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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน 
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ  (ปงบประมาณ) 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
ระดับ 1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
ระดับ 2 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลอง

กันและกัน และกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาชาติ 
ระดับ 3 มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ระดับ 4 มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
ระดับ 5 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
ระดับ 6 มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย 

กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ 

ระดับ 7 มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 

 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิงานไมครบ 
5 ระดับแรก 

มีการดําเนนิงาน 5 – 6 ระดับแรก มีการดําเนนิงานครบทุกระดบั 

 
การดําเนินการ : 

องคประกอบท่ี 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดาํเนินการ 
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ตัวบงชี้ ท่ี 1.1  :  กําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ  (ปงบประมาณ) 

คะแนนที่ไดรับ  2 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 6 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ  1  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีไดกําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน  ของคณะโดยเปด
โอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกําหนดปรัชญา และวิสัยทัศนของคณะฯ   เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแมโจ  และทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ปจจุบัน  กอนนําไปใชปฏิบัติจริงตามแผนที่วางไวในปงบประมาณ 2552  ในวันที่  23-24  เมษายน  
2552   ณ  โรงแรมรอยัลปง  สปา แอนดรีสอรท  อ.แมแตง  จ.เชียงใหม   และไดกําหนดปรัชญา 
วิสัยทัศน  ในการพัฒนาคณะฯ  ดังนี้  (เอกสารอางอิง 1.1.1.1) , (เอกสารอางอิง 1.1.1.2)   
ปรัชญา 

“พัฒนาองคความรูในรูปแบบการเรียนรูทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติ  เพื่อ ผลิตบุคลากรใน
สาขาวิชาชีพใหมีทักษะใฝรู  สูงาน  คิดเปน  และมีความเปนผูนําที่มีคุณธรรมและจริยธรรม” 
วิสัยทัศน 

“สรางนักสัตวศาสตรระดับแนวหนาของประเทศ” 
 ระดับ  2   คณะฯ  ไดกําหนดแผนกลยุทธ  แผนการดําเนินงานของคณะฯ  บุคลากรของ
คณะฯ ไดมีสวนรวมในการวิเคราะหถึงปจจัยสภาพการณตางๆ โดยไดทําการวิเคราะหถึงปจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานตามภารกิจคือ  นโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  รวมทั้งกฎระเบียบตางๆ การจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร.  การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และการประกัน
คุณภาพภายในของ สกอ.  นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหความสอดคลองกับภารกิจหลักและยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย  โดยไดจัดทําเปนแผนกลยุทธของคณะฯ (เอกสารอางอิง 1.1.2.1) และไดถายทอด
วิสัยทัศน/พันธกิจกอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป   ซ่ึงในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของคณะฯ  (เอกสารอางอิง 1.1.2.2)   
 ระดับ 3  คณะฯ ไดจัดแผนปฏิบัติราชการประจําป  2552  (เอกสารอางอิง 1.1.3.1) มีตัวบงชี้
และเปาหมายที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลและความสําเร็จของการดําเนินงานตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)  ทั้ง  4   มิติ  และในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552  จํานวน  42  ตัวช้ีวัด  (เอกสารอางอิง 1.1.3.2)  นอกจากนี้ในการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ  ไดกําหนดเปาหมายตามตัวบงชี้  เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงาน 
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 ระดับ 4  คณะฯ มีนโยบายการดําเนินงานของคณะฯ ซ่ึงไดกําหนดภารกิจหลักไว  5  ดาน 
1) ดานการบริหารและจัดการ 
2) ดานการเรียนการสอน 
3) ดานการวิจัย 
4) ดานบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5) ดานงานฟารมปศุสัตวและวิสาหกิจ 
ซ่ึงในการดําเนินงานทุกภารกิจคณะไดบรรจุโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ  ไวให

สอดคลองกับภารกิจดังกลาวและไดรับการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
และสภามหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุไวในแผนปฏิบ ัติงานประจําป 2552  จํานวนทั้งสิ้น  26 โครงการ   
และมีการดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ  จํานวน  24  โครงการ   ยกเลิกโครงการจํานวน  2  โครงการ  
(เอกสารอางอิง 1.1.4.1) 
 ระดับ  5   คณะฯ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  (เอกสารอางอิง 1.1.5.1)   เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ  2552 (เอกสารอางอิง 
1.1.5.2)  และคณะฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6  เดือน (เอกสารอางอิง 1.1.5.3)  ผลการ
ดําเนินงานรอบ 12  เดือนตอมหาวิทยาลัย   (เอกสารอางอิง 1.1.5.4) 
 ระดับ 6  ในการกําหนดนโยบายของคณบดีกอนที่จะนําเสนอใหบุคลากรไดรับทราบและ
สภามหาวิทยาลัยรับทราบ  ไดมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  แผนดําเนินงาน  
เปาประสงค  เปาหมายกับยุทธศาสตร  เพื่อใหการดําเนินงานของคณะมีความสอดคลองกับนโยบาย
ของชาติและของมหาวิทยาลัย   (เอกสารอางอิง 1.1.6.1) ในการกําหนดโครงการ  กิจกรรมที่จะ
ดําเนินงานของคณะทุกโครงการจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงคที่ไดกําหนด
ไว  โดยไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2552  (เอกสารอางอิง 1.1.6.2) 
 
 

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2551 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

 ระดับ  4 ระดับ  6  2 บรรลุเปาหมาย 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของการบรรลุ เป าหมายตามตัวบ งชี้ ของการปฏิบัติ งานที่ กํ าหนด
(ปงบประมาณ) 

เกณฑมาตรฐาน : รอยละ 
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เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89  บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
 

การดําเนินการ : 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของการบรรลุ เป าหมายตามตัวบ งชี้ ของการปฏิบัติ งานที่ กํ าหนด

(ปงบประมาณ) 
คะแนนที่ไดรับ  1 
ผลการดําเนินการ :   คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในปงบประมาณ  2552  คณะฯ   มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2552   ดังนี้ 
- จํานวนตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2552  ทั้งหมด               =  44    ตัว   
- จํานวนตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 ที่บรรลุเปาหมาย  =  32    ตัว 
- จํานวนตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 ที่ไมบรรลุเปาหมาย  =  11    ตัว 
- รอยละของตัวบงชี้ที่ดําเนินการบรรลุเปาหมายการปฏิบัติงานที่กําหนด   =   72.72     
(เอกสารอางอิง  1.2.1) 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด 
ตามแผน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1.  การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานและคุณภาพตามความตองการของประเทศ 18 12  
2   ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม 8  5 
3   การบูรณาการองคความรูที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน 8  7 
4   การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ 3  3 
5.  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 7  5 

รวม 44  32 

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2551 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 80 รอยละ 72.72    1 ไมบรรลุเปาหมาย 
ตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 การกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ  (ปงบประมาณ) 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

ระดับ  1 มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของคณะ/มหาวิทยาลัย 

ระดับ  2 มีแผนกลยุทธของคณะ/มหาวิทยาลัย 

ระดับ  3 มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ 

ระดับ  4 แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน 

ระดับ  5 แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับ 1-2 ระดับ 3 ≥  ระดับ 4 

 
ผลการดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.3 การกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (ปงบประมาณ) 
คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการ 4  ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ  1  คณะฯ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานของคณะฯ  เพื่อทําหนาที่
เปนคณะกรรมการกําหนดแผนกลยุทธของคณะฯ  (เอกสารอางอิง 1.3.1.1) โดยใชยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเปนกรอบในการกําหนดแผนกลยุทธของคณะฯ 
  ระดับ  2   การดําเนินงานของคณะฯ  ไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติ
ราชการเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะฯ ไปสูเปาหมาย  ทั้งนี้  ในแผนดังกลาวคณะ
ไดกํ าหนดใหมีแผนยุทธศาสตร  และแผนกลยุทธของคณะฯ  ( เอกสารอางอิง  1 .3 .2.1) , 
(เอกสารอางอิง 1.3.2.2) และ (เอกสารอางอิง 1.3.2.3) 
 ระดับ  3   การดําเนินงานของคณะฯ  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะฯ และ
กรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานของคณะฯ (เอกสารอางอิง 1.3.3.1)  เพื่อรวมกันพิจารณาให
ขอเสนอแนะในการบริหารงานของคณะทุกดาน   ดังนั้น   จึงถือไดวาคณะไดกําหนดให
คณะกรรมการดังกลาว  เปนคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธชาติ 
 ระดับ  4   ในการดําเนินงานของคณะฯ  ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปซ่ึงสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยทั้ง 4  ดาน  และสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ  ดานการจัดการ
เรียนการสอน  ดานการวิจัย  ดานบริการวิชาการ  และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และในแผน
กลยุทธของคณะฯ  จะมี  5  ดาน  โดยมีของมหาวิทยาลัย  4  ดาน เพิ่มอีก  1 ดานคือ  ดานงานฟารม
ปศุสัตวและวิสาหกิจ  ซ่ึงมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของชาติครบทั้ง  4  ดาน  หรือคิด
เปนรอยละ 100  ของแผน  (เอกสารอางอิง 1.3.4.1) , (เอกสารอางอิง 1.3.4.2)  
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การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2551 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 3 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบองคประกอบท่ี  1    นางรจนา  อุดมรักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


