของทุกคณะวิชา  และให้มาจัดรวมที่มหาวิทยาลัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
2561 และจัดท าร่างข้อบังคับกองทุนกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้นมาแทนข้อบังคับ
เดิม  และอยู่ระหว่างการด าเนินการร่างข้อบังคับใหม่ของกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรใหม่  ส่วนของคณะวิชาได้จัดท าร่างข้อบังคับใหม่ของกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นมาใหม่โดยอยู่ภายใต้กรอบของกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ร่างข้อบังคับฯ ของทั้งมหาวิทยาลัยได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบม.)  เรียบร้อยแล้ว และร่างข้อบังคับกองทุนวิจัยของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ผ่าน
ที่ประชุมผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)  เรียบร้อยแล้วเป็นคณะแรกขอ ง
มหาวิทยาลัย  โดยคณะวิชามีแผนเตรียมการจะด าเนินการประกาศจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณปี 2561 
ร่วมกับปีงบประมาณ 2562 ทุนละ 100,000  บาท จ านวน 10 ทุนและทุนส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนละ 
50,000 บาท จ านวน 10 ทุน   ส าหรับปีงบประมาณ 2562 ทุนส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนละ 50,000 บาท 
จ านวน 4 ทุน   (เอกสารหมายเลข 2.1.3-2) นอกจากนี้ อาจารย์และนักวิจัยยังสามารถขอทุนอุดหนุนการ
วิจัยประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ผ่านสถาบันวิจัย ส าหรับการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภาย
นอกนั้น คณะท างานด้านการวิจัยของคณะได้ให้การสนับสนุนโดยแจ้งในที่ประชุมเพ่ือให้ทราบถึงแหล่งทุน
ภายนอก และแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขของแหล่งทุนต่างๆ ภายในและต่างประเทศผ่านทาง
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้
ยังมีการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยต่างๆ เพ่ือให้อาจารย์มีโอกาสได้รับทุนมากยิ่งขึ้น    
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4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  
 คณะสัตวศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
ตีพิมพ์เผยแพร่และการเดินทางไปน าเสนอผลงาน โดยจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยฯ  และจาก
งบประมาณเงินรายได้ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการ ให้บุคลากรได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เอกสารหมายเลข 
2.1.4-1)  โดยในปีงบประมาณ 2562 โดยคณาจารย์ได้รับทุนไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติในต่างประเทศดังนี้  

1. น าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 26-29 พ.ย. 2561   ในงานประชุม
วิ ช าการ  The 7 th International Conference on Integration of Science and Technology for 
Sustainable Development (7th ICIST). Association of Agricultural Technology in Southeast 
Asia (AATSEA) Patra Bali Resort and Villas, Bali, Indonesia Indonesia.  

- เรื่อง Alleviation of salt stress on germination of rice (Oryza sativa L. ) by 
exogenous supply of indole-3-acetic acid (IAA) derived from bacteria.  โดย รศ.ดร.พรรณธิภา 
ณ เชียงใหม่ อาจารย์ ดร.เสาวภา เขียนงาม และ อาจารย์ ดร.ปณิดา ดวงแก้ว   

-  เ รื่ อ ง  Callus induction and regeneration from seeds of some Thai 
indigenous upland rice (Oryza sativa L.) and lowland rice varieties  โดย รศ.ดร.พรรณธิภา ณ 
เชียงใหม่ และ อาจารย์ ดร.ปณิดา ดวงแก้ว  

-  เ รื่ อ ง  Comparison Time Series Model of Mean Monthly Temperature in 
Prachuap Khiri Khan Province, Thailand โดย ผศ.ดร. อรอุมา  ทองหล่อ และ อาจารย์ ดร. วิไลวรรณ  
สิริโรจนพุฒิ  

-  เ รื่ อ ง  Effects of Tropical Forage Species on Butyrivibrio fibrisolvens, 
Fibrobacter succinogenes and Total Bacteria Population in Goat Rumen Observes using 
Real-time PCR Techniques โดย อาจารย์ ดร. ศรัณพงศ์  ทองเรือง 

2. น าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 2-4 ก.ค. 2561   ในงานประชุม
วิชาการ The Australian Society of Animal Production Australia.  ในเรื่อง Effects of milking 
machine rate on proteinaceous components and gelatinolytic activity of mammary 
secretion of dairy cows in Thailand โดย อาจารย์ ดร.อรรถพล  เทียนทอง  
 โดยในปีงบประมาณ 2562 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือสนับสนุน
เป็นค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานในการประชุมวิชากร
ระดับชาติและนานาชาติ แก่บุคลากร จ านวน 16 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134 ,935 บาท (เอกสาร
หมายเลข 2.1.4-2) และมีการเบิกจ่ายเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ นอกจากนี้คณาจารย์                  
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คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการไปแล้ว รวม 23 ผลงาน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,300 บาท ซึ่งเบิกทุนจากประกาศข้อบังคับของกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยและของคณะฯ ซึ่งผ่านที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ แล้ว (เอกสารหมายเลข 2.1.4-3  
และ 2.1.4-4) 
  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
  

คณะสัตวศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนให้มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิจัยของคณะในการน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาบุคลากรไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (เอกสารหมายเลข 
2.1.5-1) และด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรสาย
วิชาการเข้าร่วมโครงการอบรมตามความสนใจโดยได้รับงบประมาณไม่เกินคนละ 10 ,000 บาทต่อปี
การศึกษา นอกจากนี้ คณะฯ ได้มีการประกาศยกย่องบุคลากรที่ได้รับรางวัลในเว็บไซต์คณะสัตวศาสตร์ฯ 
และให้เงินรางวัลตอบแทนผู้ที่มีผลงานวิจัยหรือได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณในระดับชาติ และ
นานาชาติ อย่างไรก็ตามคณะมีการสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยส าหรับงานตีพิมพ์และการจ่ายค่าตอบแทน
ส าหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่รับได้รับการตีพิมพ์ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ฯ  (เอกสารหมายเลข 2.1.5-1 และ 2.1.5-2) โดยมีบุคลากรได้รับรางวัลยกย่องคุณธรรม
จริยธรรม (บุคคลต้นแบบความดี) ประเภทบุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ โดย
พิจารณาจากผลงาน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและ การบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในงานการอัต
ลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปิน บนถิ่นไทย  

ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2560 มีอาจารย์ได้รับรางวัล ดังนี้ ผศ.มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี และ อาจารย์ 
ดร. เสาวภา เขียนงาม   

ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2561  มีอาจารย์ได้รับรางวัล ดังนี้  ผศ.ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์ และ อาจารย์ 
กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์  

ครั้ งที่  15 ประจ าปี  2562  มีอาจารย์ได้รับรางวัล ดังนี้   รศ.อุไรวรรณ  ไอยสุวรรณ์                    
ผศ.ดร.พรพรรณ  แสนภูมิ  และ อาจารย์ นส.พ.ศิริชัย  เอียดมุสิก 

 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มีระบบและกลไก เพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
โดยคณะมีขั้นตอน และหลักเกณฑ์ การปฏิบัติ ในการคุ้มครองสิทธิ์ประโยชน์ผลงาน งานวิจัยหรืองาน
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สร้างสรรค์ ด้วยการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ในงานด้านวิจัยของคณะเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน และ
ด าเนินการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านงานวิจัยของคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามประกาศและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยศิลปากร  หากมีการเจรจาต่อรอง ท าข้อตกลง หรือสนับสนุน ด้าน
ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์ นักวิจัยในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการขายผลงานวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะเป็นผู้ประสานงาน ผ่านศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแล
รักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัย และสถาบัน ในผลประโยชน์ที่เกิดจากการซื้อขาย หรือท า
ธุรกิจที่เป็นผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (เอกสารหมายเลข 2.1.6-1 และ 2.1.6-2) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์ฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) 
2.1.1-2 เอกสารสรุปการขอเดินทางไปราชการเพื่อน าเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  
2.1.1-3 เว็บไซต์งานวิจยัของคณะ (shorturl.at/iw478)  
2.1.1-4 ข้อมูลด้านการวิจัยของคณะสตัวศาสตรฯ์ ปีงบประมาณ 2560 - 2562 
2.1.2-1 เอกสารการจัดสรรพื้นท่ีและการใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการ  
2.1.2-2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย  เรื่อง  แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยให้

สอดคล้องกับแหล่งทุน  และกรอการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 
2.1.2-3  เอกสารโครงการบรรยายพิเศษโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ   
2.1.2-4 เอกสารสรุปการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรสายวิชาการ  
2.1.3-1 เอกสารสรุปการเบิกทุนวิจัยและประกาศทุนสนับการวิจัยคณะสัตวศาสตรฯ์  
2.1.3-2 ประกาศจดัสรรทุนวิจัย งบประมาณปี 2562 
2.1.4-1 ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะสัตว

ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   
2.1.4.-2 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดพัฒนาบุคลากร   
2.1.4-3 เอกสารสรุปการขอเดินทางไปราชการเพื่อน าเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  
2.1.4-4 เอกสารสรุปการเบิกจ่ายเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานจากเงินกองทุนวิจัยฯ  
2.1.5-1 โครงการพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ 2562  
2.1.5-2 เอกสารการเบิกจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรสายวิชาการทีไ่ดร้ับรางวลัหรือประกาศเกยีรตคิุณในระดับชาติ  
2.1.6-1 ระเบียบด้านทรัพยส์ินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศลิปากร 
2.1.6-2 คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีกลุ่ม ค.1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
  
สูตรการค านวณ:  
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้   = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
 
หมายเหตุ  

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
นั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ 
กรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   60,091.85  บาทต่อคน เกณฑ์ประเมิน :   1.37 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :    121,051  บาทต่อคน เกณฑ์ประเมิน :   2.75 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :      200,000.00  บาท  ผลการด าเนินงาน :    บรรลุเป้าหมาย 
                  ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :   220,000.00 บาท เกณฑ์ประเมิน :   5.00 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 
 ในปีการศึกษา 2561 คณะสัตวศาสตร์ฯ มีจ านวนอาจารย์และนักวิจัย ทั้งหมด 49 คน (ไม่รวมผู้
ลาศึกษาต่อ) และมีเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น 5,931,500 บาท โดยเป็นทุน
สนับสนุนจากภายในหน่วยงานจ านวน 2,277,500 บาท จ านวนเงินวิจัยเฉลี่ยต่อหัวอาจารย์ที่อยู่ปฏิบัติงาน
จริง ได้เท่ากับ 121,051  บาท เมื่อคิดเทียบกับเกณฑ์เงินทุนวิจัยที่ก าหนด (220,000 บาท) ได้ระดับคะแนน
เท่ากับ 2.75 
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ตารางท่ี 2.2-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
 

 
รายการ 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ) 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน (บาท) 
1. งบรายได้ของคณะวิชา 
2. สถาบันวิจยัและพัฒนา 

 
 

240,000 
3,191,300 

 
 

500,000 
6,183,200 

 
 

316,666.67 
3,854,016.67 

 
 

858,333.33 
9,041,258.33 

 
 

- 
1,948,225 

 
 

100,000 
2,177,000 

รวมเงินสนับสนุนภายใน 3,431,300 6,683,200 4,170,683.33 7,933,991.66 1,948,225 2,277,500 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน (บาท) 
1. แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. 
สกอ. วช. 
2. แหล่งทุนต่างประเทศ 
3. หน่วยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. 
อบจ.  
4. หน่วยงานภาคเอกชน  
5. แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ) 

 
 

.................... 
 

.................... 

.................... 
 

.................... 

.................... 

 
 

300,000 
 

.................... 

.................... 
 

.................... 

.................... 

 
 

262,500.00 
 

.................... 

.................... 
 

.................... 

.................... 

 
 

626,026.31 
 

.................... 

.................... 
 

.................... 

.................... 

 
 

816,000 
 

.................... 

.................... 
 

.................... 

.................... 

 
 

3,654,000 
 

.................... 

.................... 
 

.................... 

.................... 
รวมเงินสนับสนุนภายนอก - 300,000 262,500.00 626,026.31 816,000 3,654,000 
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด 3,431,300 6,983,200 4,433,183.33 10,525,617.98 2,764,225 5,931,500 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
จ านวนนกัวิจยั (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 36 37 43 46 49 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ลาศึกษาต่อ)  10 12 7.5 5 4 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 

 46 49 50.5 51 53 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

 193,977.77 119,815.77 244,781.81 60,091.85 121,051   

ที่มา :  สถาบันวิจัยและพัฒนา   
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ตารางท่ี 2.2-3 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน   ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที ่ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

ชื่อผู้ท าวิจัย/งานสร้างสรรค์  
(โปรดระบุ สัดส่วน % ที่ท า
วิจัย (ถ้ามี)  และหน่วยงานที่

สังกัด) 

ประเภท 
การวิจัย 

ปีงบ 
ประมาณ 

ที่ได้รับการ
จัดสรร 

ระยะเวลา
เริ่มต้น-สิ้นสดุ 
(ตามใบสญั 
ญารับทุน) 

จ านวนงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงินรายได ้ สถานภาพโครงการ 

ทั้งโครงการ 
หารสัดส่วน 

แล้ว 
ทั้งโครงการ 

หารสัดส่วน
แล้ว 

(ก าลังด าเนินการ หรือ 
เสร็จแล้ว โปรดระบุ  

ว-ด-ป ที่เสร็จ) 

1. การใช้หญ้าเนเปียร์ทดแทนปลา
ป่นในสูตรอาหารส าหรับการ
เพาะเลี้ยงปลาสลิดเชิง
พาณิชย์Replacement of 
fishmeal by napier grass in 
formulated diets for 
commercial culture of 
Trichogaster pectoralis  

1. แก้วตา ลิ้มเฮง  60% 
2. คุณาดล ศิลาฤดี  20% 
3. พัชรินทร์ สายพัฒนะ  20% 

การวิจยั 
พื้นฐาน 

2562 1 ต.ค. 2561 - 
30 ก.ย. 2562 

170,000 102,000 
34,000 
34,000 

 

    ก าลังด าเนินการ   

2 การใช้หญ้าสีม่วงที่มีส่วนประกอบ
ข อ งส า ร แอน โท ไ ซย านิ น ใน
ระดับสูงต่อสมรรถนะการผลิต
และความสามารถในการส่งเสริม
สุขภาพของแพะในช่วงการให้นม
Use of high levels of 
anthocyanin grass ( Purple 
grasses)  on production 
performance and health-
promoting capacities in 
lactating goats  

1.อรรถพล เทียนทอง  50% 
2. อนันท์ เชาว์เครือ 50% 

การวิจยั
พื้นฐาน 

2562 21 ก.พ. 2562 
- 20 ก.พ. 
2563 

340,000   170,000 
170,000 

 

    ก าลังด าเนินการ   
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ล าดับที ่ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

ชื่อผู้ท าวิจัย/งานสร้างสรรค์  
(โปรดระบุ สัดส่วน % ที่ท า
วิจัย (ถ้ามี)  และหน่วยงานที่

สังกัด) 

ประเภท 
การวิจัย 

ปีงบ 
ประมาณ 

ที่ได้รับการ
จัดสรร 

ระยะเวลา
เริ่มต้น-สิ้นสดุ 
(ตามใบสญั 
ญารับทุน) 

จ านวนงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงินรายได ้ สถานภาพโครงการ 

ทั้งโครงการ 
หารสัดส่วน 

แล้ว 
ทั้งโครงการ 

หารสัดส่วน
แล้ว 

(ก าลังด าเนินการ หรือ 
เสร็จแล้ว โปรดระบุ  

ว-ด-ป ที่เสร็จ) 

3. การศึกษาความเป็นพิษของสาร
ก า จั ด ศัตรูพื ชกลุ่ มออร์ ก า โน
ฟอสเฟตและสารก าจัดวัชพืช
พาราควอทที่มีผลต่อกบหนอง 
( Fejervarya limnocharis)  ใ น
พื้ น ที่ จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี  แ ล ะ
ประจวบคีรีขันธ์ (The study on 
toxicity of  
organophosphorus 
insecticide and paraquat 
herbicide on Fejervarya 
limnocharis in Phetchaburi 
and Prachuapkhirikhan 
Provinces) 

วัชราภรณ์ รวมธรรม 100% การวิจยั
พื้นฐาน 

2559 28 มี.ค. 2562 
- 27 มี.ค. 
2563 

450,000  450,000     ก าลังด าเนินการ   

4. การศึกษาผลผลิต ลักษณะทางพืช
อาหารสัตว์ คุณค่าทางโภชนะ
และปริมาณสาร Anthocyanins 
ข อ ง ห ญ้ า  Purple Fountain 
grass และหญ้า Purple Napier 
grassStudy of yields, forage 

1. ศรัญพงศ์  ทองเรือง 80% 
2. สุภาวด ี มานะไตรนนท์ 
20% 

การวิจยั
พื้นฐาน 

2562 21 ก.พ. 2562 
- 20 ก.พ. 

2563 

170,000 136,000 
34,000 

  ก าลังด าเนินการ 
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ล าดับที ่ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

ชื่อผู้ท าวิจัย/งานสร้างสรรค์  
(โปรดระบุ สัดส่วน % ที่ท า
วิจัย (ถ้ามี)  และหน่วยงานที่

สังกัด) 

ประเภท 
การวิจัย 

ปีงบ 
ประมาณ 

ที่ได้รับการ
จัดสรร 

ระยะเวลา
เริ่มต้น-สิ้นสดุ 
(ตามใบสญั 
ญารับทุน) 

จ านวนงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงินรายได ้ สถานภาพโครงการ 

ทั้งโครงการ 
หารสัดส่วน 

แล้ว 
ทั้งโครงการ 

หารสัดส่วน
แล้ว 

(ก าลังด าเนินการ หรือ 
เสร็จแล้ว โปรดระบุ  

ว-ด-ป ที่เสร็จ) 

characterization, nutritive 
values and anthocyanins 
contents from Purple 
Fountain grass and Purple 
Napier grass 

5. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาส าหรับ
ข้ อมู ลภู มิ อ ากาศใน เขตภา ค
ตะวันตกของประเทศไทย(Time 
series analysis of weather 
data in western area of 
Thailand) 

1. อรอุมา ทองหลอ่ 70% 
2. สุภาวด ีมานะไตรนนท์ 
30% 

การวิจยั 
พื้นฐาน 

2562 5 ม.ค. 2562 - 
4 มี.ค. 2563 

  50,000 35,000 
15,000 

ก าลังด าเนินการ 

6. เรื่อง “การศึกษาคุณภาพดิน
ตะกอนและกักเก็บคาร์บอนในบ่อ
ดิน: กรณีศึกษาการเลี้ยงกุ้งขาวแว
นาไม จังหวัดเพชรบุรี  

1.สาวิกา กัลปพฤกษ์ 60% 
2.แก้วตา  ลิ้มเฮง 20% 
3.พัชรินทร์  สายพัฒนะ 20% 

การวิจยั 
พื้นฐาน 

2562 22 ก.ค. 2562 
- 21 ก.ค. 
2563   

  50,000 30,000 
10,000 
10,000 

ก าลังด าเนินการ    
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ล าดับที ่ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

ชื่อผู้ท าวิจัย/งานสร้างสรรค์  
(โปรดระบุ สัดส่วน % ที่ท า
วิจัย (ถ้ามี)  และหน่วยงานที่

สังกัด) 

ประเภท 
การวิจัย 

ปีงบ 
ประมาณ 

ที่ได้รับการ
จัดสรร 

ระยะเวลา
เริ่มต้น-สิ้นสดุ 
(ตามใบสญั 
ญารับทุน) 

จ านวนงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงินรายได ้ สถานภาพโครงการ 

ทั้งโครงการ 
หารสัดส่วน 

แล้ว 
ทั้งโครงการ 

หารสัดส่วน
แล้ว 

(ก าลังด าเนินการ หรือ 
เสร็จแล้ว โปรดระบุ  

ว-ด-ป ที่เสร็จ) 

7. เรื่อง “การพัฒนาวิธีทางพันธุ
ศาสตร์ โมเลกุลเพื่อการ เพาะ
ขยายพันธุ์และอนุรักษ์ประชากร
น ก ช า ปี ไ ห น  ( Caloenas 
nicobarica) และเนื้อทราย (Axis 
Porcinus)”  

ภวัต เสรีตระกูล 100% การวิจยั 
พื้นฐาน 

2562 1 ส.ค. 2562 - 
31 ก.ค. 2563 
(ตามเอกสาร
ใบยืมเงิน) 

  50,000 50,000 ก าลังด าเนินการ     

8. เรื่อง “ผลของการเสริมผงถ่านไม้
ไผ่ต่อการเจริญเติบโตและอัตรา
การรอดตายของปลาอีกง 

1. สมฤดี ศิลาฤดี 70 % 
2. คุณาดล ศิลาฤดี 30 % 

การวิจยั 
พื้นฐาน 

2562 1 พ.ค. 2562 
– 30 เม.ย. 
2563 (ตาม
คณะกรรมการ
สัตว์ทดลอง
อนุมัติ) 

  50,000 35,000 
15,000 

ก าลังด าเนินการ 

          1,130,000  1,130,000 200,000 200,000   

  รวมงบประมาณทั้งหมด งบประมาณแผ่นดิน 1,130,000บาท เงินรายได้  200,000 บาท  รวมเงินภายใน  1,330,000 บาท 
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ตารางท่ี 2.2-4 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน ในปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที ่ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

ชื่อผู้ท าวิจัย/งานสร้างสรรค์  
(โปรดระบุ สัดส่วน % ที่ท า
วิจัย (ถ้ามี)  และหน่วยงานที่

สังกัด) 

ประเภทการ 
วิจัย 

ปีงบประมาณ ระยะเวลา
เริ่มต้น-

สิ้นสุด (ตาม
ใบสัญญารบั

ทุน) 

แหล่งอ่ืน (บาท) 

ชื่อแหล่งทุน 
ภายนอก 

สถานภาพโครงการ 

ที่ได้รับการ 
จัดสรร 

ทั้งโครงการ 
หารสัด 

ส่วนแล้ว 

(ก าลังด าเนินการ หรือ 
เสร็จแล้ว โปรดระบ ุ

ว-ด-ป ทีเ่สร็จ) 

1 การขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่
ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในเขต
พื้นที่จั งหวัดเพชรบุรีและจั งหวัด
ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์ เ พื่ อ ก า รฟื้ นฟู
ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน 

1. ภวพล คงชุม ประยุกต ์ 2561 28 ก.ย. 61-
31 พ.ค. 62 

2,500,000 2,500,000 สวทช. ก าลังด าเนินการ 

2 การจัดการดินและปุ๋ยแบบแม่นย า
ส าหรับข้าวด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น 
All-Rice1 

1. อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ 
2. ธนวดี พรหมจันทร ์
3. วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ 

ประยุกต ์ 2562 1 ก.ค. 62-
31 ม.ค. 63 

710,000 710,000 สวทช. ก าลังด าเนินการ 

3 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการ
ผลิตกล้วยหอมทองปลอดโรค 

1. ธนวดี พรหมจันทร ์
 

ประยุกต ์ 2562 11 เม.ย. 62-
30 เม.ย. 63 

444,000 444,000 สวทช. ก าลังด าเนินการ 

  -    3,654,000 3,654,000   

  รวมงบประมาณทั้งหมด รวมเงินภายนอก   3,654,000 บาท 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

2.2-1 เอกสารการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค.1 และ ง  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
 
สูตรค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

คะแนนท่ีได้   = 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้   = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2  
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ งไม่อยู่ ใน Beall’s list)  หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
100.0 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน / นานาชาติ 

  
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 
คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 15 3.0 ตารางที่ 2.3-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบรูณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 - - - 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 14 5.6 ตารางที่ 2.3-1 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบรูณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - - 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในวารสารทางวิชาการทีไ่ม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - - 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบรูณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - - 

2.5 ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธบิัตร 0.40 - - - 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 12 7.2 ตารางที่ 2.3-2 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - - 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - - 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - - 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 
 

0.80 7 5.6 ตารางที่ 2.3-2 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุม่ที่ 1 

0.80 - - - 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 

1.00 10 10 ตารางที่ 2.3-3 

5.2 บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 

1.00 - - - 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รับการประเมินผา่นการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - - 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 - - - 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - - 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - - 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - - 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - - 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - - 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 - - - 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 - - - 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 53  
จ านวนผลงานวชิาการทั้งหมด 58  



84 
 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า 31.2 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 58.87 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       ร้อยละ 60.78 เกณฑ์ประเมิน :   5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :        ร้อยละ 58.87 เกณฑ์ประเมิน :   4.91 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          ร้อยละ 60.00 ผลการด าเนินงาน :  บรรลุเป้าหมาย 
             ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :       ร้อยละ 60.00    เกณฑ์ประเมิน :  5.00 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 
 ในปี พ.ศ. 2561 คณะสัตวศาสตร์ฯ มีบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 15 เรื่อง บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 14 เรื่อง บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จ านวน 7 เรื่อง บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 จ านวน 12 เรื่อง และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 10 
เรื่อง รวมจ านวนผลงานวิชาการท้ังหมด 58 ผลงาน คิดเป็นผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยเท่ากับ 31.2  คิดเป็นร้อยละ 58.87 ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
(อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง = 53 คน) และเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 60 = 5 คะแนน) คิด
เป็นค่าเป็นระดับคะแนนเท่ากับ 4.91  
 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.3-1  ผลงานวิชาการและบทความวจิัยของบุคลากร  
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ตารางที่ 2.3-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค. 61-31 ธ.ค. 61) (ค่าน้ าหนัก 0.20 
และ 0.40) 

 

ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ)  
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม  

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

ค่าน้ าหนัก 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

(0.20) (0.40) 

1. การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ ทางด้านจุลชีววิทยาที่
จ าหน่ายในตลาดสด และซุปเปอร์มาร์เก็ตในเขต อ าเภอ
ชะอ า อ าเภอเมืองเพชรบุรี และอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (Microbiological Examination of Meat 
in the Fresh Market and Supper Market of Hua-Hin 
District, Cha- am District and Muang District 
Phetchaburi Province). 

ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ 
รักษาศิริ  
พิมพ์ใจ มีตุ้ม 

วารสารวิจัยและส่งเสรมิวิชาการเกษตร 35 ฉบับพิเศษ 2(2561). 
หน้าท่ี 847-845. 

0.20  

2. การปรับปรุงแกลบกุ้งด้วยวิธีทางเคมีเพื่อใช้เป็นพรีไบโอติกส์
ในอาหารสัตว์ (Improvement of shrimp meal with 
chemical as prebiotics in animal feed).  

พรพรรณ แสนภูมิ  
สุภาวดี  ฉิมทอง 
ยุพา  สีสาวแห 

ประชุมวิชาการเกษตรมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งท่ี19. คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย. หน้าท่ี 644 - 
649. 29 มกราคม 2561 - 30 มกราคม 2561. 

0.20  

3. การเปลีย่นแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีระหว่างการ
หมักปุ๋ยต้นทุนต่ า (Changeable on some physical and 
chemical properties during composting of low-cost 
compost composting of low-cost compost). 

พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ 
มนต์ณัช แย้มยิ่ง  
ธิดารัตน์  พันเต 
สกุลรตัน์  เกิดม ี
ยุภา  ปู่แตงอ่อน 
เสาวภา  เขยีนงาม 
พิมพ์ใจ มีตุ้ม 

ว า ร ส า ร แ ก่ น เ ก ษ ต ร  46 ฉ บั บ พิ เ ศ ษ  1 :  ( 2561) .  . 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย. หน้าที่  308 - 314. 22 
มกราคม 2561 - 24 มกราคม 2561. 

0.20  



86 
 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ)  
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม  

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

ค่าน้ าหนัก 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

(0.20) (0.40) 

4. การย่อยได้ของโภชนะในหลอดทดลองของอาหารผสมเสร็จ
หมัก (FTMR) จากเศษเหลือสับปะรดโดยใช้ของเหลวจาก
กระเพาะรูเมนแพะ (In vitro digestibility of fermented 
total mixed ration (FTMR) from pineapple residues 
using rumen fluid from goat). 

ชาลินี ติ้มขลิบ 
พรพรรณ  แสนภูม ิ
อนันท์  เชาว์เครือ 
เสมอใจ  บุรีนอก 
Yoshiaki HAYASHI 

การประชุมวิชาการสตัวศาสตร์แหง่ชาติ. มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
เชียงใหม่ ประเทศไทย. หน้าท่ี 609 - 616. 23 สิงหาคม 2561 - 
25 สิงหาคม 2561. 

0.20  

5. การศึกษาการปนเปื้อนของ Coliform bacteria , Fecal 
Coliforms และ Escherichia coli ในหอยแครงจากพื้นที่
เพาะเลี้ยงอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (The Study 
of Contamination of Coliform bacteria, Fecal 
Coliforms and E.  coli in Blood Cockle ( Anadara 
granosa)  Culture Farm Areas at Ban Lame District, 
Phetchaburi Province).  

แก้วตา ลิ้มเฮง  
คุณาดล ศิลาฤดี  
อนวัช บุญญภักดี  
พัชรินทร์ สายพัฒนะ 

ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประเทศไทย. หน้าท่ี 1033 - 1040. 29 มกราคม 25 

0.20  

6. การสะสมไมโครพลาสติกในหอยเสียบ (Bivalve: Donax 
spp. ) จากพื้นที่ชายฝั่ งอ่ าวไทยตอนใน (Microplastic 
accumulation in wedge clams (Bivalve: Donax spp.) 
from the coasts of the inner Gulf of Thailand). 

จารวี สายบัว 
นริศรา จันทปฐมอรุณ 
ชนม์ ภูสุ่วรรณ  
สรณฐ โชตินิพัทธ์  

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6. โรงแรมบาง
แสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ไทย. หน้าที่  272 - 272. 18 
มิถุนายน 2561 - 20 มิถุนายน 2561. 

0.20  

7. ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการจัดการ
ปุ๋ยเฉพาะพื้นท่ี ส าหรับข้าวในพ้ืนท่ีอ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี (Satisfactory response of rice farmers to 

ชาตรี ค าเอก  
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ           
ราชธานวีิิชาการ ครั้งท่ี 3 . มหาวิทยาลัยราชธานี ประเทศไทย. 
หน้าท่ี 158 - 165. 25 พฤษภาคม 2561. 

0.20  



87 
 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ)  
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม  

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

ค่าน้ าหนัก 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

(0.20) (0.40) 

participating a site-specific fertilizer management 
project in Baan Leam, Petchaburi).  

8. ผลของการจัดการรูปแบบปุ๋ยที่มีต่อการให้ผลผลิตและ
ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกใน
ชุดดินสมุทรปราการ (Effects of fertilization regimes 
on yield and nutrient use efficiency of 
PathumThani 1 rice grown in SamutPrakan soil 
series).  

ธนกฤต เขียวอร่าม  
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ          
ราชธานวีิิชาการ ครั้งท่ี 3. มหาวิทยาลัยราชธานี ประเทศไทย. 
หน้าท่ี 274 - 279. 25 พฤษภาคม 2561. 

0.20  

9. ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิตและผล
ตอบ แทนทางเศรษฐศาสตร์ ของข้าวพันธ์ิปทุมธานี 1 
( Effects of organic fertilizer on yield component 
and economic returns of Pathum Thani 1 rice). 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ 
ธนวดี  พรหมจันทร์ 
ณัฐกมล  จรีะสุข 
ธนัญญา  สิงห์ช านาญ 

ประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ครั้งท่ี 
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประเทศไทย. 
หน้าท่ี 185 - 192. 1 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561. 

0.20  

10. ศักยภาพของวัสดุพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาล
ทรายส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผลของการใช้ปุ๋ย อินทรีย์ที
มีต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธ์ิปทุมธานี 1 (Potentials 
of Sugar Industrial By-products as an Organic 
Fertilizer and Effects of Its use on Growth 
Performance of Rice (Pathum Thani 1)). 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ 
ธนวดี  พรหมจันทร์ 
ฐิตินันท์  วรรณา 
ปภัสสรา  สักการะ 

ประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ครั้งท่ี 
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประเทศไทย. 
หน้าท่ี 176-184. 1 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561. 

0.20  
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รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ)  
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม  

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

ค่าน้ าหนัก 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

(0.20) (0.40) 

11. การวิเคราะหส์หสมัพันธ์และสมการถดถอยระหว่างการย่อยได้
ของ โภชนะแบบปรากฏ สัณฐานวิทยาของล าไส้เล็กและ
สมรรถภาพการผลิต ของไก่เนื้อท่ีได้รับสารเสริมชีวภณัฑ ์
(Correlation and regression analysis between apparent 
nutrient digestibility, small intestine histomorphology, 
and productive performance in broiler chickens fed bio 
product additive ).  

1. มนัสนนัท์ นพรัตน์ไมตรี 
2. พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ  
3. วรางคณา กิจพิพิธ  

วารสารแก่นเกษตร(ฉบับพิเศษ) ปทีี่ 46 ฉบับท่ี พิเศษ 1. มกราคม 
2561. หน้าท่ี 662 - 668. 

0.20  

12. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียน้ าหนักของไข่ฟัก
กับ ลักษณะการฟักออกและคุณภาพลูกไก่ภายใต้ระบบตู้ฟัก
ไข่แบบหลายอายุ (Multi stage system) (The study on 
relationship of incubational egg weight loss with 
hatchability trait, and chick quality within multi stage 
setting incubator system ).  

1. มนัสนนัท์ นพรัตน์ไมตรี  
2. วรางคณา กิจพิพิธ  

วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับท่ี ฉบับพิเศษ1 . มกราคม 
2561. หน้าท่ี 656 - 661. 

0.20  

13. 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาและการเสรมิสาร
แคลดีฟอส® ในน้ าดืม่ ต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพ
ไข่ของไก่ไข่ระยะหลังผลัดขน (The study of relationship 
between time and Cal D Phos® supplementation in 
drinking water on productive performance, and egg 
quality of laying hens during post molting period).  

1. มนัสนนัท์ นพรัตน์ไมตรี  
2. วุฒิภัทร รอดพิพัฒน์ 
3. ศิริพร ภู่ระหงษ์ 
4. หนึ่งฤทัย ราษฎร์ศิร ิ
5. ศิรินทร์นภา พุ่มแจ้  
6. อณัญญา ปานทอง  
7. วรางคณา กิจพิพิธ 

วารสารวิจัยและส่งเสรมิวิชาการเกษตร ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 2(พิเศษ
2). มกราคม 2561. หน้าท่ี 551 - 559. 

0.20  
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รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ)  
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม  

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

ค่าน้ าหนัก 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

(0.20) (0.40) 
14. ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์

ของโคนมในประเทศไทย (Genetic parameters for 
fertility traits of dairy cows in Thailand ). 

1. วรางคณา กิจพิพิธ  
2. มนัสนนัท์ นพรัตน์ไมตรี 
3. สายัณห์ บัวบาน 

วารสารแก่นเกษตร ปีท่ี 46 ฉบับพิเศษ 1. มกราคม 2561. หน้าท่ี 
628 - 633. 
 

0.20  

15. สาเหตุการคดัทิ้งแม่สุกรลูกผสมแลนด์เรช-ลาร์จไวท์ที่เลีย้ง
ภายใต้โรงเรือนระบบปิดควยคุมอณุหภมูิด้วยการระเหยน้ า 
(Culling reasons of Landrace × Largewhite 
crossbred sows raised under evaporative cooling 
system).  

1. วรางคณา กิจพิพิธ 
2. ปวิชญา ก าเนิดศิริกุล 
3. ปาณิสรา อองกุลนะ  
4. มนัสนนัท์ นพรัตน์ไมตรี  
5. อรอุมา ทองหล่อ  
6. พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ  

วารสารวิจัยและส่งเสรมิวิชาการเกษตร ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 2(พิเศษ
2). มกราคม 2561. หน้าท่ี 925 - 932. 

0.20  

16. Alleviation of salt stress on germination of rice 
(Oryza sativa L.) by exogenous supply of indole-3-
acetic acid (IAA) derived from bacteria.  

พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ 
Rienghlam, P 
Anuphanchai, J. 
เสาวภา เขียนงาม  
Yamying, M 
พิมพ์ใจ มีตุ้ม  
ปณิดา ดวงแก้ว  

The 7th International Conference on Integration of 
Science and Technology for Sustainable 
Development (7th ICIST). Association of Agricultural 
Technology in Southeast Asia (AATSEA)Patra Bali 
Resort and Villas, Bali, Indonesia อินโดนีเซยี. pages 98 
- 98. 26 November 2018 - 29 November 2018. 

 0.40 

17. Bioefficacy of mangosteen peel extracts in 
controlling seed-borne pathogenic fungi of maize 
seeds and seed germination.  

สรารัตน์ มนต์ขลัง The International Conference on Integration of 
Science and Technology for Sustainable 
Development (ICIST). Association of Agricultural 
Technology in Southeast Asia, Hotel Supreme and 

 0.40 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ)  
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม  

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

ค่าน้ าหนัก 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

(0.20) (0.40) 

Convention Plaza, Baguio, Philippines Philippines. 
pages 116 - 117. 24 November 2017 - 26 November 
2017. 

18. Callus induction and regeneration from seeds of 
some Thai indigenous upland rice (Oryza sativa L.) 
and lowland rice varieties.  

มนต์ณัฐ แยม้ยิ่ง 
พิมพ์ใจ มีตุ้ม 
ปณิดา ดวงแก้ว  
พรรณธิภา ณ เชียงใหม่  

The 7th International Conference on Integration of 
Science and Technology for Sustainable 
Development (7th ICIST). Association of Agricultural 
Technology in Southeast Asia (AATSEA)Patra Bali 
Resort and Villas, Bali, Indonesia Indonesia. pages 8 - 
8. 26 November 2018 - 29 December 2018. 

 0.40 

19. Comparison time series model of mean monthly 
temperature in Prachuap Khiri Khan Province, 
Thailand.  

อรอุมา ทองหล่อ  
วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ  

The 7th International Conference on Integration of 
Science and Technology for Sustainable Development 
(The 7th ICIST). Association of Agricultural Technology 
in Southeast Asia (AATSEA)The Patra Bali Resort and 
Villas, Bali Indonesia. pages 250 - 261. 26 November 
2018 - 29 November 2018. 

 0.40 

20. Effects of tropical forage species on Butyrivibrio 
fibrisolvens, Fibrobacter succinogenes and total 
bacteria population in goat rumen observes using 
real-time PCR techniques. 

ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง  
Promote Paengkoum  
Wisitiporn Suksombat  
Smerjai Bureenok  

The 7th International Conference on Integration of 
Science and Technology for Sustainable Development 
2018. Association of Agricultural Technology in 
Southeast Asia (AATSEA)The Patra Bali Resort and 

 0.40 
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รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ)  
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม  

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

ค่าน้ าหนัก 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

(0.20) (0.40) 

Villas, Bali อินโดนีเซยี. pages 110 - 110. 26 November 
2018 - 29 November 2018 

21. Effects of milking machine rate on proteinaceous 
components and gelatinolytic activity of mammary 
secretion of dairy cows in Thailand.  

อรรถพล เทียนทอง 
รัชตะวรรณ แตงข า 
จารุภา ไวฉลาด 
Chen, Shuen-Ei - 
National Chung Hsing 
University  

The Australian Society of Animal Production Australia. 
pages 2529 - 2529. 2 July 2018 - 4 July 2018. 

 0.40 

22. Efficacy of some plant extracts in inhibiting the 
mycelial growth of Cercospora spp. and their effect 
on the seed germination of green oak lettuce.  

รัชษาวรรณ์ มงคล 
พิมพ์ใจ มีตุ้ม 
มานะ กาญจนมณีเสถียร  
Lakshya Bahadur 
Chaudhary 

The 5th Rajabhat University National & International 
Research and Academic Conference (RUNIRAC V). 
Phetchaburi Rajbhat University Phetchaburi Thailand. 
pages 512 - 517. 2 December 2018 - 5 December 2018. 

 0.40 

23. Efficacy of Thai plant extracts against grain 
discoloration disease (GD) in rice (Oryza sativa L.).  

Inrbadhwi Said Omar 
Madi 
พิมพ์ใจ มีตุ้ม  
มานะ กาญจนมณีเสถียร 
รัชษาวรรณ์ มงคล  

Kasetsart University,. Hotel Windsor Suites and 
Convention, Bangkok Thailand. pages 205 - 205. 26 
April 2018. 

 0.40 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ)  
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม  

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

ค่าน้ าหนัก 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

(0.20) (0.40) 

24. Energy efficient saving utilized stoves in Ratchaburi 
Region, Thailand. 

Grace TARTISIO KENYI 
SAMUEL 
พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์  
มานะ กาญจนมณีเสถียร  

การประชุมวิชาการและน าเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 
9. มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา และหน่วยงานอ่ืนๆ ไทย. 
pages 67 - 75. 20 March 2018. 

 0.40 

25. Paenibacillus polymyxa as potential biology 
control agent isolated from vegetables grown 
hydroponically in Thailand. 

มานะ กาญจนมณีเสถียร  Kasem Bundit University, . Ambassador Hotel Bangkok, 
Thailand. pages 1 - 9. 2 May 2018 - 4 May 2018. 

 0.40 

26. Porcine reproduction and repiration syndrome 
virus,  Porcine circovirus and  Pasteurella 
multocida Co-infection in pig. 

ชนาธิป ธรรมการ 
Pham Hoang Son Hung 
ศิริชัย เอียดมุสิก 

The 8th AIC on Health and Life sciences conference. 
SYIAH KUALA UNIVERSIT Indonesia. pages 9 - 9. 12 
September 2018 - 14 September 2018. 

 0.40 

27. Paenibacillus polymyxa, a potential biological 
control agent, reduces growth of green oak lettuce 
(Lactuca sativa var. crispa) grown in a hydroponic 
system.  

สรารัตน์ มนต์ขลัง  
Roshan Adhikari 
พิมพ์ใจ มีตุ้ม  
รัชษาวรรณ์ มงคล 
มานะ กาญจนมณีเสถียร 

The 5th Rajabhat University National & International 
Research and Academic Conference (RUNIRAC V). 
Phetchaburi Rajbhat University Thailand. pages 507 - 
511. 2 December 2018 - 5 December 2018. 

 0.40 

28. Supply chain risk management for community 
business of the chemical safe chili pepper growers 
group.  

จักรีพร สารนอก The 4th AsiaEngage Reginal Conference (AE) 2018. โรง
แรมดิเอม็เพลส อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไทย. 
pages 36 - 36. 26 November 2018 - 28 November 2018. 

 0.40 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ)  
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม  

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

ค่าน้ าหนัก 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

(0.20) (0.40) 

29. Genetic relationship of maternal lineages in 
Phetchaburi native cattle.  

เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์  
พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ  

the 7 th International Conference on Integration of 
Science and Technology for Sustainable Development 
2018 . Association of Agricultural Technology in 
Southeast Asia (AATSEA) The Patra Bali Resort & Villas, 
Bali, Indonesia Indonesia. pages 108 - 108. 26 
November 2018 - 29 November 2018 

 0.40 
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ตารางท่ี 2.3-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค. 61-31 ธ.ค. 61) (ค่าน้ าหนัก 0.60 และ 0.80) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์  

(Full Paper) (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการ (Journal) ที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีที่/ฉบับท่ี 
วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์ และเลขหน้า) ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความ

นั้นจะได้รับการตีพิมพ์หลายคร้ัง/หลายฉบับก็ตาม 

ค่าน้ าหนัก 

TCI กลุ่ม 2 TCI กลุ่ม 1 

(0.60) (0.80) 
1. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรช้างเลี้ยงใน

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย 
(Genetic diversity of domestic elephant 
populations in North and Northeast of Thailand).  

1. สุภาวดี มานะไตรนนท์ 
2. เนตรนภา วิทิตธรรมคุณ 
3. วิโรจน์ สุภโชคสหกลุ 
4. ภัทร เจรญิพันธ์ 

Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn 
University ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2. มีนาคม-เมษายน 2561. หน้าท่ี 32 
- 45. 

0.60  

2. ผลของการเสรมิเมล็ดงาขี้ม้อนในอาหารของไก่ไข่ (ระยะ
ท้าย) ต่อการย่อยได้ของโภชนะ สมรรถนะการผลิต คณุภาพ
ไข่ คอเลสเตอรอลและการสะสมของกรดไขมันโอเมก้าในไข่
ไก่ (Effects of dietary perilla mint seed 
supplementation in laying hen (late period) diets 
on digestibility, performance, eggs quality, 
cholesterol, and enrichment of omega fatty acid in 
eggs ).  

1. มนัสนนัท์ นพรัตน์ไมตรี 
2. อณัญญา ปานทอง 
3. มาริษา นาวา 
4. สิทธิชัย บรรลือ 
5. ศิลป์ชัย วชิรอมรเลิศ 
6. วีรชัย ชุมแสงโชติสกุล 
7. สาโรชน์ เจี่ยวยี ่
8. วรางคณา กิจพิพิธ 

Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn 
University ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2. มีนาคม-เมษายน 2561. หน้าท่ี 46-
64. 

0.60  

3. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่อง Natural 
Resources for Sustainable Development สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี (The development of 
supplementary english reading book on Natural 
Resources for Sustainable Development for first 
year undergraduate students).  

1. กตญ มหาชนะวงศ์ 
สุวรรณแพทย์ 
2. พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ 

Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2. 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561. หน้าที่ 1233 - 1244. 

0.60  
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ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์  

(Full Paper) (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการ (Journal) ที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีที่/ฉบับท่ี 
วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์ และเลขหน้า) ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความ

นั้นจะได้รับการตีพิมพ์หลายคร้ัง/หลายฉบับก็ตาม 

ค่าน้ าหนัก 

TCI กลุ่ม 2 TCI กลุ่ม 1 

(0.60) (0.80) 
4. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องอบแห้ง 

พลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ าเพื่อการเกษตร ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช (The 
development of the training course on low- cost 
solar dryer for crop production technology 
students).  

1. พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์  
2. กตญ มหาชนะวงศ์ 
สุวรรณแพทย์  

วารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร ปีท่ี 38 ฉบับท่ี 2. มีนาคม-
เมษายน 2561. หน้าท่ี 51 - 62. 

0.60  

5. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการขยายการ
ลงทุนโรงสีข้าว กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนตาบลไร่มะขาม อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (A 
financial feasibility study of investment in rice mill: 
A case study of a Rai Makham community 
enterprise, Ban Lat district, Phetchaburi province).  

1. วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ 
2. กนกกาญจน์ ศศิวิมล
ฤทธิ์  

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ปีที่ 5 ฉบับท่ี 1. 
มกราคม-มิถุนายน 2561. หน้าท่ี 39 - 49. 

0.60  

6. การเสริม Bacillus sp. ผสมหลายชนิดในน้ าดื่มของไก่เนื้อ
ต่ อสมรรถนะการผลิ ต  ลั กษณะซาก  คุณภาพเนื้ อ 
คอเลสเตอรอลและกรดไขมันในเนื้อ (The Effects of 
Multi- Strain Bacillus Species Supplementation in 
Drinking Water of Broilers on Performance, Carcass 
Characteristics, Meat Quality, Cholesterol and Fat 

1. มนัสนนัท์ นพรัตน์ไมตรี  
2. เอกกมล กมลลาภวรกุล 
3. ศราวุธ ม่วงเผือก 
4. ชวลิต ผ้ึงปฐมภรณ์ 
5. วรางคณา กิจพิพิธ 
6. จิรัฎฐวัฒน์ ศรีอ่อนเลิศ  
7. ศักดา ประจักษ์บุญ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 37 ฉบับท่ี  2 ( มีนาคม 
- เมษายน 2561). หน้าท่ี 191-201. 
  

0.60  
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ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์  

(Full Paper) (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการ (Journal) ที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีที่/ฉบับท่ี 
วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์ และเลขหน้า) ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความ

นั้นจะได้รับการตีพิมพ์หลายคร้ัง/หลายฉบับก็ตาม 

ค่าน้ าหนัก 

TCI กลุ่ม 2 TCI กลุ่ม 1 

(0.60) (0.80) 
เจษฎา 
8. เสาวภา เขียนงาม 

7. การเสริมก้อนเช้ือเห็ดนางรมฮงัการี (Pleurotus ostreatus) 
เหลือทิ้งในอาหารไก่ไข่ต่อ การย่อยได้แบบปรากฏของ
โภชนะ จุลินทรีย์ ในซีกัม จุลกายวิภาคของล าไส้ เล็ก 
สมรรถภาพ การผลิต คุณภาพไข่ และองค์ประกอบของกรด
ไขมันในไข่แดง (Effects of Spent Oyster mushroom 
( Pleurotus ostreatus)  substrates ( SOMS) 
supplementation in laying hens diets on apparent 
nutrient digestibility, cecal microbiota, small 
intestinal histomorphology, productive 
performance, egg quality and fatty acid 
composition of yolk). 

1. มนัสนนัท์ นพรัตน์ไมตรี 
2. วรางคณา กิจพิพิธ  
3. ชนะชัย วงษ์เพ็ชร  
4. ชยาทิตย์ กฤตโยภาส 
5. พิทยุตม์ ลือวณิชกิจ 
6. อณัญญา ปานทอง 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 37 ฉบับท่ี  6 
(พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561). หน้าท่ี 856-870. 
 

0.60  

8. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการร้านกาแฟสด ในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
( Marketing mix factors affecting the service 
utilization behaviors at fresh coffee shop in Hua Hin 
district, Prachuap Khiri Khan province).  

1. พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์  
2. กตญ มหาชนะวงศ์ 
สุวรรณแพทย์ 

Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2. 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561. หน้าที่ 2169 - 2184. 

0.60  

9. ผลการเสริมกากงาขี้ม้อน (Perilla frutescens) สกัดน้ ามัน
ในอาหารไก่ไข่ (ระยะท้าย) ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพ

1. มนัสนนัท์ นพรัตน์ไมตรี  
2. อณัญญา ปานทอง 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 3. กันยายน-ธันวาคม 2561. หน้าท่ี 50 - 63. 

0.60  
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ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์  

(Full Paper) (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการ (Journal) ที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีที่/ฉบับท่ี 
วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์ และเลขหน้า) ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความ

นั้นจะได้รับการตีพิมพ์หลายคร้ัง/หลายฉบับก็ตาม 

ค่าน้ าหนัก 

TCI กลุ่ม 2 TCI กลุ่ม 1 

(0.60) (0.80) 
ของไข่ไก่ และการสะสมกรดไขมันในไข่แดง (Effects of 
perilla mint ( Perilla frutescens)  extracted meal 
supplementation in diets of laying hens ( late 
period)  on productive performance,eggs quality 
and enrichment of fatty acid in yolk).  

3. มาริษา นาวา 
4. สิทธิชัย บรรลือ 
5. ศิลป์ชัย วชิรอมรเลิศ 
6. วีรชัย ชุมแสงโชติสกุล 
7. สาโรชน์ เจี่ยวยี่ 
8. วรางคณา กิจพิพิธ  

10. ผลการเสริมบีเทนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต 
โลหิตวิทยา คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และกรดไขมัน
ใ น ไ ข่ แ ด ง  ( Effects of betaine supplementation in 
laying hen diets on productive performance, 
hematology, egg quality, cholesterol and fatty acid 
profile in yolk ).  

1. มนัสนนัท์ นพรัตน์ไมตรี 
2. สิทธิศักดิ์ จีนพงษ์พันธุ ์
3. พรพัชรา นารโท  
4. ศรัณย์ หุ่นจันทร์ 
5. อรอุมา รุ่งจักรวาลชัย 
6. อณัญญา ปานทอง 
7. วรางคณา กิจพิพิธ 

วารสารวิจัยและส่งเสรมิวิชาการเกษตร ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 3. 
กันยายน-ธันวาคม 2561. หน้าท่ี 30 - 43. 

0.60  

11. Paenibacillus polymyxa as potential biology 
control agent isolated from vegetables grown 
hydroponically in Thailand  

1. มานะ กาญจนมณี
เสถียร 
2. พิมพ์ใจ มีตุ้ม  

Kasem Bundit Engineering Journal ปีท่ี 8 ฉบับท่ี special 
issue. มีนาคม 2561. หน้าท่ี 14 - 24. 

0.60  

12. ผ ล ข อ ง ก า ร ใ ช้ ก า ก เ นื้ อ ใ น ป า ล์ ม ผ ส ม ก า ก ยี ส ต์  
Saccharomyces cerevisiae เป็นแหล่งโปรตีนทดแทน
กากถั่วเหลืองในสูตรอาหารต่อการย่อยได้ของโภชนะ 

1. พิเชษฐ ศรีบุญยงค์  
2. ภัทราพร ภุมรินทร์ 

สัตวแพทย์มหานครสาร ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2. กรกฎาคม-ธันวาคม 
2561. หน้าท่ี 123 - 134. 

0.60  
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รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์  

(Full Paper) (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการ (Journal) ที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีที่/ฉบับท่ี 
วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์ และเลขหน้า) ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความ

นั้นจะได้รับการตีพิมพ์หลายคร้ัง/หลายฉบับก็ตาม 

ค่าน้ าหนัก 

TCI กลุ่ม 2 TCI กลุ่ม 1 

(0.60) (0.80) 
สมรรถภาพการผลิต และลักษณะซากของไก่เนื้อ. (Effect 
of using palm kernel meal and Saccharomyces 
cerevisiae as protein source for soybean meal 
replacement in diet on nutrients digestibility, 
productive performance and carcass traits in 
broiler) 

13. การใช้เลซิตินถั่วเหลืองในอาหารไก่เนื้อต่อประสิทธิภาพการ
ย่อยได้  โลหิตวิทยา สมรรถนะการผลิต ลักษณะซาก 
คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อ (Utilization of 
crude soy lecithin in broiler chicken diets on 
digestible efficiency, hematology, productive 
performance, carcass characteristics, quality and 
nutritive value of meat).  

1.มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี  
2.ศักดา ประจักษ์บญุเจษฎา 
3. พิมพ์ผกา บุญธรรม  
4. ปนัดดา อินทะสะระ  
5. ปรียานุช สุดทอง 
6. จักรกฤษ จันตรา 
7. วรางคณา กิจพิพิธ  

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 5. กันยายน-ตุลาคม 2561. หน้าท่ี 675 - 688. 

 0.80 

14. การตอบสนองของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ที่ปลูกในชุดดิน
วัฒนาภายใต้การใช้ปุ๋ยหมักร่วมกบัการจัดการปุ๋ยเคมีแบบ
เฉพาะพื้นท่ี (A Response of Supanburi 1 rice grown 
on Wattana soil series and received compost with 
site-specific fertilizer management).  

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร ์ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1. มกราคม-
มีนาคม 2561. หน้าท่ี 38 - 43. 

 0.80 

15. การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดินส าหรับปลูกข้าวไร่ในพ้ืนท่ี
บ้านป่าละอู จังหวัดประจวบครีีขนัธ์ (Production of 

พรรณธิภา ณ เชียงใหม่  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2. มกราคม 
2561. หน้าท่ี 89 - 110. 

 0.80 
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รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์  

(Full Paper) (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการ (Journal) ที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีที่/ฉบับท่ี 
วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์ และเลขหน้า) ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความ

นั้นจะได้รับการตีพิมพ์หลายคร้ัง/หลายฉบับก็ตาม 

ค่าน้ าหนัก 

TCI กลุ่ม 2 TCI กลุ่ม 1 

(0.60) (0.80) 
compost fertilizer for soil improvement in upland 
rice fields in Ban Pala-u, Prachuap Khiri Khan 
province).  

16. ผลการเสริมสารอิมัลซิไฟเออร์ที่ให้โภชนะในอาหารไก่ไข่ต่อ
การย่อยได้ ของโภชนะ สมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา 
และการผลติไข่ไก่ เพื่อสุขภาพ (Effects of nutritional 
emulsifier supplementation in laying hen diets on 
digestibility, productive performance, hematology, 
and factional egg production ).  

1. มนัสนนัท์ นพรัตน์ไมตรี  
2. อณัญญา ปานทอง 
3. ธนวดี ทองประสงค์  
4. จักรกฤษ จันตรา  
5. ศรัณย์ หุ่นจันทร ์
6. สิทธิศักดิ์ จีนพงษ์พันธุ ์
7. วรางคณา กิจพิพิธ 

วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับท่ี 5. กันยายน-ตุลาคม 2561. 
หน้าท่ี 887 - 900. 

 0.80 

17. ผลของการเสริมผลิตภัณฑ์หัวเช้ือบาซิลลัสผสมหลากสาย
พันธุ์ในน้ าดื่มต่อจุลินทรีย์ในไส้ตันการย่อยได้แบบปรากฏ
ของโภชนะและสัณฐานวิทยาของล าไส้เล็กของไก่เนื้อ 
( Effects of multi- strain Bacillus species 
supplementation in drinking water on cecal 
microbiology, apparent nutrient digestibility, and 
small intestinal morphology of broilers).  

1. มนัสนนัท์ นพรัตน์ไมตรี  
2. นายเอกกมล กมลลาภวร
กุล 
3. นายศราวุธ ม่วงเผือก 
4. นายชวลิต ผึ้งปฐมภรณ ์
5. วรางคณา กิจพิพิธ  
6. จิรัฎฐวัฒน์ ศรีอ่อนเลศิ  
7. ผอ. ศักดา ประจักษ์บุญ
เจษฎา 
8. เสาวภา เขียนงาม 

วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับท่ี 1. มกราคม-กุมภาพันธ์ 
2561. หน้าท่ี 137 - 146. 

 0.80 
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รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์  

(Full Paper) (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการ (Journal) ที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีที่/ฉบับท่ี 
วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์ และเลขหน้า) ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความ

นั้นจะได้รับการตีพิมพ์หลายคร้ัง/หลายฉบับก็ตาม 

ค่าน้ าหนัก 

TCI กลุ่ม 2 TCI กลุ่ม 1 

(0.60) (0.80) 
18. Effect of chlorine dioxide (ClO2) on culture 

medium sterilization on micropropagation of 
persian violet (Exacum affine Balf.f. ex Regel)).  

1. วุฒิชัย ศรีช่วย  
2. ธนวดี พรหมจันทร์  
3. สมปอง เตชะโต 

International Journal of Agricultural Technology ปีท่ี 14 
ฉบับท่ี 2. มกราคม 2561. หน้าท่ี 259 - 270 

 0.80 

19. ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าว 5 สายพันธุ์ ที่ปลูกในชุดดิน
รังสิตภายใต้การจัดการปุ๋ยเคมีแบบเฉพาะพื้นที่ (Yield 
potentials of five varieties of rice grown on Rangsit 
soil series under site- specific fertilizer 
management).  

1. อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์  
2. ธนกฤต เขียวอร่าม  
3. ธนวดี พรหมจันทร์ 

วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร ์ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2. เมษายน-
มิถุนายน 2560. หน้าท่ี 46 - 60. 

 0.80 
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ตารางท่ี 2.3-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ       
ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค. 61-31 ธ.ค. 61) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

 

ล าดับที ่
ชื่อบทความฉบับสมบูณ์  

(Full Paper) (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการ (Journal) ที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีที่/ฉบับท่ี 
วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์ และเลขหน้า) ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความนั้น

จะได้รับการตีพิมพ์หลายคร้ัง/หลายฉบับก็ตาม 
ค่าน้ าหนัก 

1. Antimicrobial and weed inhibitory activities of Senna 
spectabilis extracts against plant pathogens.  

1. รัชษาวรรณ์ มงคล  
2. Warinthorn Chavasiri 

International Journal of Agricultural Technology Volume 
14 Issue/No. 7. January 2018. pages 1445 - 1454. 

1.00 

2. Combined larvicidal efficacy of rhinacanthin-C, luteolin, 
quercetin, and binary mixtures of Rhinacanthus nasutus, 
Andrographis paniculata and Vernonia cinerea extracts 
against Aedes aegypti mosquito.  

ปณิดา ดวงแก้ว International Journal of Agricultural Technology Volume 
14 Issue/No. 3. May 2018. pages 271 - 286. 

1.00 

3. Effects of a mixture of wood charcoal powder and wood 
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Genomic and bioinformatic analysis of 
NADPH-cytochrome P450 reductase in 
Anopheles stephensi (Diptera: Culicidae). 
Journal of Insect Science 14, A163. 

2014  
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วัน-เดือน-ปีที่
ได้รับอา้งอิง 

(cited) 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

11. Pethuan S.,  
Duangkaew P.,  
Sarapusit S.,  
Srisook E.,  
Rongnoparut P. 

Inhibition against mosquito cytochrome 
P450 enzymes by rhinacanthin-A, -B, and 
-C elicits synergism on cypermethrin 
cytotoxicity in Spodoptera frugiperda 
cells. (2012) Journal of Medical 
Entomology, 49 (5) , pp. 993-1000. 

1.Chaisit, T., Siripong, P., Jianmongkol, S. 
Rhinacanthin-C enhances doxorubicin 
cytotoxicity via inhibiting the functions of 
P-glycoprotein and MRP2 in breast cancer 
cells. European Journal of Pharmacology 
795, pp. 50-57. 

2017  

   2.Rongnoparut, P., Duangkaew, P., 
Prasopthum, A., Pouyfung, P. Structure-
function relationships of phytochemicals 
in control of mosquito vectors. Current 
Organic Chemistry20 (25), pp. 2649-2673. 

2016  

   3.Kotewong, R., Pouyfung, P., Duangkaew, 
P., Prasopthum, A., Rongnoparut, P. 
Synergy between rhinacanthins from 
Rhinacanthus nasutus in inhibition 
against mosquito cytochrome P450 
enzymes. Parasitology Research 114 (7), 
pp. 2567-2579. 

2015  

   4.Zhao, Y., Liang, A., Nilsen, O.G. 
Inhibitory mechanisms of human CYPs by 

2015  
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วัน-เดือน-ปี และเลขหน้า) 
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วัน- เดือน -ปี และเลขหน้า) 

วัน-เดือน-ปีที่
ได้รับอา้งอิง 

(cited) 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

three alkaloids isolated from traditional 
chinese herbs. Phytotherapy Research 29 
(6), pp. 825-834. 

   5.Nair, D.K., Menna-Barreto, R.F.S., Da 
Silva Júnior, E.N., Mobin, S.M., 
Namboothiri, I.N.N. Chiral squaramide-
catalyzed asymmetric synthesis of 
pyranones and pyranonaphthoquinones 
via cascade reactions of 1,3-dicarbonyls 
with Morita-Baylis-Hillman acetates of 
nitroalkenes. Chemical Communications 
50 (53), pp. 6973-6976. 

2014  

12. Kanjamananeesathian M,  
Wiwattanapatapee R,  
Rotniam W, Pengnoo A,  
Wongpetkhiew W,  
Tanmala V.  

Application of a suspension concentrate 
formulation of Bacillus velezensis to 
control root rot of hydroponically-grown 
vegetables. New Zealand Plant 
Protection. 2013. 66: 229-234.   

Sirinunta, A. and Akarapisan, A.  Screening 
of Antagonistic Bacteria for Controlling 
Cercospora coffeicola in Arabica Coffee. 
2015. Journal of Agricultural Technology. 
V.11 (5): 1209-1218. 

2015  

13. Kanjamananeesathian M, 
Wiwattanapatapee R,  
Rotniam W,  

Spraying hydroponic lettuce roots with a 
suspension concentrate formulation of 
Bacillus velezensis to suppress root rot 

1.Tomasi, N., Pinton, R., Dalla Costa, L., 
Cortella, G. Terzano, R., Mimmo, T., 
Scampicchio, M. and Cesco, S. 2015. New 

2015  

https://scholar.google.co.th/citations?user=ivnkz3AAAAAJ&hl=th&oi=sra
https://scholar.google.co.th/citations?user=QYBqGqsAAAAJ&hl=th&oi=sra
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224415001971
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(cited) 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

Wongpetkhiew W. 
  
 

disease and promote plant growth. New 
Zealand Plant Protection. 2014. 67: 213-
219.   

solutions for floating cultivation system 
of ready-to-eat salad: a review. Trends in 
Food Science. V. 46 (2), Part B: 267-276. 

   2.Lee, S. and Lee, J. 2015. Beneficial 
bacteria and fungi in hydroponic systems: 
Types and characteristics of hydroponic 
food production methods.  Scientia 
Horticulturae. V 195: 206-215. 

2015  

14. Kanjana Juntada,  
Sudawadee Taboonmee,  
Pimjai Meetum,  
Sirinnapa Poomjae,  
Pantipa Na Chiangmai 

Somatic embryogenesis induction from 
protocorm-like bodies and leaf segments 
of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’. 
Silpakorn University Science and 
Technology Journal. 2015, 9(2): 9-19. 

1. Wattanapan, N., Nualsri, C., and 
Meesawat, U. 2016. In vitro propagation 
through transverse thin cell layer (tTCL) 
culture system of lady’s slipper orchid: 
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Songklanakarin Journal of Science and 
Technology (30 pages). 

2016  

15. Na Chiangmai, P.,  
Y. Pootaengon,  
P. Meetum, 
N. Jankomon,  
D. Muangnoi  

 Mutation induction in physic nut 
(Jathopha cuscas L.) by colchicine 
treatments. Silpakorn University Science 
and Technology Journal (SUSTJ) 8(2): 28- 
39. 

Surahman, M., Santosa, E., Agusta, H., 
Aisyah, S. I. and F. N. Nisya. 2018. Effects 
of gamma irradiation on the performance 
of atropha (Jatropha curcas L.) 

2018  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224415001971
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224415001971
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09242244/46/2/part/PB
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423815301758
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423815301758
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423815301758
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423815301758
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044238/195/supp/C


123 
 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

ล าดับที ่ ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมทุกท่าน 
ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (ชื่อ

บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี 
วัน-เดือน-ปี และเลขหน้า) 
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D. Kitthip  
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 M. Kanjanamaneesathian.   

Songklankarin J. Sci. Technol. 2015. 37(5): 
515-522. 

translocation indexes at vegetative stage in 
tropical popcorn. Euphytica. 214: 103 



125 
 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
2.2 220,000 บาท 121,051  บาท 2.75 
2.3 ร้อยละ 60 ร้อยละ 58.87 4.91 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. มีโครงการวิจัยที่หลากหลายทั้งโครงการวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่สามารถท าการศึกษาต่อยอด
การวิจัยต่อไปได้และโครงการเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ด าเนินการสนับสนุนให้บุคลากรขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมมากข้ึน  
2. ควรด าเนินการในการสนับสนุนให้บุคลากรมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ  
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า 

  

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา 

  

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

  

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน   

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :        6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          6 ข้อ    ผลการด าเนินงาน :   บรรลุเป้าหมาย 
              ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :       6 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

 
คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายการให้บริการวิชาการไว้ในแผนยุทธศาสตร์         

คณะสัตวศาสตร์ฯ คือ เขตภูมิภาคตะวันตก เน้นพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ โดยในแต่ละปี
คณะฯ มีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยมีโครงการที่ชุมชนต้องการให้จัดบริการวิชาการ
ทั้งหมด   โดยครอบคลุมด้านสัตวศาสตร์  เทคโนโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า  เทคโนโลยีการผลิตพืช  ธุรกิจ
การเกษตร  และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  เช่น   การจัดการโรงเรือนการเลี้ยงไก่อินทรีย์ การท า
เกษตรอินทรีย์ การแปรรูปจากผลผลิตสินค้าเกษตร  และการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์  ( เอกสาร
หมายเลข 3.1.1-1)  

 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการจัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีการศึกษา 2561 โดย
แบ่งเป็น  2 รูปแบบดังนี้  

1. โครงการแบบให้เปล่า 
1.1 โครงการแบบให้เปล่า (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ทั้งนี้ด้วยความช านาญและเชี่ยวชาญ

ของบุคลากรคณะสัตวศาสตร์ฯ จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 8 โครงการ โดย
เน้นพื้นที่การให้บริการอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 
1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงและการจัดการสุขภาพไก่

อินทรีย์   
1.1.2 โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางสัตว์น้ าตามวิถีเกษตรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 

1.1.3 โครงการเพาะและขยายพันธุ์ปลากัดพ้ืนเมืองเพชรบุรีตามวิถีเกษตรอย่างยั่งยืน 

1.1.4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมพันธุ์และการแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโค
นม โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ 

1.1.5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างตลาดสินค้าออนไลน์เพ่ือเพ่ิม
ช่องทาง การจัดจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร ของชุมชนเกษตรกร 

1.1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมเทียมไก่เพ่ือปรับปรุงพันธุ์ และ
พาณิชย์ 

1.1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการและดูแลสุขภาพโคนมเบื้องต้น 

1.1.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการใช้เครื่ องรีด
นม 

https://drive.google.com/open?id=1mZSTbNG2k9UzwJtTM4QLjXk7Qsybahsx
https://drive.google.com/open?id=1mZSTbNG2k9UzwJtTM4QLjXk7Qsybahsx
https://drive.google.com/open?id=12v7QgwtxKtz925hbT_QVt7aPKWEuYoqO
https://drive.google.com/open?id=1_fBWMyv5wrKavpG08cHjsDmv8mtNGI0k
https://drive.google.com/open?id=1iBl3TKIUKy5XQzvPTDnYfTh6gJ5MzwaQ
https://drive.google.com/open?id=1iBl3TKIUKy5XQzvPTDnYfTh6gJ5MzwaQ
https://drive.google.com/open?id=1oAiOicbvArdU-d3RR6g5MeG18mwKoZfW
https://drive.google.com/open?id=1oAiOicbvArdU-d3RR6g5MeG18mwKoZfW
https://drive.google.com/open?id=1KONxIX4WvwQU_3XQGISVC9hT4Tqu3b_E
https://drive.google.com/open?id=1KONxIX4WvwQU_3XQGISVC9hT4Tqu3b_E
https://drive.google.com/open?id=1DKF8R6UDAuMJtQ4HxrIbw6KzFlIniOWS
https://drive.google.com/open?id=1gnZnQ2V44xYTlIctFxUkFu2uXMV7rmz5
https://drive.google.com/open?id=1gnZnQ2V44xYTlIctFxUkFu2uXMV7rmz5
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1.2 โครงการแบบให้เปล่า  ทั้งนี้ด้วยความช านาญและเชี่ยวชาญของบุคลากรคณะ          
สัตวศาสตร์ฯ จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการจากเงินอุดหนุนภายนอก ดังต่อไปนี้ 
1.2.1 เงินอุดหนุนจาก สวทช.ทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้ 

1.2.1.1 โครงการ “การจัดการดินและปุ๋ยแบบแม่นย าส าหรับข้าวด้วยการใช้
แอพพลิเคชั่น All-Rice 1”   

1.2.1.2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการผลิตกล้วยหอมทองปลอดโรค 
1.2.1.3 การถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผลิตเพ่ิมจ านวนเชื่อแบคทีเรีย

ปฏิปักษ์อย่างง่าย Bacillus megaterium เพ่ือใช้ในการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของข้าวและการควบคุมโรคข้าวที่ส าคัญที่เกิดจากเชื้อรา 

1.2.2  เงินอุดหนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ทั้งหมด 1 โครงการ ดังนี้ 
1.2.2.1 การขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในเขตจังหวัด

เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่าง
ยั่งยืน 

 
 2. โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ดังนี้ 

2.1 โครงการบริการวิชาการการผลิตและวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่ม ด าเนินการโดยให้บริการ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

2.2 โครงการพัฒนาทักษะการด าน้ า (Scuba driving) และการวิจัยทางทะเล ซึ่งด าเนินการ
ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

2.3 การบริการวิชาการด้านฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์ฯ และการให้บริการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพอาหารสัตว์  ด าเนินการโดยให้บริการหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มาขอให้คณะ
สัตวศาสตร์ฯ ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ 

 
โดยการจัดท าแผนการให้บริการวิชาการ โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ดังนี้ 
1. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องต่อความต้องการของเกษตรกร หรือชุมชน ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50  
2. โครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและวิจัย ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50  
3. การบริการวิชาการเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับคณะวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
 
โดยจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการต่อปี ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

วิชาการโดยรวม การด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน และคณะฯ ได้ชี้แจงให้บุคลากร
น าเสนอโครงการบริการวิชาการผ่านหลักสูตรและให้แต่ละหลักสูตรประชุมพิจารณาถึงความส าคัญและ
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สอดคล้องกับแนวทางในการจัดโครงการบริการวิชาการของคณะวิชา และส่งให้คณะสัตวศาสตร์ฯ เพ่ือ
น าเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดเรียงล าดับความส าคัญของ
โครงการ จากนั้นคณะวิชาบรรจุโครงการที่ผ่านการพิจารณาแล้วในค าของบประมาณแผ่นดินในแต่ละ
ปีงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 3.1.1-2  และ 3.1.1-3) 
 
 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการ โดยได้ก าหนดให้
ทุกโครงการ มีการก าหนดหรือระบุแนวทางการใช้ประโยชน์จากการด าเนินงาน ได้แก่ การน าผลการ
บริการวิชาการ มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะสัตวศาสตร์ฯ การน าผล
การด าเนินงานมาใช้ก าหนดเป็นโจทย์การวิจัย รวมทั้งการขยายผลการด าเนินงานไปยังชุมชนเป้าหมาย
อ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจากการด าเนินงานได้ก าหนดให้ทุกโครงการ
ระบุแผนการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนนั้น คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้มีความส าเร็จในการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการท่ีเกิดกับนักศึกษา และชุมชน (เอกสารหมายเลข 3.1.2-1) ดังนี้   

โครงการที่เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา โดยในการจัดโครงการบริการวิชาการ จะมีนักศึกษา
ที่ก าลังศึกษาในด าเนินการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา 710311 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ และเพาะ
ขยายพันธุ์สัตว์ 710343 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ และ 710353 การผลิตสัตว์ปีก ตามหลักสูตร       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ รวมทั้ง 710513 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์ เป็นต้น    
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริการวิชาการชุดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมเทียมไก่เพ่ือการ
ปรับปรุงพันธุ์และพาณิชย์  จัดให้นักศึกษาในกลุ่มนี้ได้มีส่วนร่วมในการใช้ทักษะที่ได้จากการเรียนรายวิชา
ดังกล่าว มาสังเกตการณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม เป็นต้น  

ทุกโครงการที่คณะจัดบริการวิชาการ  ล้วนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เช่น โครงการ 
การสร้างตลาดสินค้าออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรของชุมชนเกษตรกร ซึ่ง
เป็นการจัดบริการวิชาการ เพ่ือให้ความรู้กับเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต/จ าหน่าย
สินค้าชุมชนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท าธุรกิจด้านการเกษตร  โดยโครงการนี้สามารถให้ความรู้
ในการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และแนวทางในการพัฒนา ซึ่งเกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปปฏิบัติได้จริง  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมพันธุ์และระบบ
การจัดการผสมพันธุ์ โคนมโดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมและการสืบพันธุ์ขั้นสูง ซึ่งคณะฯ ได้มีการขยาย
ผลการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและทายาทเกษตรกรจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมใน
เขตภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการบริการวิชาการครั้งนี้เพ่ือ
น าองค์ความรู้ทางวิชาการด้านระบบการจัดการผสมพันธุ์โคนมโดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมและการ
สืบพันธุ์ขั้นสูง เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคนมแก่ชุมชน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่
การแก้ไขปัญหาการจัดการด้านการสืบพันธุ์ ผ่านกระบวนการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรผู้
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เลี้ยงโคนม เพ่ือลดการน าเข้านมและผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่อย ซึ่งขาดความรู้ด้านการจัดการและที่เป็นปัญหามากๆ คือ การผสมไม่ติดหรือการผสมติด
ยาก ที่สร้างความเสียหายต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและ โคนมเป็นมูลค่าความเสียหายมหาศาล 

 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า  
 

คณะสัตวศาสตร์ฯ  ได้ก าหนดนโยบายด้านการบริการวิชาการไว้ คือ ให้การสนับสนุนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายตามความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร สอดคล้องกับสภาพปัญหาและตรงตามความต้องการของชุมชน และน าเอาองค์ความรู้ที่เกิด
จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนและบูรณาการกับการวิจัย เพ่ือแสวงหาความรู้เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง ดังนั้นจึงเน้นการ
ให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า ซึ่งโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2562 มี 
11 โครงการ เป็นโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงและการจัดการสุขภาพไก่อินทรีย์ 
2. โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางสัตว์น้ าตามวิถีเกษตรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 

3. โครงการเพาะและขยายพันธุ์ปลากัดพ้ืนเมืองเพชรบุรีตามวิถีเกษตรอย่างยั่งยืน 

4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมพันธุ์และการแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคนม โดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ 

5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างตลาดสินค้าออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทาง การจัด
จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร ของชุมชนเกษตรกร 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมเทียมไก่เพ่ือปรับปรุงพันธุ์ และพาณิชย์ 
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการและดูแลสุขภาพโคนมเบื้องต้น 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการใช้เครื่องรีดนม 

9. โครงการ“การจัดการดินและปุ๋ยแบบแม่นย าส าหรับข้าวด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น All-Rice 1”   

10. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการผลิตกล้วยหอมทองปลอดโรค 

11. การถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผลิตเพ่ิมจ านวนเชื่อแบคทีเรียปฏิปักษ์อย่างง่าย Bacillus 
megaterium เพ่ือใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวและการควบคุมโรคข้าวที่ส าคัญ
ที่เกิดจากเชื้อรา 

12. การขยายผลธนาคารปูม้าในพ้ืนที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เพื่อการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณา 

https://drive.google.com/open?id=1mZSTbNG2k9UzwJtTM4QLjXk7Qsybahsx
https://drive.google.com/open?id=12v7QgwtxKtz925hbT_QVt7aPKWEuYoqO
https://drive.google.com/open?id=1_fBWMyv5wrKavpG08cHjsDmv8mtNGI0k
https://drive.google.com/open?id=1iBl3TKIUKy5XQzvPTDnYfTh6gJ5MzwaQ
https://drive.google.com/open?id=1iBl3TKIUKy5XQzvPTDnYfTh6gJ5MzwaQ
https://drive.google.com/open?id=1oAiOicbvArdU-d3RR6g5MeG18mwKoZfW
https://drive.google.com/open?id=1oAiOicbvArdU-d3RR6g5MeG18mwKoZfW
https://drive.google.com/open?id=1KONxIX4WvwQU_3XQGISVC9hT4Tqu3b_E
https://drive.google.com/open?id=1DKF8R6UDAuMJtQ4HxrIbw6KzFlIniOWS
https://drive.google.com/open?id=1gnZnQ2V44xYTlIctFxUkFu2uXMV7rmz5
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สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ทั้งหมด 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  และเป็น

โครงการทีม่ีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.25 และนอกจากนี้ ทุกโครงการเป็นโครงการบริการวิชาการ 
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัย และมี 3 โครงการเป็นโครงการบริการวิชาการแบบสร้างมูลค่า
ให้กับคณะวิชา จากข้อมูลพบว่า แผนการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ประสบความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนทุกตัวบ่งชี้ 

ในการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการ ทั้งในระดับแผนงานของคณะ และในระดับโครงการ 
โดยตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนงาน คือ การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่
ก าหนด จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมาย และความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ซึ่งผลการด าเนินงาน นอกจากการวัดความส าเร็จในระดับแผนงานแล้ว ยังมีการชี้วัดความส าเร็จใน
ระดับโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการจะต้องใช้ตัวชี้วัดบางตัวชี้วัดร่วมกัน และสามารถก าหนดตัวชี้วัดเฉพาะที่
สอดคล้องกับลักษณะโครงการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม   

การชี้วัดความส าเร็จระดับโครงการ คณะสัตวศาสตร์ฯ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการและสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะวิชา นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุด
การจัดโครงการ คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของทุกโครงการร่วมกัน 
เพ่ือให้ประธานโครงการและคณะท างานแต่ละโครงการได้ชี้แจงและน าเสนอประเด็นต่างๆ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการด าเนินการ เพ่ือประโยชน์ในพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการหรือการพิจารณาจัด
โครงการบริการวิชาการในครั้งต่อไป 

     ทุกโครงการการสามารถด าเนินงานเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน มีผู้เข้ารับบริการ
ในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 433 คน (โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า) และมี
ความพึงพอใจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) และได้น าเสนอผลการด าเนิน งานด้าน
บริการวิชาการให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา ครั้งที่ 7/62 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
ทั้งนี้กรรมการประจ าคณะฯ ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานส าหรับโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
คือ ควรเน้นกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในแถบภาคกลางตอนล่าง  และเน้นฝึกทักษะให้กับเกษตรกรให้เกิด
ความยั่งยืน  ตลอดจนการหางบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการบริการวิชาการจากหน่วยงาน
ภายนอกมาขึ้น  ซึ่งเป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการเสนอของบประมาณในปีงบประมาณต่อไป
ด้วย (เอกสารหมายเลข 3.1.4.-1)   

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3.4.1 โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เงินแผ่นดิน) 
 



132 
 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

โครงการบริการวิชาการ 
งบประมาณ 
(แผ่นดิน) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ตามแผน 

(คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(คน) 

ก าหนดการ 

ร้อยละ
การ

น าไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ส่งเสริมการเลี้ยงและการจัดการสุขภาพไก่
อินทรีย์ 

209,000 20 57 16-17  
ก.พ.62 

87.76 88.09 

2. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางสัตว์น้ าตามวิถี
เกษตรอย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 2 

250,000 40 
 

76 23 มี.ค. 62 
และ  

25 มี.ค. 62 

88.42 90.53 

3. โครงการเพาะและขยายพันธุ์ปลากัด
พื้นเมืองเพชรบุรีตามวิถีเกษตรอย่างยั่งยืน 

219,000 30 35 30-31  
มี.ค. 62 

83.43 89.14 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมพันธุ์
และการแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคนม 
โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ 

293,000 30 32 11-13  
พ.ค. 62 

90.63 87.92 

5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
สร้างตลาดสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทาง 
การจัดจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร ของ
ชุมชนเกษตรกร 

110,000 20 38 16-17  
มี.ค. 62 

86.40 87.50 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ผสมเทียมไก่เพื่อปรับปรุงพันธุ์ และพาณิชย์ 

55,000   30 64 20 เม.ย.62 89.40 90.00 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
จัดการและดูแลสุขภาพโคนมเบื้องต้น 

87,000 35 64 28-29 
 มี.ค. 62 

91.50 94.40 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการใช้เครื่อง
รีดนม 

77,000 35 67 26-27  
เม.ย.62 

98.60 94.40 

 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 3.4.2 โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุน

ภายนอก) 

โครงการบริการวิชาการ งบประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมตามแผน (คน) ก าหนดการ แหล่งทุน 

https://drive.google.com/open?id=1mZSTbNG2k9UzwJtTM4QLjXk7Qsybahsx
https://drive.google.com/open?id=1mZSTbNG2k9UzwJtTM4QLjXk7Qsybahsx
https://drive.google.com/open?id=1mZSTbNG2k9UzwJtTM4QLjXk7Qsybahsx
https://drive.google.com/open?id=1_fBWMyv5wrKavpG08cHjsDmv8mtNGI0k
https://drive.google.com/open?id=1_fBWMyv5wrKavpG08cHjsDmv8mtNGI0k
https://drive.google.com/open?id=1iBl3TKIUKy5XQzvPTDnYfTh6gJ5MzwaQ
https://drive.google.com/open?id=1iBl3TKIUKy5XQzvPTDnYfTh6gJ5MzwaQ
https://drive.google.com/open?id=1iBl3TKIUKy5XQzvPTDnYfTh6gJ5MzwaQ
https://drive.google.com/open?id=1oAiOicbvArdU-d3RR6g5MeG18mwKoZfW
https://drive.google.com/open?id=1oAiOicbvArdU-d3RR6g5MeG18mwKoZfW
https://drive.google.com/open?id=1oAiOicbvArdU-d3RR6g5MeG18mwKoZfW
https://drive.google.com/open?id=1oAiOicbvArdU-d3RR6g5MeG18mwKoZfW
https://drive.google.com/open?id=1KONxIX4WvwQU_3XQGISVC9hT4Tqu3b_E
https://drive.google.com/open?id=1KONxIX4WvwQU_3XQGISVC9hT4Tqu3b_E
https://drive.google.com/open?id=1DKF8R6UDAuMJtQ4HxrIbw6KzFlIniOWS
https://drive.google.com/open?id=1DKF8R6UDAuMJtQ4HxrIbw6KzFlIniOWS
https://drive.google.com/open?id=1DKF8R6UDAuMJtQ4HxrIbw6KzFlIniOWS
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1. โครงการ “การจัดการดิน
และปุ๋ยแบบแม่นย าส าหรับ
ข้าวด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น 
All-Rice 1”   

710,000 1.เจ้าหน้าที่เกษตรต าบลและเกษตรอ าเภอ
ได้รับความรู้การจัดการดินและปุ๋ยโดยใช้
เทคนิคการใช้แอพพลิเคช่ัน All-Rice1จ านวน 
20 คน 

2. เกษตรกรเข้าร่วมอบรมจ านวน 300 คน 
ในพื้นที่ 6 อ าเภอเป้าหมาย ได้แก่ ชะอ า ท่า
ยาง บ้านลาด  

เมืองเพชรบุรี บ้านแหลม และเขาย้อย 
3. เกษตรกรแกนน าอย่างน้อย 20 ราย 
4. ผู้เข้าอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน

การจัดการปุ๋ ย เพื่ อลดต้นทุนค่ าปุ๋ยลงได้
มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์จากการใช้ปุ๋ยแบบเดิม 

5. ผู้เข้าอบรมมากกว่าร้อยละ 80 น าความรู้
ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

2 เม.ย. 62  
-    

1 เม.ย. 63  

สวทช. 

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เพื่อการผลิตกล้วยหอมทอง
ปลอดโรค 

919,000 ถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 100 คน 
เกษตรกรแกนน า  20 คน 

2 เม.ย. 62  
-  

1 เม.ย. 63 

สวทช. 

3. การถ่ายทอดความรู้และ
เทคนิคการผลิตเพิ่มจ านวน
เช่ือแบคทีเรียปฏิปักษ์อย่าง
ง่าย Bacillus megaterium 
เพื่อใช้ในการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของข้าวและการ
ควบคุมโรคข้าวที่ส าคัญที่
เกิดจากเชื้อรา 

800,000 1. เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอพิชัย  
อ าเภอทองแสนขัน  และผู้น ากลุ่มเกษตรกร
ต าบลคุ้งตะเภา  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จ านวน 20 คน 

2. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตอ าเภอพิชัย  
อ าเภอทองแสนขัน  อ าเภอเมือง  จังหวัด
อุตรดิตถ์ จ านวน 220 คน 

1 มิ.ย. 62 
 – 

31 พ.ค. 63 

สวทช. 

4.การขยายผลธนาคารปูม้า
ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่ง
ต ะ วั นตก ใน เ ขตจั ง ห วั ด
เ พ ช ร บุ รี แ ล ะ จั ง ห วั ด
ประจวบคีรี ขันธ์ เพื่อการ
ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่าง
ยั่งยืน 

3,939,000 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 150 คน 
 
 

ต.ค. 61 
- 

พ.ค.62 

วช. 

หมายเหตุ  โครงการบริการวิชาการท้ัง 4 โครงการ  อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
 

ตารางท่ี 3.4.3  โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่า ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

โครงการบริการวิชาการ รายรับ 
(บาท) 

จ านวน 
ผู้เข้าร่วมตามแผน

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/ใช้บริการ 

ก าหนดการ 
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(คน) (คน/คร้ัง) 
1.โครงการบริการวิชาการการผลติและ
วิเคราะหค์ุณภาพน้ าดื่ม 

100,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

2.โครงการพัฒนาทักษะการด าน้ า 
(Scuba driving) และการวิจัยทางทะเล 

100,000 10 8 ตลอด
ปีงบประมาณ 

3. การบริการวิชาการด้านฟารม์สาธิต
คณะสัตวศาสตร์ฯ และ การให้บรกิาร
ตรวจวิเคราะหค์ุณภาพอาหารสัตว ์  

283,200 - 28 ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

 
คณะฯ ได้น าผลการประเมินการด าเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

เช่น ต้องการให้เน้นการบริการวิชาการที่กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพ้ืนที่  ผู้รับบริการเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงตามข้อเสนอโครงการ และนอกจากเป้าหมายเชิงปริมาณแล้ว ควรจัดการจัดการ
อบรมที่เน้นในเรื่องความรู้และทักษะที่เกษตรกรสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงด้วย โดยในปีการศึกษา 2560 
ซึ่งอยู่ระหว่างปีงบประมาณ 2560 คณะฯ ได้น าผลสรุปการด าเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/61 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 ไปชี้แจงต่อที่ประชุมบุคลากรของคณะฯ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 8/61 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2561 เพ่ือให้บุคลากรได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปเป็นแนวทางใน
การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ โดยคณะวิชามีการปรับปรุงแผนในการปฏิบัติงานใน
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง และเน้นฝึกทักษะให้กับเกษตรกร โดย
โครงการที่จัดต้องเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพ่ือเสนอต่อคณะฯ ให้พิจารณา
บรรจุโครงการไว้ในค าของบประมาณในปีถัดไป (เอกสารหมายเลข 3.1.5.-1 และ 3.1.5.-2) 

สืบเนื่องจากการศึกษาดูงานในปีการศึกษา 2560  ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ท าให้ในปีการศึกษา 2561 เกิดความร่วมมือและมีการประชุมหารือความ
ร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนและเกษตรกร (ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร)  ร่วมกับสภาเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ,  
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ ากัด และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบุรี  วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ท าให้เกิดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบของการอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรที่ปลูกผักแบบอินทรีย์   ณ   เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 3.1.5.-3) 
โดยมีคณาจารย์ของคณะวิชาเป็นวิทยากรให้ความรู้ต่างๆ  ครอบคลุมด้านต่างๆ คือ การจัดการดิน ปุ๋ย 
โรค แมลง การจัดการโรงเรือน และการบริหารจัดการแปลงปลูกแบบให้มีผลผลิตตลอดทั้งปี และใน
รูปแบบโครงการบริการวิชาการในเชิงเปล่า  จ านวน 3 โครงการ (เอกสารหมายเลข 3.1.5.-4) 

 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
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คณะวิชาสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการยื่นเสนอขอเงินสนับสนุน ในการจัดท าโครงการบริการ
วิชาการจากแหล่งทุนภายนอก  นอกเหนือจากเงินงบประเมาณแผ่นดิน  โดยในปีการศึกษา 2561 คณะ
วิชาเป็นตัวกลางเก่ียวกับความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนและเกษตรกร (ภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่าง สวทช. และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร)  โดยอาศัย
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการที่ตอบโจทย์หรือความต้องการของสวทช. และเกษตรกร  ส่งผล
ให้เกิดความร่วมมือในการจัดโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า  จ านวน 3 โครงการ  (เอกสารหมายเลข 
3.1.6-1) คือ    

1. โครงการ “การจัดการดินและปุ๋ยแบบแม่นย าส าหรับข้าวด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น All-Rice 1”   

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการผลิตกล้วยหอมทองปลอดโรค 

3. การถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผลิตเพ่ิมจ านวนเชื่อแบคทีเรียปฏิปักษ์อย่างง่าย Bacillus 
megaterium เพ่ือใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวและการควบคุมโรคข้าวที่ส าคัญที่เกิดจากเชื้อ
รา 

 นอกจากนี้มีโครงการบริการวิชาการที่ให้เปล่าจากส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ  )  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)  ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ส านักงาน
ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เป็นต้น จ านวน 1 โครงการ คือ การขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่ชายฝั่ง
อ่าวไทยฝั่งตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่าง
ยั่งยืน (เอกสารหมายเลข 3.1.6-2) 

 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.1.1-1 สรุปความต้องการในการจดับริการวิชาการ 
3.1.1-2 รายการประชุมคณะฯ ครั้งที ่4/62 เมื่อวันท่ี 3 ก.ค. 62 
3.1.1-3 แผนปฏิบัติงานราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1.2-1 สรุปโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1.4-1 รายงานการประชุมคณะฯ ครั้งท่ี 7/62 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2562 
3.1.5-1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 5/61 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 
3.1.5-2 รายงานการประชุมคณะฯ ครั้งท่ี 8/61 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2561 
3.1.5-3 รายงานการประชุมหลักสตูรสาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  ครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี  20 พ.ย. 2561  และ  

ครั้งท่ี 8/61 วันท่ี 7 ม.ค. 2562) 
3.1.5-4 โครงการบริการวิชาการในเชิงเปลา่  จ านวน 3 โครงการ จาก สวทช 
3.1.6-1 โครงการบริการวิชาการในเชิงเปลา่  จ านวน 3 โครงการ จาก สวทช 
3.1.6-2 โครงการกการขยายผลธนาคารปมู้าในพ้ืนท่ีชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบรุีและ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการฟืน้ฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
3.1 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. คณะสัตวศาสตร์ฯ มีองค์ความรู้ทางการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งด้านพืช สัตว์ และสัตว์น้ า 
ซึ่งสามารถให้ความรู้เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรและชุมชนในพ้ืนที่
โดยรอบมหาวิทยาลัย  

2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจากงบประมาณเงินแผ่นดินอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีงานวิจัยที่สามารถถ่ายทอดผลการวิจัยสู่เกษตรกรในรูปแบบโครงการบริการวิชาการและ

เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพโดยตรง เช่น การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเชิงบูรณาการ
ตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าว  และมีโครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างมูลค่า  
ได้แก่  โครงการบริการวิชาการการผลิตและวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่ม   โครงการพัฒนาทักษะ
การด าน้ า (Scuba driving) และการวิจัยทางทะเล และการบริการวิชาการด้านฟาร์มสาธิต
คณะสัตวศาสตร์ฯ และการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์   

4. มีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า จากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมมากขึ้น เช่น สวทช. และ 
วช.  เป็นต้น 

   
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการน าเสนอโครงการบริการวิชาการเป็นชุดโครงการ เพ่ือพัฒนาความรู้แก่ผู้สนใจใน
รูปแบบขององค์รวมในแต่ละด้าน อาทิเช่น ด้านพืช ด้านสัตว์ หรือด้านสัตว์น้ า 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ   
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

  

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

  

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :        6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          6 ข้อ    ผลการด าเนินงาน :    บรรลุเป้าหมาย 
               ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :       6 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

คณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และใน
แต่ละคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะสัตวศาสตร์ฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 4.1.1-
1) คณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้ มีการประชุมร่วมกันในการก าหนดแผนการจัดโครงการ รายงานความ
คืบหน้าการด าเนินงานโครงการ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ นอกจากนี้คณะสัตวศาสตร์ฯ ยังได้ก าหนดให้
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
2. ก าหนดจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก าหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติงานราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 4.1.2-1) และได้ยึดถือความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์ฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561)  

แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ  
1. เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการอนุรักษ์และส่งเสริม

เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2. เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะสัตวศาสตร์ฯ ในการส่งเสริมการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาทางการเกษตร 

3. เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตร์ฯ 
4. เพ่ือบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ทั้งนี้คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะสัตวศาสตร์ฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 พิจารณาโครงการตามแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดต่างๆ เพ่ือจัดล าดับ
คะแนนโครงการตามเกณฑ์ เพ่ือสรุปผล และน าเสนองบประมาณในการจัดสรรต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
โดยแต่ละโครงการมีตัวชี้วัดความส าเร็จไว้ในโครงการ ซึ่งจะมีการประเมินผลการจัดงานของแต่ละ
โครงการ  และก าหนด 2 ตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เห็นผลเชิงประจักษ์
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 2 โครงการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน จ านวน  1  โครงการ   โดยในปีงบประมาณ 2562 มีโครงการที่ได้รับจัดสรร จ านวน 4 โครงการ 
ดังนี้  
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นอกจากนี้มีโครงการที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลารัตนโกสิทร์ วิทยาเขตวังไกล

กังวล, มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาล
เมืองหัวหิน และศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ จ านวน 1 โครงการ คือ 

- โครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 15 ประจ าปี พ.ศ. 2562   
 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาของคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้ก ากับติดตามการด าเนินงานทุกไตรมาส และ

รวบรวมข้อมูล รายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ นอกจากนี้ ยังมีการท าปฏิทิน
ก าหนดการการจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะสัตวศาสตร์ฯ เพ่ือ
แจ้งก าหนดการและแผนการด าเนินงานเพ่ือเตือนความจ าโดยผ่านจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้ง
ด าเนินการเร่งรัดให้ประธานโครงการด าเนินการขออนุมัติโครงการและด าเนินการติดตามสรุปผลการจัด
โครงการตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด (เอกสารหมายเลข 4.1.3-1, 4.1.3-2 และ 4.1.3-3)  

 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     มีการประเมินผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม พบว่า มีการบรรลุทั้ง 2 ตัวชี้วัดดังนี้ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เห็นผลเชิง
ประจักษ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการกับการเรียนการสอน จ านวน 2 โครงการ  และ 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน จ านวน 2 โครงการ (เอกสารหมายเลข 
4.1.4-1) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เห็นผลเชิงประจักษ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และบูรณา
การกับการเรียนการสอน จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. สืบสานงานช่างศิลป์ “พวงมโหตร” โดยพวงมโหตรเป็นเครื่องแขวนโบราณที่ท าจากกระดาษ
สีต่างๆ น ามาพับและตัดเป็นรูปทรงต่างๆ ศิลปะพวงมโหตรนี้ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน คนไทยมักจะใช้
พวงมโหตรเป็นเครื่องแขวนประดับตกแต่งในงานมงคล เช่น งานบุญขวัญข้าว เป็นต้น โดยผลงานจากการ

โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
1. โครงการสืบสานงานช่างศิลป์ "พวงมโหตร"  150,000 
2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : การประดิษฐ์ตุ้มวัว 70,000 
3. โครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 15 ประจ าปี พ.ศ. 2562 46,800 
4. โครงการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ "แทงหยวก ช่างศิลป์บนถิ่นไทย" ครั้งที่ 8 150,000 
รวมเงินงบประมาณ  416,800 

https://drive.google.com/open?id=1gpkye7PAbrziUw00xdqmMRbX5ARSaRkp
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://drive.google.com/open?id=1emkLArsrAqbP7Be5hQ7lnYMaLPC1rN3R
https://drive.google.com/open?id=1gpkye7PAbrziUw00xdqmMRbX5ARSaRkp
https://drive.google.com/open?id=16BZBMU1GGyQTx7-KUjv7V7WVKvy__Btz
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จัดโครงการน าไปเผยแพร่ ในงานเทศมหาชาติ (ก่อนเข้าพรรษา) วัดสมอพรือ อ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  และเป็นการประยุกต์ในรายวิชา 700 243 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาไทยทางการเกษตร 

2. โครงการอัตลักษ์ภาษาศิลป์ศิลปศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 15   คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการอัตลักษ์ภาษาศิลป์ ศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก  4 หน่วยงาน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มาอย่างยาวนาน ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็น
ประจ าทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15  มีการจัดกิจกรรมการประกวด รางวัลการแข่งขันแทงหยวก “ภายใต้
หัวข้อ “สานศิลป์ ถิ่นพริบพรี สดุดีองค์ราชัน” รางวัลการประกวดการแต่งกายชุดพ้ืนเมือง (เทพบุตรชน
เผ่า  และเทพธิดาชน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยในประเภท
แข่งขันการแทงหยวก มีการแข่งขันชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย และในงานนี้มีการ
มอบรางวัลให้กับบุคคลที่ท าประโยชน์  โดยคณะวิชามีบุคลากรที่ได้รับรางวัล สายวิชาการ จ านวน 3 ท่าน  
สายสนับสนุน จ านวน 1 ท่าน และศิษย์เก่า 3 ท่าน และมีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขัน และร่วม
กิจกรรม และเป็นการน าไปประยุกต์ใน รายวิชา 700 243 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทยทาง
การเกษตร 

 
     โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : การประดิษฐ์ตุ้มวัว  เป็นโครงการที่

ท าให้เห็นคุณค่าของเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าความส าคัญของศิลปะวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน   ซึ่งถือเป็นประเพณี หรือศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งแถบทางจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  โครงการบูรณาการกับรายวิชา 710355 น้ านมและคุณภาพน้ านม และ 710452 การ
ผลิตโคเนื้อโคนม 

2. โครงการ ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ "แทงหยวกช่างศิลป์บนถิ่นไทย" ครั้งที่ 8  เป็นโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแทงหยวก จากช่างฝีมือที่มีความรู้ด้านแทงหยวกสู่เยาวชนรุ่น    
ทั้งนี้โครงการมีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมตามวิถีชาวชะอ า  เช่น งานอัตลักษณาภาษาศิลป์กับศิลปะ 
ศิลปินบนถิ่นไทย  งานพระราชทานเพลิงศพบุคคลส าคัญในจังหวัดเพชรบุรี และงานพิธีไหว้ครู เป็นต้น 
โครงการบูรณาการกับรายวิชา 710143-59/710243-55 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทยทาง
การเกษตร และ 085101-59 ศิลปากรสร้างสรรค์  
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1emkLArsrAqbP7Be5hQ7lnYMaLPC1rN3R
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โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
งบประมาณ 
(แผ่นดิน)  
(บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

(คน) 

ก าหนดการ 
จ านวน

กิจกรรมที่
เผยแพร่ 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

1 .  โ ค ร งก า รสื บส านง าน ช่ า งศิ ลป์  
"พวงมโหตร"  

150,000 406 9 ก.พ. 62 2 91.6 

2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม : การประดิษฐ์ตุ้มวัว 

70,000 127 25-26 พ.ค. 62 4 91.40 

3. โครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับ
ศิ ลปะ  ศิ ลปินบนถิ่ น ไทย ครั้ งที่  15 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

46,800 773 10 ก.ค. 62 
 

8 99.14 

4. โครงการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ 
"แทงหยวก ช่างศิลป์บนถ่ินไทย" ครั้งท่ี 8 

150,000 421 5 ก.ค. 62 5 97.31 

 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     จากผลการประเมินกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2561 ทั้ง 4 
โครงการ มีประเด็นที่จะน าไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามที่ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ครั้งที่ 7/62 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 
4.1.5-1) 

- การเพ่ิมจ านวนชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการเพ่ิมมากขึ้นทั้งในระหว่างการอบรมและ
การเผยแพร่กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยให้ครอบคลุมจังหวัดเพชรบุรี  และ
ประจวบคีรีขันธ์  โดยให้เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

- การจัดโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและกลุ่มประชาชนเป้าหมายด้าน
การเกษตรมากขึ้น   และเป็นโครงการที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนในแต่ละ
หลักสูตร  

- การประชาสัมพันธ์โครงการ จะมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึงและหลากหลาย
ช่องทาง  เพื่อการเข้าถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมายมากข้ึน 
 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทุกโครงการ มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน และมีการ

น าชุมชนเข้าร่วมในการจัดโครงการ อาทิเช่น โครงการการสืบสานงานช่างศิลป์ “พวงมโหตร” และ 
โครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์ ศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย (แทงหยวก) (เอกสารหมายเลข 4.1.6-1) 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1emkLArsrAqbP7Be5hQ7lnYMaLPC1rN3R
https://drive.google.com/open?id=1emkLArsrAqbP7Be5hQ7lnYMaLPC1rN3R
https://drive.google.com/open?id=1gpkye7PAbrziUw00xdqmMRbX5ARSaRkp
https://drive.google.com/open?id=1gpkye7PAbrziUw00xdqmMRbX5ARSaRkp
https://drive.google.com/open?id=1gpkye7PAbrziUw00xdqmMRbX5ARSaRkp
https://drive.google.com/open?id=16BZBMU1GGyQTx7-KUjv7V7WVKvy__Btz
https://drive.google.com/open?id=16BZBMU1GGyQTx7-KUjv7V7WVKvy__Btz
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.1.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมคณะสตัวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
4.1.2-1 แผนปฏิบัติงานราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4.1.3-1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 4/62 วันท่ี 3 ก.ค. 2562 
4.1.3-2 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 12/61  วันท่ี 20 ธ.ค. 2561 
4.1.3-3 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 4/62 วันท่ี 25 มี.ค. 2562   
4.1.4-1 รายงานสรุปโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560 - 2562 
4.1.5-1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 7/62 วันท่ี 31 ก.ค. 2562 

4.1.6-1 รายงานสรุปโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
4.1 6 ข้อ  6 ข้อ  5 คะแนน 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 

1. มีงบประมาณสนับสนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทุกปีและต่อเนื่อง 
2.  กลุ่มสังคมรอบข้างสถานที่ตั้ งของคณะสัตวศาสตร์ฯ มีความหลากหลายทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะสัตวศาสตร์ฯ 

3. บุคลากรในคณะสัตวศาสตร์ฯ มีทักษะในการจัดกิจกรรมด้านด้านศิลปวัฒนธรรม และมีการ
ถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมมือในการด าเนินงาน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. เพ่ิมจ านวนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในวงกว้างขึ้น และ

ควรมีการสานต่ออย่างต่อเนื่อง เพ่ือคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

2. พัฒนาโครงการให้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรและบูรณาการด้านการเรียนการ

สอนมากขึ้นโดยให้สอดคล้องกับแต่ละหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

  

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

  

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ งที่ มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

  

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ  

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :        7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          7 ข้อ    ผลการด าเนินงาน :  บรรลุเป้าหมาย 
              ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :       7 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 วิสัยทัศน์ของคณะสัตวศาสตร์ฯ คือ เป็นคณะเกษตรชั้นน าในระดับประเทศ ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต
และสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ โดยในปีการศึกษา 2561 คณะสัตว
ศาสตร์ฯ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม รายหลักสูตร และน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อจัดกลุ่มผลการวิเคราะห์ 
SWOT ในภาพรวมของคณะวิชาตามกลยุทธ์ของคณะสัตวศาสตร์ฯ (เอกสารหมายเลข 5.1.1-1) ประกอบกับการ
ทบทวนผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 รอบปีงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 5.1.1-2) ดังนี้  
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ล าดับ ชื่อแผนงาน ตัวชี้วัดรวม ตัวชี้วัดที่ส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 
1 แผนปฏิบัติราชการ    
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

(รอบ 9 เดือน) 
28 23 84.14 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 28 28 100.00 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 23 23 100.00 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 24 23 95.83 
2 แผนยุทธศาสตร์    
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

(รอบ 9 เดือน) 
17 17 100 

 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 21 19 90.48 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 15 13 86.67 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 15 12 80.00 
3 ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ    
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 

9 เดือน) 
17 17 100 

 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 20 16 80.00 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 20 15 75.00 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 22 20 90.90 

ทั้งนี้ ได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  ครั้งที่ 12/61 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561  เพื่อพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้น าผลการด าเนินงานดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คณะวิชา 
และสอดคล้องกับกลุ่มสาขาการเกษตร และน าเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติค ารับรอง การ
ปฏิบัติราชการ (ตัวบ่งชี้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ตลอดจนการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข 5.1.1-3)  
 
2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 
 
 ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
 ในการจัดท าต้นทุนวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร ทางคณะวิชาได้มีการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการจัดท าบัญชีต้นทุน โดยมีกลไกในการ
ด าเนินงาน คือ การประชุมร่วมกับทางมหาวิทยาลัย และในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการประชุมหารือใน
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การใช้การบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) เพ่ือหารือแนวทางในการจัดการท า
ระบบบัญชีทั้งหมด รวมทั้งการท าบัญชีต้นทุนต่อหลักสูตร จากนั้นทางคณะวิชาด าเนินการในการรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ในการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหลักสูตร อาทิเช่น รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินเดือนของอาจารย์
ประจ าคณะวิชา โดยแบ่งเป็นอาจารย์ประจ าแต่ละหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหลักสูตร โดยใน
ส่วนของอาจารย์จะแบ่งรายละเอียดของงานประจ าเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ การผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการ
วิชาการ และอ่ืนๆ ข้อมูลเงินเดือนของบุคลากรส่วนกลาง ค่าตอบแทนต่างๆ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น เพ่ือน ามาใช้ในการกรอกข้อมูลในตารางการ
ปันส่วนภาระงานอาจารย์แยกตามกิจกรรรม และน าค่าต่างๆ เหล่านี้มาค านวณ เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
และทางมหาวิทยาลัยด าเนินการส่งรายงานสรุปผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2561 เพ่ือให้ทางคณะวิชารับทราบ และประกาศให้บุคลากรในคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทราบ เพ่ือน าผลสรุปที่ได้มาวิเคราะห์ในการด าเนินงาน และบริหารงานหลักสูตร และทางคณะ
วิชาน าผลที่ได้มาใช้ในการพิจารณาในการบริหารงานของคณะทั้งทางด้านงบประมาณ และการบริหาร
หลักสูตรต่อไป โดยสรุปรายงานต้นทุนรวมต่อหน่วยต่อหลักสูตรของคณะสัตวศาสตร์ฯ ดังนี้ (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2-1) 
 

     ชื่อหลักสูตร 

ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรต่อ FTES 
(บาท) 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

1.สัตวศาสตร ์ 94,460.44 94,799.05 
2.เทคโนโลยีการผลติสตัว์น้ า 89,578.10 106,974.82 
3.เทคโนโลยีการผลติพืช 83,399.53 91,753.12 
4.ธุรกิจการเกษตร 81,311.16 81,473.58 
5.สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปรญิญามหาบณัฑิต 74,669.77 106,395.01 
6.วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน แผน ก แบบ ก 2 

96,646.58 113,899.14 

7.วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน แบบ 2.1 

- 152,400.99 

รวมเฉลี่ย 84,374.72 106,813.67 

 
 
 
 
 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 5.1.2-1 การคิดสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนารวมเงินรายได้และเงินโครงการพิเศษ 
ปีงบประมาณ 2562 

 

รายรับรวม 
ร้อยละ รายการ จ านวนเงิน 

ร้อยละของค่าใช้จ่าย
เพื่อการพัฒนา เงินรายได้ปกติ + เงินรายได้ 

(บาท) 

11,066,379.25 
(รายงาน ณ 30 ก.ค. 62) 

100 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา 3,473,786.39 31.39 
  -นักศึกษา 1,009,536.00 9.12 
  -อาจารย์และบุคลากร 488,010.80 4.41 
  -การเรียนการสอน 1,976,239.59 17.86 

หมายเหตุ : ข้อมูลรายจ่าย ณ กรกฎาคม 2562 ค่าใช้จ่ายด้านงานบริหารงานทั่วไป  ร้อยละ 68.61 
 

จากตารางที่ 5.1.2-1 คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการจัดสรรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้
โครงการปกติ และโครงการพิเศษ และเงินรายได้สะสม โดยจัดสรรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ซึ่งมีแนวทางร้อยละในการตั้งงบประมาณของเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร คือ ด้านพัฒนาบุคลากร ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ด้านกิจกรรมนักศึกษาสวัสดิการและทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4 (ทุนการศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2) ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 ด้านการพัฒนาคณะวิชาไปสู่
นานาชาติ ร้อยละ 1.5  

คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณประเภทหมวดงานและกิจกรรม ในการใช้จ่ าย
งบประมาณจากเงินรายได้ เงินรายได้สะสม และเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้ตารางที่ 5.1.2-2 
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ตารางท่ี 5.1.2-2 ร้อยละการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ประเภทของกิจกรรม 

ร้อยละที่คณะวิชา/หน่วยงานก าหนดให้จัดสรร 
งบประมาณเงิน

รายได้ 
เงินรายได้

สะสม 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
(งบด าเนินการ) 

1. งานบริหารทั่วไป  65.59 - 29.49 

2. งานพัฒนาบุคลากร (ฝ่ายวิชาการ+สนับสนุน) 3.95 - - 

3. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ ระบบ  และวิธีการท างาน 

9.07 100.00 - 

4. งานจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวศาสตร์ฯ + 
งานกิจกรรมนักศึกษา + งานทุนการศึกษา 

15.99 - 70.51 

5. งานวิจัยและสร้างสรรค์ 5.00 - - 

รวม 100.0 100.00 100.00 

เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 25,348,400 4,000,000 2,268,055 

 
 ในส่วนการด าเนินการด้านการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 
คณะฯ จะด าเนินการในการจัดสรรเงินในแต่ละหลักสูตรตามจ านวนนักศึกษาที่มีอยู่จริง โดยแบ่งหมวดงาน 
ต่างๆ คือ ค่าวัสดุ ค่าจ้างสอนอาจารย์ของอาจารย์พิเศษ ค่าใช้สอยในการเดินทางไปศึกษาดูงาน และอ่ืนๆ 
ให้ทางคณะวิชาทราบ โดยในรายวิชาปฏิบัติการ ให้ค่าการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 100 บาท/นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนจริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และในปีการศึกษา 2560 ต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 
2561 มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็น 150 บาท/นักศึกษาที่ลงทะเบียนจริง 
ส่วนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ให้เบิกจ่ายตามที่ใช้จ่ายจริง ส่วนรายวิชาจุลนิพนธ์ ให้ค่าวัสดุอุปกรณ์ ไม่เกิน 
1,000 บาท/คน และค่าสารเคมีไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา ให้ค่าวัสดุอุปกรณ์ ไม่เกิน 
20,000 บาท/คน/ตลอดหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.1.2-2) 
 
 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 
 คณะสัตวศาสตร์ฯ  ได้น าข้อมูลต้นทุนหลักสูตรเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ และมีการ
วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร : ซึ่งจะเห็นว่าบางหลักสูตรมีนักศึกษาจ านวนน้อย แต่
ต้นทุนหลักสูตรยังสูงกว่าหลักสูตรอ่ืนๆ ที่มีนักศึกษาจ านวนมากกว่า ดังนั้นจากข้อมูลที่ได้นี้ ทางคณะฯ 
ควรจะน ามาพิจาณาปรับแผนเกี่ยวกับการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร และการจัดกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ที่แต่ละหลักสูตรน าเสนอในแผนปฏิบัติราชการ หากมีลักษณะโครงการที่คล้ายกัน และมีจุดประสงค์
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ในการด าเนินการเหมือนกัน ควรที่จะท าเป็นกิจกรรมร่วมกันเป็นโครงการที่ทุกหลักสูตรร่วมกันจัด
โครงการ เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ  
 จากการพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ และการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
ท าให้คณะฯ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.1.2 -
3) 
 โอกาสในการแข่งขัน ในแต่ละหลักสูตร จะมีจุดเด่นของแต่ละหลักสูตร ซึ่งเป็นโอกาสและ
แนวทางในการพัฒนานักศึกษาจากการสนับสนุนด้านงบประมาณที่คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดสรร เช่น ใน
หลักสูตรของคณะวิชา มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการท าวิจัยที่เป็นจุลนิพนธ์ และสหกิจ
ศึกษาที่มีการท างานวิจัยขนาดเล็กในระหว่างการฝึกสหกิจ จากการที่คณะมีการพัฒนาด้านการเรียนการ
สอนนี้ท าให้นักศึกษาได้มีทักษะในการท างานทั้งสองด้าน เป็นการสร้างจุดเด่นของนักศึกษาในคณะฯ ให้มี
โอกาสในการท างานมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้การที่คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร เพ่ือให้ความรู้กับนักศึกษาด้านธุรกิจทางการเกษตร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเพ่ิมขึ้นใน
แต่ละปีด้วยเช่นกัน 
 
3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้มีกระบวนการในการด าเนินงานด้านแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานด้านแผนบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 5.1.3-1) และมีการประชุมในการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 12/62  วันที่  20 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 (เอกสารหมายเลข 5.1.3-2) 

แผนบริหารความเสี่ยงของคณะเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในคณะ ที่
อาจจะส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยคณะมีการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ลดลง ดังนี้ 

 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ได้แก่ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ในปีงบประมาณ 2562 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดท าแผนงานยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ของคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยมีการประชุม เพ่ือวางกรอบแผนระยะเวลาการด าเนินงานด้านต่างๆ และมีการ
ติดตามการด าเนินงาน และการสรุปโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ ตาม
รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ที่จะมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  
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2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ ส าหรับการเรียนการ

สอนและการวิจัยไม่เพียงพอ ขาดประสิทธิภาพการด าเนินงานของฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์ฯ 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงาน 

ในปีงบประมาณ 2562 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ใน
การเรียนการสอนและวิจัย ซึ่งรายการครุภัณฑ์ที่จัดตั้งงบประมาณนั้น มาจากการเสนอขอของบุคลากร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร น าเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
นอกจากนี้ได้จัดสรรงบที่ใช้ในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 คณะได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ 2 รายการ คือ 1) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา 30 
เครื่อง  และ 2) เครื่องวัดคลอโรฟลิล์ฟลูออเรสเซนต์ 1 การได้รับงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเหล่านี้ 
ท าให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนและวิจัยมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

งานด้านห้องปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากร ในการจัดสรรและ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้เป็นห้องปฏิบัติการกลางของคณะสัตวศาสตร์ฯ ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมของ
คณะสัตวศาสตร์ฯ ในการด าเนินการ และมีการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการดังกล่าวในที่ประชุม
คณะสัตวศาสตร์ฯ  

งานด้านฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์ฯ คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการด าเนินงานด้านฟาร์มสาธิตคณะฯ 
มีการแต่งตั้งรักษาการหัวหน้าฟาร์มฯ และคณะกรรมการด าเนินงานจัดการฟาร์มคณะฯ โดยจะมีการ
ประชุมติดตามการด าเนินงานของฟาร์มคณะฯ เพ่ือสรุปการด าเนินงาน ปัญหา และการเสนอแนว
ทางแก้ไข การด าเนินงานฟาร์ม โดยมีการประชุมร่วมทั้งคณะกรรมการฟาร์ม และพนักงานปฏิบัติงานใน
ฟาร์มด้วย ซึ่งงานด้านฟาร์มจะเน้นการเป็นแหล่งเรียนรู้ การเรียนการสอน และผลผลิตที่ได้จากการเรียน
การสอน จะน ามาจ าหน่ายบางส่วน น ามาเป็นเงินรับฝาก และจัดเก็บเป็นเงินสะสมของคณะฯ เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการฟาร์มต่อไป ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการ
ปรับโครงสร้างใหม่  เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562  ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  เปลี่ยนแปลงจาก ฟาร์มสาธิตคณะ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เป็น ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยปฏิบัติงาน คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้มีการปรับปรุง
การด าเนินงานบางส่วนในการน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงาน เช่น การกรอกแบบประเมิน
ความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ การจองห้องเรียน/กิจกรรม โดยผ่านระบบออนไลน์ การขอใช้
ห้องปฏิบัติการกลางผ่านระบบออนไลน์ การส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  การส่งรายวิชาที่เปิดสอน 
เป็นต้น  ซึ่งจากเดิมที่คณะฯ ใช้เอกสารในการด าเนินการ และจัดเก็บข้อมูล ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงมาใช้
ระบบออนไลน์ เพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการด้านอ่ืนๆ ต่อไป  
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3. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ ได้แก่ ขาดสภาพคล่องในการจัดการด้านงบประมาณและ

การเงินที่มีประสิทธิภาพ 

ด้านการเงินและงบประมาณ คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของงบด าเนินการ (ใช้สอยและวัสดุ) และ
เงินงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งเป็นเงินรายได้ที่มาจากการจัดเก็บค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละ
ปีงบประมาณ แต่เนื่องจากในการด าเนินงาน มีค่าใช้จ่ายประจ าที่สูงมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายรับ
ของคณะฯ มีจ านวนจ ากัด ท าให้ต้องมีการประชุมวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรัดกุม และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดเก็บอัตราค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเป็นแบบ
เหมาจ่ายทุกคณะวิชา (เริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558) ซึ่งจะส่งผลให้มีงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังได้มีระบบการจัดการฟาร์ม ด้านการผลผลิตจากการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมรายได้ในส่วนของงานฟาร์ม อีกทั้งสามารถใช้งบประมาณจากผลผลิตที่ได้มาเป็นต้นทุนในการ
ด าเนินงานของฟาร์มในปีถัดไปด้วย 
 

4. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมปลายมีจ านวนลดลง และมีโอกาส

เลือกสถานศึกษาได้มากข้ึน ความนิยมในการเรียนต่อสาขาเกษตรลดน้อยลง และโอกาสนักศึกษา

ที่จบหลักสูตรได้งานท าตรงคุณวุฒิน้อยลง 

คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้มีแนวทางการเปลี่ยนแปลงระบบกลไกในด้านความเสี่ยงของการจัดการ
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ศึกษาได้สัมผัสการเป็นนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์
ฯ โดยรูปแบบเดิมของการประชาสัมพันธ์คณะ จะเป็นการไปประชาสัมพันธ์โดยตรงกับทางโรงเรียนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศอิเลคทรอนิคส์ และการประกาศให้โรงเรียนทั่ว
ประเทศรับทราบ ในปีการศึกษา 2560 ทางคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์แบบใหม่ 
โดยเชิญครูแนะแนวระดับมัธยมปลายในเขตบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วม
โครงการประชาสัมพันธ์คณะสัตวศาสตร์ฯ เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ
คณะสัตวศาสตร์ฯ และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตส าหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในหลักสูตร
ต่างๆ  และการการประชาสัมพันธ์โดยตรงกับสถานบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย  
เช่น  โรงเรียนวังไกลกังวล  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  อ าเภอ
บ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักคณะฯ มากขึ้น  อันส่งผลถึง
การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชน รวมไปถึ งการ
ประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน  
 ในปีการศึกษา 2561 มีการปรับรูปแบบประชาสัมพันธ์  ส าหรับการเตรียมพร้อมรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2562  โดยการลงพ้ืนที่จริงในจังหวัดพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้แก่  จังหวัดสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และนครปฐม  จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  (เอกสารหมายเลข 5.1.3-
3) 
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4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่แสดงผลการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
 
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ประกอบด้วย 
 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

กระบวนการการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงงาน ที่ส่งผลให้

คณะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ท าให้มีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายในทุกพันธกิจหลักตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณในทุกด้านทั้ง
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยคณะวิชามีการ
ทบทวนผลการปฏิบัติงาน รอบ 4 ปีงบประมาณย้อนหลัง ดังนี้ 

 
ล าดับ ชื่อแผนงาน ตัวชี้วัดรวม ตัวชี้วัดที่ส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 

1 แผนปฏิบัติราชการ    
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

(รอบ 9 เดือน) 
28 23 84.14 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 28 28 100.00 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 23 23 100.00 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 24 23 95.83 
2 แผนยุทธศาสตร์    
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

(รอบ 9 เดือน) 
17 17 100 

 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 21 19 90.48 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 15 13 86.67 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 15 12 80.00 
3 ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ    
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

(รอบ 9 เดือน) 
17 17 100 

 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 20 16 80.00 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 20 15 75.00 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 22 20 90.90 

 
และได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะฯ  ครั้งที่ 12/61 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานต่อ
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 



153 
 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

ทั้งนี้ในด้านการบริหารงานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งาน
บริหาร และอ่ืนๆ คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง/การซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อวางแผน เร่งรัด และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณราย
ไตรมาสตลอดปีงบประมาณ โดยมีการจัดประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งในร ะดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานและเกิดประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จะได้มีการสรุปงาน และมีการเสนอแนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณต่อไป (เอกสารหมายเลข 5.1.4-1) 

 
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ส่งผลให้คณะประหยัดทั้งต้นทุน (รายจ่าย) แรงงาน (บุคลากร) 

และเวลา ตลอดจนการยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัย และไม่มีความจ าเป็น 

คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน และมีการยกเลิกบางระบบการท างานในรูปแบบเอกสารเป็นระบบออนไลน์ เพ่ือให้มีความรวดเร็ว
และประหยัดต้นทุนในการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการบริการงานด้านต่างๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบ
ไปด้วย นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เช่น การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการท างานด้าน
ห้องปฏิบัติการกลาง ที่ให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากร โดยจากการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง แต่เดิมมี
ระบบการขอใช้ห้องปฏิบัติการเพ่ือการท าจุลนิพนธ์ และงานวิจัยของหลักสูตรในคณะสัตวศาสตร์ฯ ซึ่งการ
ขอใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การขอคีย์การ์ดเข้าออกอาคารปฏิบัติการ เป็นรูปแบบเอกสาร ซึ่งอาจจะ
ท าให้เกิดความล่าช้า และมีความซ้ าซ้อนในการขอใช้งาน ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงานให้เป็นแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ การใช้การ
เวียนเอกสารทางอีเมล์ (asat-all@silpakorn.edu) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โดยในปีงบประมาณ 2562 
คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้มีการน าส่งเอกสารและประชาสัมพันธ์ (เวียนแจ้งบุคลากร) โดยใช้ระบบการเวียน
เอกสารอิเลคทรอนิกส์ (เอกสารหมายเลข 5.1.4-2) 

 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ที่ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับบริการที่มีคุณภาพภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามความคาดหวัง หรือความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
การด าเนินงานของคณะสัตวศาสตร์ฯ มีหลักการตอบสนองต่อบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และ

ผู้ใช้บัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อการใช้บริการ
ให้มีคุณภาพตามก าหนด เช่น  งานฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดท ารูปแบบการจองห้อง การ
ขอใช้เครื่องมือครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ การจองห้องที่อาคารปฏิบัติการคณะฯ การขอใช้คีย์การ์ดเข้าออก
อาคารปฏิบัติการ เป็นแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของคณะสัตวศาสตร์ฯ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาใหม้ีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้การให้บริการด้านการเรียนการสอน 
จัดมีการให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในด้านเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการ
ท างาน ซึ่งทางคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดท าแบบส ารวจความเชี่ยวชาญ การใช้งาน ประกอบกับแผนงานเดิม
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ในการจัดสรรห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ ให้บุคลากรทุกฝ่ายงานที่เก่ียวข้องได้ใช้งานทั้งด้านการเรียนการ
สอนและวิจัย จัดให้มีการประชุมเพ่ือด าเนินงาน และการด าเนินงานในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะมี
การรายงานให้ที่ประชุมคณะฯ ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงาน เช่น  

อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์ฯ ชั้น 1 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการ
ด้านผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และห้องเรียน 

อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์ฯ ชั้น 2 เป็นห้องวิจัยและจุลนิพนธ์ ห้องปฏิบัติการทางชีว
โมเลกุล และห้องปฏิบัติการทางเคมี และชีวเคมี  

อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์ฯ ชั้น 3  เป็นห้องปฏิบัติการชีววิทยา และจุลชีววิทยา  
อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์ฯ ชั้น 4 เป็นห้องปฏิบัติการทางโภชนศาสตร์  และ

ห้องปฏิบัติการทางนิเวศวิทยา (เอกสารหมายเลข 5.1.4-3) 
การตอบสนองต่อศิษย์เก่า คณะวิชาเปิดโอกาสให้ศิษย์ ได้เข้ามาเรียนรู้เพ่ิมเติมความรู้ต่างๆ ที่

สนใจได้ เช่น การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ  โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า  และโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่  เป็นต้น   

การตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิต คณะวิชามีการส ารวจสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต และน าผลที่ได้มาพัฒนานักศึกษา และปรับปรุงหลักสูตร เช่น      มีการพัฒนาอบรม
ภาษาอังกฤษ การอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการจัดอบรมส าหรับนักศึกษาที่ก าลังจบ
การศึกษาแบบ Intensive course เป็นต้น   

 
4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ที่สามารถตอบค าถาม และชี้แจงเมื่อมีข้อสงสัย 

หรือข้อร้องเรียน รวมทั้งมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

นอกจากนี้ คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการประชุมคณะฯ ที่เป็นการประชุมงานของทุกฝ่ายงาน และมี

การประชุมย่อยในหลายๆ ฝ่ายงาน เช่น การประชุมนักวิทยาศาสตร์ การประชุมฝ่ายสนับสนุน การประชุม

หลักสูตร การประชุมสาขาวิชา เป็นต้น ซึ่งในการประชุมต่างๆ มีทั้งที่เป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ และเรื่องเพ่ือ

พิจารณา บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น และหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ และสามารถหารือ

เพ่ือหาข้อตกลงกันได้ในที่ประชุม เพ่ือเป็นมติในการปฏิบัติงานต่อไป (เอกสารหมายเลข 5.1.4-3) 

 
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา 

ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้โดยง่าย 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถตรวจสอบได้ 
บุคลากรทุกๆ ฝ่ายสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้โดยง่าย เช่น การสรุปชี้
แจ้งเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ในทุกๆ ครั้งที่มีการ
ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ การประชุมคณะสัตวศาสตร์ฯ ท าให้บุคลากรทราบถึงผลการด าเนินงาน
ของคณะสัตวศาสตร์ฯ อย่างสม่ าเสมอ และสามารถสอบถามในข้อที่สงสัยได้  (เอกสารหมายเลข 5.1.4-3) 
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6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ที่มีกระบวนการที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับรู้ เรียนรู้ 

ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไข

ปัญหา ตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

บุคลากรภายในคณะสัตวศาสตร์ฯ มีส่วนร่วมในการแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา ร่วมคิดแก้ไข
ปัญหา ตัดสินใจ โดยคณะสัตวศาสตร์ฯ จัดให้มีการประชุมคณะสัตวศาสตร์ฯ การประชุมสาขาวิชาฯ และ
การจัดประชุมท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะสัตวศาสตร์ฯ เพ่ือให้บุคลากรทุกๆ คนได้มีส่วนร่วมให้การ
พัฒนาคณะสัตวศาสตร์ฯ และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริหารได้ ทั้งจากการซักถามในที่
ประชุม และการประเมินผลออนไลน์ในการประเมินคณบดีในแต่ละรอบการประเมิน ที่ทางมหาวิทยาลัย
จะเป็นผู้ด าเนินการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กรรมการประจ าคณะฯ ร่วมกันประเมินด้วย  
(เอกสารหมายเลข 5.1.4-3) 
 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralisation) มีการมอบอ านาจการตัดสินใจ และกระจายความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจ และด าเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการด าเนินงาน ด้วยหลักการกระจายอ านาจ ในการตัดสินใจ และการ
ด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และมอบหมายภาระงานให้ตามความเหมาะสม (เอกสาร
หมายเลข 5.1.4-4) คือ  

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดูแลงานด้านบริหารต่างๆ และงบประมาณ 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดูแลงานด้านงานบริการการศึกษา และสหกิจศึกษา 
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดูแลงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
- รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ดูแลงานด้านกิจกรรมพิเศษต่างๆ รวมทั้งงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา และทุนการศึกษา 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการแต่งตั้งรักษาการหัวหน้าสาขาวิชา คือ 
- รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
- รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 
- รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
- รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ 
- รักษาการแทนหัวหน้าพื้นฐานทางสัตวศาสตร์ 
ในส่วนของงานวิชาการ จะมีการกระจายอ านาจ โดยการบริหารงานเป็นหลักสูตร โดยมีประธาน

หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทางคณะฯ มีประธานหลักสูตร 6 คนบริหาร ทั้งหมด 7 
หลักสูตร ด้วยกัน คือ  

- ประธานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
- ประธานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 
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- ประธานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
- ประธานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
- ประธานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) 
- ประธานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

(ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) 
 

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562  ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยมีการ
จัดตั้งหน่วยงานในก ากับคณะสัตวศาสตร์ฯ ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน คือ ส านักงานคณบดี (แบ่งเป็น 
2 งาน คือ งานบริหารทั่วไป และงานกิจกรรมพิเศษ) และศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ทั้งนี้ คณะฯ เลือกรูปแบบการบริหารวิชาการแบบหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรไม่มีสถานะเป็นโครงสร้าง
หน่วยงานภายใน 

 

8. หลักนิติธรรม (Rule of law) มีการใช้อ านาจของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในการบริหารงาน

ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการบริหารงานโดยยึดหลักนิติธรรม ตามระเบียบข้อบังคับในการบริหารงาน

ด้วยความเป็นธรรม เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ ทั้งฝ่าย

งานด้านวิชาการ และฝ่ายสนับสนุน โดยพิจารณาตามข้อตกลงที่ได้มีการประชุม เพ่ือใช้ในการ

ประเมินผลปฏิบัติราชการ และการใช้สิทธิในการลาราชการ ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด และลาพักผ่อน ซึ่ง

บุคลากรทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ตามต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 5.1.4 -5 

และ 5.1.4.6) 

 
9. หลักความเสมอภาค (Equity) ที่สามารถปฏิบัติและบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยก

ด้านเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ

บุคคล ฐานะ ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมอ่ืนๆ 

 คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการใช้หลักความเสมอภาค ในการปฏิบัติ บริหารงาน และการให้บริการอย่าง
เท่าเทียม ต่อบุคลากรทุกๆ ฝ่ายของคณะฯ เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามความ
ต้องการ โดยจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรทุกคน สามารถไปเข้าร่วมอบรม น าเสนอผลงาน ตามความ
ต้องการของตนเอง โดยเกี่ยวข้องกับสายงานที่ได้รับผิดชอบ งบประมาณประจ าปี 2559 – 2562 เป็น
จ านวนเงิน 10,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 5.1.4-6)  นอกจากนี้บุคลากร
สามารถยื่นขอทุนวิจัยทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนได้เท่าเทียมกัน ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับ
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ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสามารถเสนอโครงการในการพัฒนาคณะฯ ด้านต่างๆ ผ่านหลักสูตรหรือฝ่าย
งานของตนได้ เป็นต้น  

 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ที่มีกระบวนการในการแสวงหาข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จะต้องไม่มี

ข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มุ่งเน้นการมีฉันทามติ ที่มีกระบวนการในการแสวงหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น 
การประชุมคณะฯ การประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะฯ ตัวอย่าง
ที่มีการประชุม เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดท าห้องปฏิบัติการกลาง ซึ่งทางคณะสัตวศาสตร์ฯ จะมี
การจัดการประชุมคณะสัตวศาสตร์ฯ และให้บุคลากรเสนอแบบแผนห้องปฏิบัติการกลางเพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนและวิจัย การประชุมเพ่ือหาข้อตกลงด้านการใช้จ่ายงบประมาณในรายวิชาและงบประมาณ
รายหลักสูตร เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่าย
สนับสนุน คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดให้มีการประชุมในแต่ละฝ่าย เพ่ือให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น และ
มีมติร่วมกันในการที่จะใช้แบบประเมินการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินการท างานของบุคลากร และมีก าร
ประชุมเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน (เอกสารหมายเลข 5.1.4-7) 

 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
คณะฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะสัตวศาสตร์ฯ (ค าสั่งที่ 100/2560)    

และในการจัดการความรู้ของคณะฯ ได้มีการประชุมหารือในช่วงที่มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจะให้บุคลากรในคณะได้มีการเสนอถึงแนว
ปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (เอกสารหมายเลข 5.1.5-1 
และ 5.1.5-2) 

ในปีการศึกษา 2560  คณะฯ ได้จัดกิจกรรมทบทวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวปฏิบัติที่ดี
ของฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  คือ 

1. การใช้โปรแกรม EndNote  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งคณะสัตวศาสตร์ฯ 
ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรมดังกล่าวเมื่อปีการศึกษา 2558 โดย อ.ดร.เชาวนีย์ เล้าสุทธิ
พงศ์ บุคลากรสังกัดคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นวิทยากร และในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 
คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของการใ ช้
โปรแกรม EndNote เพ่ือการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ ซึ่ง
บุคลากรของคณะวิชาน าเสนอประเด็นเพ่ือพิจารณาในการใช้โปรแกรม EndNote อ้างอิงแบบภาษาไทย
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และภาษาอังกฤษในการจัดการบรรณานุกรมส าหรับการจัดท ารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์และการ
อ้างอิงบรรณานุกรมในการเขียนบทความทางวิชาการ ซึ่งที่ประชุมเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ได้แก่ การส่งออกไฟล์จากโปรแกรม EndNote เป็นไฟล์ xx.docx แล้วจึงคัดลอกข้อมูลเพ่ือ
รวบรวมเป็นไฟล์บรรณานุกรมต่อไป  

 

 
 

ทั้งนี้ คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้เผยแพร่สื่อสารสนเทศและเอกสารประกอบการอบรม ตลอดจนแนว
ปฏิบัติที่ดีในการใช้โปรแกรม EndNote เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยผ่านเว็บไซต์ 
www.asat.su.ac.th  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วย (เอกสารหมายเลข 5.1.5-3) 

2. ในปีการศึกษา 2560  คณะฯ ได้จัดกิจกรรมทบทวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวปฏิบัติที่
ดีของฝ่ายวิชาการ ในเรื่องการใช้ OR Code เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและวิจัย ซึ่งบุคลากรฝ่ายวิชาการ 
สามารถน าความรู้ด้านการใช้ QR Code ไปใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

โดยบุคลากรฝ่ายวิชาการสามารถน าความรู้ด้านการใช้ QR CODE ไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาสื่อการสอนและการบริหารจัดการช้อมูลงานวิจัย ข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลคณะวิชาตามพันธ
กิจ อาทิ การประยุกต์ใช้โปรแกรม QR CODE ร่วมกับโปรแกรม Google apps for education การ
น าเสนอข้อมูลร่วมกับ Search engine ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 
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 ในปีการศึกษา 2561 ทางคณะฯ  ได้มีการทบทวนการจัดการความรู้ในหัวข้อ EndNote และ 
QR code และมีการจัดอบรมการจัดความรู้ในการใช้โปรแกรม R เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย 
โดยมีอาจารย์ ดร.อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ  และอาจารย์กนกกาญจน์  ศศิวิมลฤทธิ์ เป็นวิทยาการ  โดย
โปรแกรม R สามาร าน าไปใช้ในการจัดการเรียนและการวิจัย  โดยรายวิชาที่น าไปใช้ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย  
และจุลนิพนธ์  ส่วนในด้านการวิจัย คณาจารย์น าไปใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งคณาจารย์สามารถความรู้จาก
การอบรมน าไปใช้ได้จริง     
 
 นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ จัดอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนและ
เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน  โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งครูผู้สอนจ าเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจและลงมือปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสะท้อนภาพการด าเนินกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ส าคัญ 7 กิจกรรม คือ (1) การวิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนพัมนาการเรียนรู้ (2) การวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย (4) การใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งและสื่อ
การเรียนรู้ของตนเองและนักเรียน (5) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้านเน้นองค์รวม
และเน้นพัฒนาการ (6) การใช้ผลการประเมินเพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และ (7) การใช้การวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของตนเอง   โดยมีกระบวนการ/วิธีการด าเนินการ  ตามแนวคิด 
Backward Design หรือการออกแบบยอนกลับ เปนกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ก าหนด
หลักฐานการแสดงออกของผูเรียน/กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู
หรือตามผลการเรียนรูที่คาดหวังกอน (Standard Based Curriculum) แลวจึงออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู เพ่ือใหผู เรียนมีความรู  ความสามารถ และแสดงความรู  ความสามารถตามหลักฐานการ
แสดงออกของผูเรียน/กิจกรรม การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่ก าหนดไว วิธีนี้ไดเผยแพรโดยGrant 
Wiggins และ Jay McTighe เมื่อ ค.ศ.1998 
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ขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Backward Design หรือการออกแบบยอนกลับ 

 
 การจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนและเทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนของคณะสัตวศาสตร์ฯ มี
กระบวนการตามวงจร PDCA ดังนี้ 

 
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน 

 
คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ผ่านการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 5 
ปี ของคณะวิชา โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 5.1.6-1)  
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 ปีงบประมาณ ตัวชี้วัดรวม 
ตัวชี้วัดที่
ส าเร็จ 

คิดเป็นร้อยละ 

2560 (รอบ 12 เดือน) 18 16 88.89 
2561 (รอบ 9 เดือน) 18 17 94.44 

 
คณบดีมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนโดยมอบหมายหน้าที่ให้กับรองคณบดีและ

ผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบในฝ่ายงานต่างๆ ของคณะ พร้อมทั้งน าผลการด าเนินงานรายงานต่อคณบดีและ
คณะกรรมการประจ าคณะ เช่น ในการด าเนินงานตามแผนการบริหารของคณะสัตวศาสตร์ฯ จะแบ่งเป็น
การบริหารงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านหลักสูตร งานบริการการศึกษา งานด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
งานธุรการ งานด้านประกันคุณภาพ งานด้านวัสดุครุภัณฑ์งานด้านแผนงานและงบประมาณ  และงานด้าน
สารสนเทศ โดยคณะฯ มีระบบและกลไกในการติดตามผลการด าเนินงาน โดยมีแผนการท างาน ซึ่งจะมี
การประชุมการท างานด้านการบริหารต่างๆ เช่น การประชุมการด าเนินงานของหลักสูตร การประชุมงาน
ฝ่ายสนับสนุน การประชุมนักวิทยาศาสตร์ การประชุมคณะสัตวศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นการประชุมหารือถึง
กระบวนการท างาน ตลอดจนข้อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างาน ที่น ามาหารือ เพ่ือปรับปรุง
การท างานให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งทางคณะจะมีการประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น งานด้านแผนงานและงบประมาณ จะมีการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้
งบประมาณของคณะฯ เพ่ือติดตามการใช้จ่ายงบประมาณด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามแผน และหารือ
รายละเอียดต่างๆ ที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  

     ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิชาได้จัดให้ผู้บริหาร/บุคลากรของคณะเข้าร่วม
โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้บริหาร ครบร้อยละ 100 และตัวชี้วัดของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ส าเร็จ ได้แก่ สัดส่วนเงินวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ และจ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ซึ่งคณะวิชาได้ส่งเสริมให้บุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน  

ตลอดจนการวางแผนเพื่อการบริหารอัตราก าลังและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของคณะวิชาโดย
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและมี
ความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละส่วนงาน ดังนี้ 

การบริหารอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยการสนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการเดินทางไปฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้น (3 เดือน) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งก าหนดเป็น
แผนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการอัตราก าลังคงอยู่และการบริหารจัดการ
หลักสูตร/การเรียนการสอน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดผลงานทางวิชาการและการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จ านวน  1 คน และ
อยู่ระหว่างการพิจารณาผล จ านวน 10 คน 
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การบริหารอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิชาได้จัดท าแผนการขอ
ก าหนดต าแหน่งทาวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้วย
จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดท าผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาชีพซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราและข้อก าหนดในการขอก าหนดต าแหน่งฯ ในระดับ
มหาวิทยาลัย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน จ านวน  7 โครงการ  

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
สายวิชาการ 

(คน) 
สายสนับสนนุ 

(คน) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(คน) 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกัน

คุณภาพการศึกษา(การพัฒนาหลักสูตรส าหรับ
การประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์ของ AUN-
QA) 

25-26 ต.ค. 
2561 

40 15 55 

2. อบรมภาษาอังกฤษและการขอต าแหน่งวิชาการ 6 ธ.ค. 61 41 7 48 
3. อบรมเทคนิคการสอน 7 ธ.ค. 61 43 2 45 
4. KM ฝ่ายวิชาการ 12 ธ.ค. 61 34 1 35 
5. KM ฝ่ายสนับสนุน 21 ธ.ค. 61 - 15 15 

6. อบรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work 
Integrate) 

7-8  ม.ีค. 62 - 36 36 

7. สรุปรายงานการขอเดินทางไปราชการเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมและการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการของบุคลากร 

ส.ค. 61 – 
ก.ค. 62 

37 5 42 

 
โดยทั้งนี้มีจ านวนของบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนาด้านวิชาการ และ/หรือวิชาชีพของบุคลากร 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมโครงการทั้งฝ่ายวิชาการ คิดเป็นจ านวน 97.96% และฝ่าย
สนับสนุนเข้าร่วมโครงการเกินร้อยละ 50 (90.00%)  ซึ่งในบางโครงการบุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมได้ 
เนื่องจากติดราชการและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรของคณะสัตวศาสตร์ฯ ก็จะเข้าร่วมในโครงการ
อ่ืนๆ ที่ทางคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นผู้ด าเนินการ หรือการเข้าร่วมโครงการหรืออบรมจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
เพ่ือพัฒนางานในแต่ละสายของตนเองต่อไปได้ (เอกสารหมายเลข 5.1.6-2 และ 5.1.6-3) 
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7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

 
คณะสัตวศาสตร์ฯ มีระบบในการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ สกอ. ซึ่งมีการ

ประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ และได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายต่างๆ 
เป็นผู้ก ากับ  ควบคุม  และดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในฝ่ายงานของตนเอง มีการตรวจ
ประเมินตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดพร้อมทั้งมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการ
ประเมินและข้อแนะน าของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพ่ือพิจารณา และเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ   โดยมีการเตรียมด้านประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรและคณะฯ  ประจ าปีการศึกษา 2562 (เอกสารหมายเลข 5.1.7-1)    

  
การควบคุมคุณภาพ 
คณะฯ มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สหกิจศึกษา เป็นต้น  

ในการควบคุมคุณภาพและด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 5.1.7 -2 และ 
5.1.7-3) นอกจากนี้คณะฯ ยังแต่งตั้งรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ  เพ่ือมอบหมายและกระจาย
งานทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ ก ากับ  และตรวจสอบดูแลงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาในฝ่ายงานของตนเอง ให้เป็นไปตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งชี้ (เอกสารหมายเลข 5.1.7-4) เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีความตระหนักในการสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกองค์ประกอบ  เช่น  

งานวิชาการเป็นผู้ควบคุมให้คณาจารย์จัดท าและส่ง มคอ. ต่างๆ  ให้เป็นไปตามก าหนดตาม
ปฏิทินการศึกษา (TQF) ของมหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข 5.1.7-5)  แล้วท าหน้าที่ในการรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล  (เอกสารหมายเลข 5.1.7-6)   เพ่ือส่งให้
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  พิจารณาต่อไป เป็นต้น ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่วมกับฝ่ายวิชาการคณะวิชา ได้ด าเนินการประชุมวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตรก่อนเปิดภาค
การศึกษา และแจ้งปฏิทิน TQF ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้
รับทราบอีกครั้ง รวมทั้งมีการก ากับ และติดตามให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
ผ่านระบบ TQF ของมหาวิทยาลัยที่ www. tqf.su.ac.th ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา และให้
อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดส่งไปที่ฝ่ายวิชาการของคณะวิชา ตามปฏิทิน TQF ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
ในแต่ละภาคการศึกษาของปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ได้ท าการติดตามและตรวจสอบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ทุกรายวิชาในหลักสูตร ผ่านระบบ TQF 
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ของมหาวิทยาลัยที่ www. tqf.su.ac.th รวมทั้งผลการตรวจสอบการส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4 จากฝ่าย
วิชาการของคณะวิชา พบว่า ทุกวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษามีการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
และส่งครบภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(KPI) สายวิชาการ ของอาจารย์ผู้สอน และประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) ของหลักสูตรได้  

1. งานสหกิจศึกษา  มีคณะกรรมการสหกิจในการควบคุมการด าเนินการกิจกรรมและโครงการ
ของฝ่ายให้เป็นไปตามก าหนดไว้ในแผนของฝ่าย  และมีการก าหนดช่วงเวลาในการฝึกสหกิจ  การก าหนด
ช่วงในการออกนิเทศนักศึกษา  และการจัดกิจกรรมต่างๆ  ให้สอดคล้องกับแผนของฝ่าย  เป็นต้น (เอกสาร
หมายเลข 5.1.7-7)    

2. งานพัฒนานักศึกษา  ควบคุมการด าเนินงานกิจกรรมและโครงการของฝ่ายให้เป็นไปตาม
ก าหนดไว้ในแผนของฝ่าย  โดยโครงการที่จัดโดยนักศึกษาต้องมีอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการจัด
กิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ   (เอกสารหมายเลข 5.1.7-8)    

3. งานบริการวิชาการและท านุศิลปวัฒนธรรม  มีฝ่ายแผนในการควบคุมให้มีการจัด  ด าเนินการ  
และสรุปการประเมินโครงการต่างๆ  ให้เป็นไปตามก าหนด  โดยจัดท ารายงานสรุป  แล้วส่งเข้าที่ประชุม
กรรมการประจ าคณะฯ ทุกรอบการประชุม  เพื่อรายงานความก้าวหน้าและติดตามโครงการต่อไป  โดยใช้
ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล (เอกสารหมายเลข 5.1.7-9)    
  

การตรวจสอบคุณภาพ 
 คณะสัตวศาสตร์ฯ มอบหมายให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ เป็นผู้ก ากับ  และ
ตรวจสอบดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในฝ่ายงานของตนเอง ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  โดยให้แต่ละฝ่ายงานมีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงาน  หรือรายงานความก้าวหน้างานงานฝ่ายต่างๆ  เพ่ือส่งให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
พิจารณาต่อไป  (เอกสารหมายเลข 5.1.7-9)    

ทั้งนี้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชา  ได้น าส่งข้อมูลในการติดตามผลการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา  ประจ าปีการศึกษา 
2561 ทุก  6  9  และ 12 เดือน  ไปยังฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
5.1.7-10)    
 
 การประเมินคุณภาพ 

ภายหลังจากการตรวจประเมิน คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเข้าที่
ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ วาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะฯ ครั้งที่ 7/62 วันที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 ส าหรับประกันระดับคณะ ของปีการศึกษา 2560 และครั้งที่ 7/62 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
ของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.1.7-11)    ต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และน าเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ อีกครั้ง และทางคณะจะต้อง
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รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561       

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพรายหลักสูตรพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
ให้กับทางมหาวิทยาลัยทราบต่อไป   

นอกจากนี้หลังจากประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชาแล้วนั้น  ต้องรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะให้กับทางมหาวิทยาลัยทราบ   
และน าคณะกรรมการประจ าคณะฯ  โดยน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินมาใช้ในการวางแผน  เตรียม
ความพร้อม  เพื่อใช้ปรับปรุงแผนการด าเนินงานในฝ่ายต่างๆ  ในปีการศึกษาต่อไปด้วยเช่นกัน 

 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.1.1-1 SWOT ปี 2562 

5.1.1-2 รายงานผลการด าเนนิงาน 4 รอบปีงบประมาณ ย้อนหลัง 
5.1.1-3 รายงานผลการด าเนนิงานรอบ 9 เดือน 

5.1.2-1 เอกสารรายงานต้นทุนต่อหน่วย  
5.1.2-2 รายงานการประชุมคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 และ 2562 
5.1.2-3 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสตัวศาสตร์ และภาวการณ์มีงานท า 
5.1.3-1 ค าสั่งคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
5.1.3-2 แผนความเสี่ยงคณะฯ  และรายงานประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 12/62  วันท่ี  20 ธันวาคม พ.ศ. 

2561 
5.1.3-3 สรุปการออกประชาสมัพันธ์หลักสตูรและการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  
5.1.4-1 รายงานการประชุมคณะฯ ครั้งท่ี 12/61 วันท่ี 20 ธ.ค. 2561 
5.1.4-2 แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (แผนเพิ่มประสิทธิภาพ) 
5.1.4-3 รายงานการประชุมคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 และ 2562 
5.1.4-4 เอกสารค าสั่งรองคณบดี/รักษาการแทนหัวหน้าสาขา และรายชื่อประธานหลักสูตรต่างๆ ในคณะสตัวศาสตร์ฯ 
5.1.4-5 ตัวอย่างแบบประเมินการปฏิบัติงาน สรุปวันลาของบุคลากร 
5.1.4-6 เอกสารสรุปการเดินทางไปราชการของบุคลากร/อบรม 
5.1.4-7 รายงานการประชุมคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 และ 2562 
5.1.5-1 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการการจัดการความรู้  ค าสั่งที่ 100/2560 ลงวันท่ี  24 ต.ค. 2560 
5.1.5-2 แผนการจดัการความรู ้
5.1.5-3 เว็บไซตค์ณะฯ และสรุปโครงการการจัดการความรู้ 
5.1.6-1 รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร 2561/2562 
5.1.6-2 รายงานสรุปการเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะฯ 
5.1.6-3 แผนการพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการของคณะฯ 
5.1.7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ   ครั้งท่ี  8/61, 9/61 และ 1/62 
5.1.7-2 เอกสาร ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
5.1.7-3 รายงานการประชุมฝ่ายต่างๆ  
5.1.7-4 ค าสั่ง 55/2561 เรื่องมอบหมายหน้าท่ีให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.1.7-5 ปฏิทินการศึกษา (TQF) 2561 
5.1.7-6 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 8/61, 1/62 และ 6/62 
5.1.7-7 ตารางปฏิทินก าหนดกิจกรรมการฝึกงานและสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร  และคู่มือ

และบันทึกการฝึกงาน ปีการศึกษา 2561 
5.1.7-8 แผนการจดักิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561  และรายงานประชุมคณะฯ ครั้งท่ี 4/62   

วันท่ี 3 ก.ค. 2562 และกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 6/62 วันท่ี 3 ก.ค. 2562 
5.1.7-9 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ประจ าปีการศึกษา 2561 และ 2562 
5.1.7-10 เอกสารการส่งข้อมลูการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา

ระดับคณะวิชา  ประจ าปีการศึกษา 2561  
5.1.7-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ครั้งท่ี 6/60 วันท่ี  18 กันยายน 2560 และครั้งที่ 7/62 

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

  

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       6   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :        6   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          6       ผลการด าเนินงาน :    บรรลุเป้าหมาย 
               ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :      6      เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะสัตวศาสตร์ฯ มีระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยได้มีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  เป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับการด าเนินงานของหลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับ
การแต่งตั้งของแต่ละหลักสูตรที่คณะวิชาเปิดสอน เพ่ือด าเนินงานบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.2.1-1 และ 5.2.1-2) โดยทั้งนี้คณะ
วิชาได้มีกลไกในการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยการก าหนดให้แต่ละหลักสูตร มีการด าเนินงาน
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตรทั้ง 6 
องค์ประกอบ ได้แก่  

1. การก ากับมาตรฐาน โดยคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้มีการแต่งตั้งประธานหลักสูตรและมอบหมาย
หน้าที่ให้เป็นผู้ด าเนินการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. และมีการรายงานต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี 
ตามล าดับ 

2. บัณฑิต โดยคณะวิชาได้มีการใช้ มคอ. ในการควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับการมอบหมายให้ติดตาม และรายงานผลภาวะการ
ได้งานท าของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 

3. นักศึกษา คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการวิชาการ
ประจ าคณะสัตวศาสตร์ฯ พิจารณาการรับนักศึกษาเข้าเรียน รวมไปถึงการจัดการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา ซึ่งมีผลสืบเนื่องถึงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา  รวมไปถึงความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร 

4. อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้บริหารและพัฒนาคุณภาพ
และคุณวุฒิของอาจารย์ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมคุณภาพของการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น มีงบประมาณ
สนับสนุนในการท างานวิจัย มีงบประมาณสนับสนุนในการไปอบรมหรือน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ มีค่าตอบแทนการท าผลงานวิจัย มีแผนพัฒนาเพ่ือท าวิจัยหรือฝึกอบรมในต่างประเทศระยะ 
1-3 เดือน คณะยังได้จัดโครงการต่างๆ เกี่ยวกับเทคนิคการสอน การวัด และประเมินผลเป็นประจ าทุกปี
โดยในปีนี้เป็นการอบรมโครงการอบรมเทคนิคการสอนและภาษาอังกฤษ  รวมทั้งโครงการคลีนิควิจัย: การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่และโครงการพัฒนาด้านวิจัยการจัดท าโครงการวิจัยให้สอดคล้อง
กับกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2563  ทั้งนี้เพ่ือเป็นช่องทางให้คณาจารย์ได้ขอโครงการวิจัย  เพ่ือใช้ในการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน คณะวิชาได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้บริหารและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน รวมถึงการประเมินผู้เรียน ทั้งนี้ได้มีการประชุม
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หารือเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร โดยผ่านระบบการประเมิน 6 ด้าน ที่ทาง
คณะวิชาจัดท าขึ้น 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิชาได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมหารือ
พิจารณาถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการส ารวจผ่านระบบการประเมิน 6 ด้าน ที่ทางคณะวิชาจัดท าข้ึน 
และได้มีการน าผลที่ได้มาหารือในการบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาคณะวิชาและการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

โดยคณะวิชาได้มีการควบคุมคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. ซึ่งได้มีการพิจารณาจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร รวมถึงคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีการก าหนดบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.2.1-2) ในการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เพ่ือให้ทุกหลักสูตรด าเนินการ
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตร 
ด้วยการจัดท ารายงานสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับรายหลักสูตร โดยประธาน
หลักสูตร เสนอต่อคณะฯ ตามล าดับ (เอกสารหมายเลข 5.2.1-3)   

 
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล

การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะวิชาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.2.2-1) โดยมีรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการเป็นประธาน เพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไประบบที่ก าหนดในข้อ 1 ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยได้มีการก ากับให้ทุก
หลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.2.2-2) เพ่ือวางแผน ติดตามการ
ด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกภาคการศึกษา  โดยแต่ละหลักสูตรจะมีการ
วางแผนเพ่ือก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนตามแผนการเรียน ร่วมกับการจัดตารางเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษา และมีการด าเนินการติดตามผลการจัดการหลักสูตรโดยการติดตามการวัด
ประเมินผลการเรียนทั้งการจัดสอบระหว่างภาคและการสอบปลายภาค รวมไปถึงการประชุมเพ่ือสรุปผล
การด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมีการทบทวนรายงานสรุปของแต่ละ
วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร รวมถึงผลการประเมินของนักศึกษาต่อรายวิชาเพ่ือน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการวางแผนและปรับปรุงการบริหารจัดการของหลักสูตรในครั้งต่อไป 

คณะวิชา มอบหมายให้คณะกรรมการวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วยประธานหลักสูตรจากทุก
หลักสูตร และตัวแทนคณาจารย์เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลั กสูตร และ
รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาทุกภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2559  
การประชุมกรรมการประจ าคณะฯ การประชุมครั้งที่ 9/59 วันที่ 28 ก.ย. 59 , ครั้งที่ 2/60 วันที่ 3 เม.ย. 
60 และครั้งที่ 4/60 วันที่ 22 มิ.ย. 60  ปีการศึกษา 2560 การประชุมกรรมการประจ าคณะฯ การประชุม
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ครั้งที่ 5/60  วันที่ 28 ส.ค. 60  ครั้งที่ 9/60  วันที่ 28 ธ.ค. 60 ครั้งท่ี 1/61 วันที่ 29 ม.ค. 61 ครั้งที่ 6/61 
วันที่ 29 มิ.ย.61 และปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5/62 วันที่ 29 เม.ย. 62) โดยได้มีการก ากับให้อาจารย์
ผู้สอนทุกรายวิชาด าเนินการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 เพ่ือน าส่งฝ่ายวิชาการของคณะฯ ก่อนเปิดภาค
การศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. ผ่านระบบ มคอ. ออนไลน์ (TQF online) ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร รวมไปถึงการจัดท ารายงานสรุปรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาโดยการจัดท า มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 เพ่ือจัดส่งให้ฝ่ายวิชาการภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้ว โดยผ่านระบบ TQF 
online (เอกสารหมายเลข 5.2.2-3) ซึ่งในกระบวนการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน มคอ. 3 – 6 นั้น ทาง
ฝ่ายงานวิชาการได้มีการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งปฏิทินก าหนดการน าส่ง มคอ. 3 , 4 และ รายงาน มคอ. 
5, 6 โดยแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบทั้งในระบบงานสารบรรณของคณะวิชาและการติดตามในที่ประชุม
คณะฯ ตลอดจนการส่งเข้าสู่ระบบจัดเก็บ มคอ. ต่างๆ ของคณะวิชา (เอกสารหมายเลข 5.2.2 -4)    และ
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทางฝ่ายวิชาการได้มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร โดยการก า กับ
ติดตามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการด าเนินการจัดท าสรุปรายงานของหลักสูตร มคอ.7 เพ่ือน าส่งให้คณะ
วิชา โดยคณบดี ลงนามรับรองรายงานดังกล่าวตามล าดับ (เอกสารหมายเลข 5.2.2-5) 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมให้อาจารย์
ท างานวิจัย โดยคณะจัดสรรทุนวิจัยให้เป็นประจ าทุกปีให้กับอาจารย์ที่รับเข้าใหม่และอาจารย์ที่ท างานแล้ว  
คณะมีการจัดสรรเงินรางวัลให้กับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ได้ โดยไม่จ ากัดจ านวนชิ้น  สนับสนุนให้
อาจารย์ไปอบรมหรือน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจารย์ 1 คน มี
งบประมาณ 10,000 บาท/คน/ปี สนับสนุนให้อาจารย์ไปท าวิจัยหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศเป็น
ระยะเวลา 1-3 เดือน โดยคณะมีงบประมาณให้บางส่วน  ส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ โดย
คณะมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการเป็นประจ าทุกปี  คณะจัดอบรม
เพ่ือพัฒนาวิธีการสอนของอาจารย์ เกี่ยวกับเทคนิคการสอน การประเมินและการวัดผล เป็นประจ าทุกปี 
โดยในปีการศึกษา 2561 ได้จัดอบรมเรื่อง โครงการอบรมเทคนิคการสอน ภาษาอังกฤษ  และอบรมการ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated learning) 
ส่วนบุคลากรฝ่ายสนับสนุน คณะฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการขอต าแหน่งทางสายวิชาชีพในระดับ
ช านาญการ โดยให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมในการพัฒนาตนเองในหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งทางคณะฯ มีการ
ก ากับติดตามการจัดการพัฒนาและบริหารบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.3-1 และ 5.2.3-2) 
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2. คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาหลักสูตร โดยการจัดสรรงบประมาณให้
แต่ละหลักสูตร ในการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะได้งบประมาณตามจ านวน
นักศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยมีการหารือในที่ประชุมคณะสัตวศาสตร์ฯ และมีการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อวัสดุเพ่ิมเติมในรายวิชาปฏิบัติการ จ านวนเงิน 150 บาท/จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
จริงในรายวิชานั้นๆ (เอกสารหมายเลข 5.2.3-3) 

3. ในด้านการจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนานักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมี
การจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.2.3 -4) 
และการจัดทุนการศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.2.3-5) นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของแต่
ละหลักสูตร  

 4. การจัดสรรทรัพยากรด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น การใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดซื้อวัสดุ/ครุ ภัณฑ์/
งานจ้างเหมา ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสรรงบประมาณรายวิชาเพ่ือการเรียนการสอน และ
งานวิจัย การจ้างอาจารย์พิเศษ และนักศึกษาช่วยงานในบางรายวิชา การเสนอจัดซื้อหนังสือของห้องสมุด 
การจัดการด้านการพัฒนาฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์ฯ และสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ (เอกสารหมายเลข 5.2.3-
7-5.2.3-21) 
 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้

กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ในรอบการประเมิน 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร โดยได้ท าการประเมิน
หลักสูตรระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน -26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 7/62 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วาระ
ที่  4.1 เรื่อง ‘ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร’ (เอกสารหมายเลข 5.2.4-1)  โดยทุกหลักสูตรต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
จ านวน 7 หลักสูตร โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี จ านวน 6 หลักสูตร และอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 1 หลักสูตร ยังพิจารณาทุกหลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และให้น าเอาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประกันคุณภาพของแต่ละ
หลักสูตร น าพิจารณาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรต่อไป   
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5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ทุกหลักสูตรได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ มาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏในรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 7/62 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วาระท่ี 4.1 เรื่อง ‘ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร’ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.5-1) ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ เสนอให้หลักสูตรที่มีคะแนนประเมินน้อยกว่า 3 ให้
ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ส่วนหลักสูตรที่ได้คะแนนมากกว่า 3 ให้
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในระดับคะแนนที่สูงขึ้น โดยทุกหลักสูตรน าเอาผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประกันคุณภาพของแต่ละหลักสูตร น าพิจารณาเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรต่อไป  ทั้งนี้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562เช่น การ
จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์  ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)  
ทั้งท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและคณะวิชา เป็นต้น  
 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

 ในปีการศึกษา 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา
จ านวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย
รวมทุกหลักสูตร เท่ากับ 3.27 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยค่าเพ่ิมขึ้นปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.97 
คะแนน (ดังตาราง 5.2.6-1) 

 ในปีการศึกษา 2561 พบว่ามีจ านวน 6 หลักสูตรที่มีคะแนนมากกว่า 3 ขึ้นไป ได้แก่ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตร
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  มีคะแนน 3.28, 3.54, 3.02, 3.60, 3.31 
และ 3.31 ตามล าดับ ส่วนอีกจ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ได้คะแนน 2.84 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 5.2.6-1 คะแนนผลการประเมินคุณภาพรายหลักสูตรปีการศึกษา 2557-2561 

 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.2.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝา่ยวิชาการ  
5.2.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูรแตล่ะหลักสตูรที่คณะวิชาเปดิสอน 
5.2.1-3 เล่มรายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับรายหลักสตูร (SAR รายหลักสูตร) 
5.2.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
5.2.2-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูรแตล่ะหลักสตูรที่คณะวิชาเปดิสอน 
5.2.2-3 ระบบ มคอ. ออนไลน์ (TQF online) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.2.2-4 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 8/61, 1/62 และ 6/62 
5.2.2-5 เล่มรายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับรายหลักสตูร (SAR รายหลักสูตร) 
5.2.3-1 สรุปเดินทางไปราชการ การอบรม ของบุคลากรคณะฯ 
5.2.3-2 แผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ 

5.2.3-3 รายงานการประชุมคณะ ครั้งท่ี 9/61  วันท่ี 6 ธ.ค. 2561 (วาระที่ 4.4) 
5.2.3-4 สรุปการจัดกิจกกรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
5.2.3-5 สรุปการจัดสรรทุนการศึกษาของนักศึกษา 
5.2.3-6 การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุม อาคารปฏิบตัิการคณะฯ 
5.2.3-7 การใช้ห้องต่างๆ ในอาคารฯ 
5.2.3-8 สรุปการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ห้อปฏิบัติการ  
5.2.3-9 สรุปการจัดสรรหนังสือวารสารโปรแกรมคอม 
5.2.3-10 สรุปรายจ่ายค่าวัสดุ ปี 2559-2562 
5.2.3-11 สรุปการจัดซื้อครุภณัฑ์ ปี 2559-2562 
5.2.3-12 สรุปจ้างเหมาเกีย่วกับการเรียนการสอน ปี 2559-2562  

หลักสูตร 
คะแนน (ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 
วท.บ. สัตวศาสตร ์ 2.69 3.68 3.44     3.03 3.28 
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 2.72 3.22 3.38 3.77 3.54 
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.28 3.47 3.28 3.18 3.02 
วท.บ. ธุรกิจการเกษตร 2.40 2.49 3.59 3.13 3.60 
วท.ม. สัตวศาสตร ์ 2.70 3.70 3.44 2.55 3.31 
วท.ม. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน - 2.12 2.74 3.05 3.31 
ปร.ด. ชวีวิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน - 2.22 2.36 2.11 2.84 
คะแนนเฉลี่ย 2.56 2.99 3.18 2.97 3.27 

https://drive.google.com/open?id=0B6g8y7Vs0HUkdzJ5WW1fT3BHR0RoaG9HVE8tUHdybmE0NldZ
https://drive.google.com/open?id=0B6g8y7Vs0HUkN05pSU9lRWRoLUh5WUhoSU0tZ2F2REdOSzQw
https://drive.google.com/open?id=0B6g8y7Vs0HUkUFQ0cGJoMlRwYlhzR3pnM2VEWTlqZXR3Vmdv
https://drive.google.com/open?id=0B6g8y7Vs0HUkOHEzTktZSzBaem9mNG51VWlFaVJveUkzQUow
https://drive.google.com/open?id=0B6g8y7Vs0HUkMHczLWVoSXppY3hjRUtLWTJPdVRmRFRqc0VF
https://drive.google.com/open?id=0B6g8y7Vs0HUkZ2R5TXRnYldlaGFabVo5T2pWWUhZNzJicVlj
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.2.3-13 สรุปความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
5.2.3-14 ผลประเมินความพึงพอใจและตัวอย่างแบบประเมิน  
5.2.3-15 สรุปโครงการน าเสนอผลงานทางวชิาการระดบัปริญญาบณัฑิตด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตรครั้งท่ี 6 (RUCA VI) 
5.2.3-16 สรุปอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2561 
5.2.3-17 บริษัทจ าลอง Smart Market Co. 
5.2.3-18 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิทยาศาสตร ์
5.2.3-19 รายงานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
5.2.3-20 รายงานการใช้ห้องวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
5.2.3-21 สรุปการขอใช้ห้องเรียนและห้องประชุม  
5.2.4-1 รายงานประชุมกรรมการประจ าคณะฯ 7/62 วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
5.2.5-1 รายงานประชุมกรรมการประจ าคณะฯ 7/62 วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
5.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 
5.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทุกหลักสูตร 
2. ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล  ก ากับ  ติดตาม และรายงานผล 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพแต่ละหลักสูตรให้มีผลการด าเนินงานดีขึ้น 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล  ก ากับ  ติดตาม และรายงานผล ให้ใช้งานได้ดี

ขึ้น 

 
 

https://drive.google.com/open?id=0B6g8y7Vs0HUkak1saEFKQlN4UmxSZlJrZUsyZldBMDc3S2RN
https://drive.google.com/open?id=0B6g8y7Vs0HUkSFVnOVBEUmUtZ21FMGVWei1WUllLNnZZTjRV
https://drive.google.com/open?id=0B6g8y7Vs0HUkSFVnOVBEUmUtZ21FMGVWei1WUllLNnZZTjRV
https://drive.google.com/open?id=0B6g8y7Vs0HUkbFlhcW9zeXZVTGFxUFBfWlBCU1kxSHpRTG9j
https://drive.google.com/open?id=0B6g8y7Vs0HUkbnY4N1BQTDBjSWVXc2hCblkxb2Q0UzdaQXU0
https://drive.google.com/open?id=1PgAzfXLtTPrlKUjKxeVRfTN3Vo1yaDLQ
https://drive.google.com/file/d/16yG0lTgAwd9eFFpsXhhNR23wLXQl8lMg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16yG0lTgAwd9eFFpsXhhNR23wLXQl8lMg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13CaqrqgCPDUPz2SrDp7iWbQKh8Mxj50-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0of8Svv0bqvfSioA_SjmlU7mhjeHvYR/view?usp=sharing
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บทท่ี 3 

ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
 

สรุปผลการประเมิน 

 

ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของคณะ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูร
โดยรวม 

3.50 
22.89 

3.27 3.27 
7 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 53 
31 ร้อยละ 

58.49 
3.66 

53 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 30 
20 ร้อยละ 

37.74 
2.36 

53 

ตัวบ่งช้ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

5.00 
647.28 

13.21 5.00 
49 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ - 5.00 

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค ์

220,000 
บาท 

5,931,500 121,051 
บาท 

2.75 
49 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 

ร้อยละ 60 
59 

ร้อยละ 
79.18 

4.91 
49 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิ

ของคณะ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ    4.38 

 

ตารางท่ี 3.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

 

องค์ 

ประกอบท่ี 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวน

ตัวบ่งชี้ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–1.50 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 

1 6 6 3.53 5.00 3.27 3.98 การด าเนินงานระดับดี 

2 3 3 0.62 5.00 5.00 3.54 การด าเนินงานระดับดี 

3 1 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 1 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 2 2 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ 2.80 5.00 4.14 4.19 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การด าเนินงาน

ระดับพอใช้ 

การด าเนินงาน

ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน

ระดับดี 

การ

ด าเนินงาน

ระดับดี 
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ทิศทางการพัฒนา 
3.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.3 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 

ตารางท่ี 3.4 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

 
 

 
  

 
 

   

 
    

 


