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ตัวบงชี้ท่ี  10.1  :  การบริหารจัดการสถานศึกษา  3  ด ี(ปการศึกษา) 
เกณฑมาตรฐาน  : ขอ 
 1.  วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และสงเสริมสนับสนุน 
       ทั้งทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก และบุคคล 
 2.  จัดการเรียนรู จัดกจิกรรมดานประชาธปิไตย ดานคุณธรรม  จริยธรรม และดานภมูิคุมกัน 
       ภัยจากยาเสพติด 
 3.  พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงาน 
       เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อยางมีคุณภาพ 
 4.   ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนนิงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ด ี
 5.   กํากับ  ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไป 
        ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี  

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 1 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการครบทั้ง 5 ขอ 

 
การดําเนินงาน : 
ตัวบงชี้ท่ี  10.1  :  การบริหารจัดการสถานศึกษา  3  ด ี (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  1 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการ  3  ขอ  ดังนี้ 

ขอ  1   คณะฯ  จัดโครงการสรางเสริมสุขภาพของคณะฯ  (เอกสารอางอิง  10.1.1)                       
            ปการศึกษา  2552  ดังนี้ 

  -   มีการรณรงคใหนักศึกษา บุคลากร ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยจัดทําปายผา 
   เชิญชวนใหปฏิบัติตามกฎจราจร (เอกสารอางอิง 10.1.1.1) ติดบริเวณคณะฯ และ 
  จัดทําปายตัวอยางการแตงกายของนักศึกษาชาย นักศึกษาหญิงไวเปนตัวอยางและ 
  เห็นชัดเจน  
   -   รณรงคเสริมสรางกําลังใจ การใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพื่อตาน           
  สารเสพติด โดยจัดทําบอรดเกี่ยวกับสารเสพติด (เอกสารอางอิง  10.1.1.2)  วิธีการ 
  สรางเสริมกําลังใจ และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยจัดระเบียบหองสมุด 
  ของคณะฯ หองชมทีวี วีดิโอ หองอินเตอรเน็ต (เอกสารอางอิง 10.1.1.3) ไวบริการ 

องคประกอบท่ี 10  :  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ด ี
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  นักศึกษาและบุคลากร และสงเสริมการดื่มนมเพื่อสุขภาพ และการออกกําลังกาย 
  ใหแกบุคลากร นักศึกษา โดยจัดสถานที่เลนกีฬาหรือการออกกําลังกายเพิ่มขึ้น  
  (เอกสารอางอิง 10.1.1.4) 
 ขอ  2    สโมสรนักศึกษาคณะฯ จัดโครงการเขารวมกีฬาแมโจสัมพันธ คร้ังที่ 36 ประจําป 
   การศึกษา 2552  (เอกสารอางอิง 10.1.2) เพื่อกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ  
   และสงเสริมใหนักศึกษาหางไกลยาเสพติด ในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2552 ณ  
   มหาวิทยาลัยแมโจ 
 ขอ 4     สโมสรนักศึกษาคณะฯ  ไดจัดโครงการรวมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย  
   แมโจ ดังนี้ 

  - สโมสรนักศึกษาคณะฯ รวมจัดโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2553 
(เอกสารอางอิง  10.1.4.1)  ในวันเสารที่  9 มกราคม  2553 ณ  สนามวังซาย 
มหาวิทยาลัยแมโจ    ซ่ึงเปนโครงการรวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อสนับสนุนใน
ดานการแสดงออกที่ดีสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใหกับเด็กที่มาในงาน 
ตลอดจนเปนการสรางความสามัคคีในหมูคณะ  
 -  สโมสรนักศึกษาคณะฯ รวมจัดโครงการเขารวมคายผูนํา 4 จอบอาสาพัฒนา
คร้ังที่ 8 (เอกสารอางอิง 10.1.4.2)  ในวันที่   22 - 26  มีนาคม  2553   ณ โรงเรียน
วัดปางมะกลวย   ต.ปาแป   อ.แมแตง   จ.เชียงใหม    ซ่ึงเปนโครงการรวมกับคณะ
ผลิตกรรมการเกษตร และกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ  เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยแมโจเปนเจาภาพในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ซ่ึงเปนกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธระหวางนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร ในดานการแขงขันทักษะ
เกษตร การแขงขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบาน รวมทั้งเพื่อใหนักศึกษาเรียนรูวิถีชีวิต
ของชุมชนชนบท 

 
การประเมินตนเอง : 

คาเปาหมายตามเกณฑ
มาตรฐาน 3D 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

3 ขอ 3 ขอ 2 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้  10.2  :  ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย  3  ดี  มคีวามรู  เจตคติที่ดี  ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 
(ปการศึกษา) 

ขอมูลอางอิง : ผลผลิต 
1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา  3  ดี  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม  จริยธรรมและความเปนไทย  และดานการสรางภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติดทุกชนดิ 

2. รายงานผลการเขารวมโครงการของนักศึกษา 
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา  3  ด ี

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย 3 ด ี

จํานวน 1 ดาน 
มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย 3 ด ี

จํานวน 2 ดาน 
มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย 3 ด ี

ครบทั้ง 3 ดาน 
 
การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี  10.2  :  ผลที่เกิดกบัผูเรียนตามนโยบาย  3  ดี  มีความรู  เจตคติที่ดี  ตลอดจนเกดิ

พฤติกรรม  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มกีารดําเนนิการ  3  ดาน  ดังนี ้
  1.   ดานจริยธรรมและความเปนไทย 

   สโมสรนักศึกษาฯ รวมกับคณะฯ  จัดโครงการประเพณีถวายเทียน
เขาพรรษา ประจําป 2552 (เอกสารอางอิง 10.2.1.1) เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ทางดานศาสนา และตระหนักถึงวันสําคัญทางศาสนา ตลอดจนใหนักศึกษาคณะฯ 
ไดเห็นถึงคุณคาของวันสําคัญทางศาสนา อีกทั้งยังเปนการทํากิจกรรมรวมกันของ
นักศึกษาคณะฯ จํานวน 69 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2552 ณ วัดวิเวก-
วนาราม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 
  คณะฯ จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณียี่เปง ประจําป 2552 
(เอกสารอางอิง 10.2.1.4) เพื่อเปนการเรียนรูและปลูกฝงถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรม ที่เปนเอกลักษณของชาวลานนา โดยจัดกิจกรรมใหบุคลากร และ
นักศึกษาไดทําประทีปโคมไฟรวมกัน ซ่ึงเปนการเรียนรูถึงศิลปะในการทําประทีป
โคมไฟตามแบบฉบับของชาวลานนา และเปนการสรางสัมพันธอันดีระหวาง
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บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2552 ณ ฟารมสุกร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

 2.    ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
  สโมสรนักศึกษาคณะฯ จัดโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรประจําป 2553 
(เอกสารอางอิง 10.2.1.2)  เพื่อดําเนินงานจัดกิจกรรมนักศึกษา ใหความสะดวก และ
ใหบริการดานกิจกรรมแกนักศึกษาในชมรม โดยใหนักศึกษาคณะฯ จํานวน 500 คน
และอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะฯ จํานวน 3 คน ออกเสียงเลือกตั้งใน          
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคารโรงประชุมชูติวัตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

  3.  ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานการสราง 
   ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

  คณะฯ จัดโครงการอบรมทักษะในการคิดและวิเคราะห ภายใตโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3  (เอกสารอางอิง 10.2.1.3) สาขา
สัตวศาสตร หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรเทียบเขาเรียน 2 ป จํานวน 157 คน เพื่อ
พัฒนานักศึกษาในดานทักษะในการคิดและวิเคราะห เรียนรูและปฏิบัติตามนโยบาย 
3D ไดแกดานคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยดานประชาธิปไตยและปลอดจากยา
เสพติด ตลอดจนกอใหเกิดความสามัคคีและความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา        
ช้ันปที่ 3 ของคณะฯ ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2553 ณ คายนเรศวรมหาราช อ.แมแตง  
จ.เชียงใหม 
    สโมสรนักศึกษาคณะฯ จัดโครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูดาน         
สัตวปา (เอกสารอางอิง 10.2.1.5)   เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู และเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในเรื่องสัตวปา ตลอดจนการจัดการและการเลี้ยงดู อีกทั้งยังเปนการ
ปลูกฝงการอนุรักษสัตวใหแกนักศึกษาคณะฯ  ในวันที่ 12-21 ตุลาคม 2552 ณ           
สวนสัตวเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 

การประเมินตนเอง : 

คาเปาหมายตามแผนของ
หนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

3 ดาน 3 ดาน 3 บรรลุเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบองคประกอบท่ี  10    นางสาวสุทธิพร  ใบสุขันธ 
 

 


	เอกสารอ้างอิง 10.2.1.1)

