
 

  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ 
                         รายงานประเมินตนเองประจําปการศึกษา   2552

   

 

82

 

 
  
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1  :  คณะกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดันใหคณะ/มหาวิทยาลัยแขงขันไดในระดับสากล (ป
การศึกษา)     

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 
ขอ 1 สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง

ยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ 
ขอ 2 สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัย/คณะ มากกวาปละ 2 คร้ัง 
ขอ 3 มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะอยางต่ํารอยละ 80 ของ

แผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสง
เอกสารใหกรรมการสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําคณะอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

ขอ 4 สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะ จัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือ
ผูบริหารสูงสุดของคณะตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 

ขอ 5 สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะ มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและ
สงเสริมการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
การดําเนินงาน 
ตัวบงชี้ท่ี 7.1  :  คณะกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดันใหคณะ/มหาวิทยาลัยแขงขันไดในระดับสากล  (ป
การศึกษา)   

คะแนนที่ไดรับ  3  
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการ  5 ขอ  ดังนี้ 

  ขอ 1  สภามหาวิทยาลัย มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของคณะฯ   โดยมี
ขอเสนอแนะใหคณบดีนําไปพิจารณาดําเนินการในคราวเสนอนโยบายดานการบริหารของคณะฯ 
เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ  2552  (เอกสารอางอิง 7.1.1) หลังจากนั้นคณบดีไดแจงขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงสวนใหญดํารงตําแหนงประธานกรรมการ

องคประกอบที่ 7 :  การบริหารและการจัดการ 
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ประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และรองคณบดีฝายตางๆ  ดําเนินการ
ตอไป (เอกสารอางอิง 7.1.2) 

  ขอ 2   คณะกรรมการประจําคณะฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
คณะฯ เชน การใชจายเงินงบประมาณ  การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  การบริหารจัดการ  และงานฟารมปศุสัตวและวิสาหกิจ โดยกําหนดใหมีการ
ประชุมกรรมการประจําคณะทุกเดือน    (เอกสารอางอิง 7.1.3)     
  ขอ 3  คณะฯ ดําเนินการกําหนดแผนการประชุมของคณะฯ ไดกําหนดการประชุมเปนทุก
วันพุธที่ 3 ของเดือน ในปงบประมาณ  2552  ไดจัดประชุมจํานวน 11  คร้ัง  คิดเปนรอยละ 91.67  
ซ่ึงเปนไปตามแผนที่กําหนดไว (เอกสารอางอิง 7.1.4)   และในการประชุมแตละครั้งจะมี
คณะกรรมการประจําคณะฯ เขารวมประชุมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80  และเลขานุการ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมและรายงานผลการประชุมใหพิจารณา
ลวงหนาอยางนอย  7 วัน กอนการประชุม  (เอกสารอางอิง 7.1.5) 
  ขอ 4  คณะกรรมการประจําคณะฯ จัดใหมีการประเมินผลงานของผูบริหารโดยบุคลากร
ของคณะฯ   (เอกสารอางอิง  7.1.6)   เพื่อใหคณบดีและรองคณบดี นําไปปรับปรุงและพัฒนา  
  ขอ 5   คณะกรรมการประจําคณะฯ มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริม 
การบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งคณะฯ กลาวคือ 
                         - ในปแรกของการดําเนินงานคณะฯ  ไดแจงเวียนนโยบายการบริหารงานของคณะฯ 
ใหบุคลากรไดทราบทุกคนเปนลายลักษณอักษร  (เอกสารอางอิง 7.1.7) 
              - การคัดเลือกบุคลากรทุกระดับ และทุกตําแหนง คณะฯ ไดดําเนินการคัดเลือกตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด  และในสวนของสายสนับสนุนวิชาการมีการกําหนดอํานาจ
หนาที่และขอบขายงานของบุคลากรทุกคนเปนลายลักษณอักษรและไดจัดสงเขารับการอบรมหรือ
เขารับการสัมมนาตามสายงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง สวนการพิจารณาความดีความชอบประจําปนั้น 
จะผานการพิจารณาจากผูบริหารคณะทุกครั้งโดยคณบดีจะเชิญรองคณบดีฝายตาง ๆ และหัวหนา
สํานักงานบดีเขารวมประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคลรวมกัน  (เอกสารอางอิง 
7.1.8)    ซ่ึงหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรนั้น   คณะฯ จะประกาศ (เอกสารอางอิง 7.1.9) เผยแพร ใหทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซด 
http://www.animal.mju.ac.th   **หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี** 
               - คณะฯ จัดใหมีกลองรับขอรองเรียนเพื่อใหนักศึกษา บุคคลทั่วไปและบุคลากรของ
คณะฯ ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยจัดกลองไวช้ันลางสุดของอาคารเพื่อความสะดวกในการ
ส่ือสาร  นอกจากนี้ยังจัดใหมีการรองเรียนโดยผานทางเว็บไซตของคณะฯ  สายตรงคณบดี   
http://www.animal.mju.ac.th/ สายตรงคณบดี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
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และในสวนของจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย จะมีผูรับผิดชอบรวบรวมขอรองเรียนโดยเฉพาะ 
(เอกสารอางอิง 7.1.10)  ซ่ึงขอรองเรียนดังกลาวจะผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  (เอกสารอางอิง 7.1.11) กอน
นําบรรจุไวในวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระที่  3.1  เสมอ 

          - คณะฯ ไดเปดโอกาสใหบุคลากรของคณะฯ ไดมีสวนรวมรับรู  และรวมคิด  รวม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจเพื่อแกปญหาในการบริหารงานของคณะฯ  โดยจัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  (KM) ของคณะฯ    
           - คณะฯ ไมเคยนิ่งนอนใจในความรับผิดชอบของบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
โดยการสรางกลไกใหมีผูรับผิดชอบ  ตระหนักในหนาที่  ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม  
การใสใจปญหาสาธารณะ   และกระตือรือรนในการแกปญหา   ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็น
ที่แตกตาง  และความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน (เอกสารอางอิง  7.1.12) 
                          -  การจัดซื้อจัดจางโดยการรวมศูนยการจัดซื้อ ซ่ึงจะทําใหไดพัสดุในราคาที่ถูกลง 
และใชระบบ E-Auction มาใชในการจัดซื้อจัดจางพัสดุราคาเกินสองลานบาท 
                      - คณะฯ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักความประหยัดและความคุมคา เชนการจัดสง
เอกสารใหบุคลากรของคณะฯ ทางระบบ E-Document     สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรใน
สํานักงานคณบดีใชระบบโทรออกโดยใชระบบ Sip phone  สง  Fax โดยนําระบบ Fax Online มา
ใชโดยผานระบบ Maejo Fax services เปนตน 
 

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของคณะ 

4  ขอ 5 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2  : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/คณะ  (ปการศึกษา)     

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
ระดับ 1 มีกระบวนการสรรหาผูบริหารอยางเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
ระดับ 2 ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู        

โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย/คณะ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
ระดับ 3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่

ยอมรับในสถาบัน 
ระดบั 4 มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและ

ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 
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เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  

3 ระดับแรก 

มีการดําเนินการ  

3 ระดับแรก 

มีการดําเนินการครบทุกระดับ 

 

การดําเนินงาน 
ตัวบงชี้ท่ี 7.2  :  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/คณะ (ปการศึกษา)   
คะแนนที่ไดรับ  2  
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการ  3 ระดับ ดังนี้ 
         ระดับ 1  คณะฯ มีการสรรหาผูบริหารที่ เปนระบบทุกตําแหนง ตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยแมโจ กําหนดไวอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  (เอกสารอางอิง 7.2.1)  
       ระดับ 2   ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู        
โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะฯ และผูมีสวนไดสวนเสียโดยเร่ืองทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับคณะฯ 
และบุคลากรของคณะฯ  เชน อัตรากําลัง งบประมาณ หลักสูตร และเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ตลอดจนการรายงานผลความกาวหนาในการดําเนินงาน จะตองนําบรรจุไวในในวาระการประชุม
เพื่อใหคณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบ และพิจารณาทุกครั้ง (เอกสารอางอิง 7.2.2)  และ
หลังจากการประชุมเสร็จคณะฯ ไดแจงเวียนใหบุคลากรของคณะฯ ทราบ  (เอกสารอางอิง  7.2.3)  
  ระดับ 3  คณบดีไดนําเสนอผลการดําเนินงาน ประจําป 2552  ใหสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 
7  มีนาคม   2552  และสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะ  (เอกสารอางอิง 7.2.4)  ซ่ึงคณบดี
รับทราบและนําขอเสนอแนะดังกลาวแจงใหคณะกรรมการประจําคณะฯ (เอกสารอางอิง 7.2.5)  
นอกจากนี้บุคลากรของคณะฯ ไดประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารคณะฯ อันประกอบไปดวย 
คณบดี และรองคณบดีฝายตางๆ ปละ 1 คร้ัง  (เอกสารอางอิง 7.2.6) 

     

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของคณะ  
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 3     ระดับ  3 2  บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.3  : การพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู (ปการศึกษา) 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
ระดับ 1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ

ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของคณะ/มหาวิทยาลัยรับทราบ 
ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา

รอยละ 50 
ระดับ 3 มีการดําเนินงานตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
ระดับ 4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
ระดับ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู ใหเปนสวน

หนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  

3 ระดับแรก 

มีการดําเนินการ  

3 ระดับแรก 

มีการดําเนินการอยางนอย 

4 ระดับแรก 
 

การดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.3  :  การพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  2  
  ระดับ 1  ในป 2552  ซ่ึงเปนปแรกของการเริ่มตนในรูปแบบการเปนคณะฯ   มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู  (เอกสารอางอิง 7.3.1) เพื่อรับผิดชอบโดยตรงและไดบรรจุโครงการ 
KM ของคณะฯ ไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป  (เอกสารอางอิง 7.3.2)     
 ระดับ 2  คณะฯ ไดมีการดําเนินงานตามแผนโครงการ KM ประจําป และประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายเกินรอยละ 50  (เอกสารอางอิง 7.3.3) 
 ระดับ 3  คณะฯ ไดดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
รอยละ 100   ซ่ึงคณะฯ ไดจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานงานสํานักงาน และมีบุคลากรให
ความรวมมือเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี (เอกสารอางอิง 7.3.4) และไดนําความรูที่ไดรับในแตละ
คร้ังไปใชในการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ ซ่ึงผลที่ไดรับทําใหเขาใจในการทํางานของแตละ
งานอีกทั้งยังชวยพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายของคณะฯ มาก
ขึ้น 
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การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ  2 ระดับ 3 2 บรรลุเปาหมาย 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.4  : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   (ปการศึกษา)   

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ 
ระดับ 2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของ
ตําแหนงการสนับสนุนเขารวมประชุมฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการ
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ระดับ 3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และอยูอยางมีความสุข 

ระดับ 4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

ระดับ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
ระดับ 6 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอตอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 3 - 4  

ขอแรก 

มีการดําเนินการอยางนอย  

5 ขอแรก 
 

การดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4  :  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  (ปการศึกษา)   
คะแนนที่ไดรับ  3 
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ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการ 6  ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 1   คณะฯมีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมโดยจัดใหมี   
แผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะบุคคล   (Individual Development Plan) โดยกําหนดเปนแผน 4  ป  ตั้งแต
ป 2551-2554  (เอกสารอางอิง 7.4.1) จัดใหมีคณะกรรมการวิเคราะหอัตรากําลังของคณะฯ 
(เอกสารอางอิง 7.4.2) และไดนําเอาสมรรถนะ (Competency) ของแตละกลุมงานมาเปนปจจัย
ประกอบในการพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคล ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ภายใตมาตรฐาน
สรรถนะประจํากลุมงานที่มหาวิทยาลัยแมโจ  กําหนด  นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดใหมีการสํารวจความ
ตองการที่จะขอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในคณะฯ  (เอกสารอางอิง  7.4.3)  
  ระดับ 2   คณะฯ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน  การสรรหาไดยึดถือหลักปฏิบัติตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยแมโจกําหนดถึงแมวาจะเปนการจางเหมาลูกจางจางเหมาก็ถือปฏิบัติเชนเดียวกับการ
สรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอื่นๆ คือจัดประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป (เอกสารอางอิง 
7.4.4) และจัดใหมีคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินผล  (เอกสารอางอิง 7.4.5) มีการกําหนดภาระ
งานของบุคลากรใหเหมาะสมกับตําแหนงตามความรูความสามารถ  (เอกสารอางอิง7.4.6)   
นอกจากนี้คณะฯ ไดกําหนดนโยบายใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการไดมี
โอกาสพัฒนาตนเองโดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหเขารวมประชุมฝกอบรมและหรือเสนอ
ผลงานทางวิชาการอยางนอยปละ 1 คร้ัง  (เอกสารอางอิง 7.4.7)  ในการสรางขวัญและกําลังใจแกผู
ปฏิบัตินั้นคณะฯ  จัดใหเจาหนาที่บุคคลของมหาวิทยาลัยมาใหความรูแกผูบริหารของคณะฯ  เพื่อ
ช้ีแนะแนวทางในการปรับเปลี่ยนตําแหนงตามศักยภาพของผูปฏิบัติตามภารกิจ (เอกสารอางอิง 
7.4.8) สําหรับมาตรการลงโทษผูละเลยการปฏิบัติงานนั้น คณะฯ ไดนําหลักคุณธรรมมาใชโดยจัด
ใหมีคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกอนลงโทษ (เอกสารอางอิง7.4.9) และในการรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพนั้นคณะฯ ไดจัดใหมีการเสนอชื่ออาจารยตัวอยางประจําปจากคณาจารยใน
คณะฯ  (เอกสารอางอิง 7.4.10) 
  ระดับ 3  คณะฯ ไดนําระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศ
สภาพแวดลอมและสถานที่ทํางานที่ดีมาใชกับบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ  ภายใตโครงการ
เพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยจัดใหมี
กิจกรรมรณรงคการปฏิบัติตามกฎจรจรแกนักศึกษา บุคลากร  การรณรงคใหนักศึกษาแตงกายใหถูก
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ซ่ึงผลที่ไดจากดําเนินงานพบวามีผูเขารวมกิจรรมความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
รอยละ 80 ซ่ึงมีผลเปนที่นาพอใจยิ่ง  การรณรงคและสงเสริมการดื่มนมเพื่อสุขภาพ  การจัดกิจกรรม
เตนแอโรบิคทุกวันจันทร พุธ และศุกร ตั้งแตเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม  2552  เพื่อเชิญชวนให
นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในละแวกใกลเคียงไดออกกําลังกายรวมกัน การจัดทําสนามเปตอง 
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สนามแบดมินตัน สนามวอลเลยบอลและโตะเทเบิลเทนนิส ไวบริการ  และจัดรณรงคการทําความ
สะอาดอาคารเพื่อปองกันโรคไขหวัด 2009 ซ่ึงไดรับความรวมมือจากบุคลากรและนักศึกษาเปน
อยางดี  (เอกสารอางอิง7.4.11)   
 ระดับ 4  คณะฯ มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน โดยจัดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนง (เอกสารอางอิง 7.4.12)  และในป พ.ศ 2552 ไดสงเสริมและสนับสนุน
ใหลูกจางประจําของคณะฯ จํานวน  10   คน   ไดมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายและความรูความสามารถที่มีอยู (เอกสารอางอิง 7.4.13)  ทําใหบุคลากรเกิด
ความรูสึกรักงานและปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ  
  ระดับ 5 คณะฯ ไดจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ นักศึกษา และ
ผูใชบริการ  เพื่อที่จะไดนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคณะฯ  (เอกสารอางอิง 
7.4.14)   
  ระดับ  6  คณะฯ ไดนําผลการประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมิน
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  และไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนา
งานใหดีขึ้น (เอกสารอางอิง 7.4.15)    
 

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 3 ระดับ 6 3 บรรลุเปาหมาย 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.5  : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย   (ป
การศึกษา)   

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
ระดับ 1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
ระดับ 2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
ระดับ 3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
ระดับ 4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
ระดับ 5 มีการนําผลการประเมินในระดับ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
ระดับ 6 มีการเชื่อมโยงฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย/คณะผานระบบเครือขายกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรปูแบบมาตรฐานที่กําหนด 
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เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  

2 ระดับแรก 

มีการดําเนินการ  

2 ระดับแรก 

มีการดําเนินการอยางนอย  

3 ระดับแรก 
 

การดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.5  :  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ป

การศึกษา)   
คะแนนที่ไดรับ  2 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการ  2  ระดับ 
  ระดับ 1 คณะฯ ไดเห็นความสําคัญของระบบฐานขอมูลเพื่อใชเปนเครื่องมือในการชวย
ตัดสินใจ จึงไดกําหนดนโยบายไวในแผนกลยุทธของคณะฯ (เอกสารอางอิง 7.5.1) ใหแตละงานมี
การจัดทําฐานขอมูลของงานแตละดาน เพื่อประโยชนในการบริหารงานไดรวดเร็ว ถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะฯ ยังไดพยายามพัฒนาปรับปรุงขอมูลภายในคณะฯ อยาง
สม่ําเสมอตั้งแตป 2551 ซ่ึงเปนปแรกของการจัดตั้งเปนคณะฯ                       
   ระดับ  2   คณะฯ มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ เชน ฐานขอมูลดาน
การเงิน ฐานขอมูลดานยุทธศาสตร  ฐานขอมูลดานประกันคุณภาพ   ฐานขอมูลครุภัณฑ  ฐานขอมูล
ศิษยเกา ฐานขอมูลอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา  http://www.animal.mju.ac.th  นอกจากนี้ยังมี
ฐานขอมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (MIS) ซ่ึงเปนระบบฐานขอมูลกลาง  เชน ระบบ
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส E-Document   ฐานขอมูลงานวิจัย  ฐานขอมูลบุคลากร  และฐานขอมูล
ภาวะการหางานทําของบัณฑิตในคณะฯ เปนตน   http://mis.mju.ac.th   
 

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 2 ระดับ 2 2 บรรลุเปาหมาย 
 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.6  : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย/คณะ (ปการศึกษา)   

เกณฑมาตรฐาน :ระดับ 
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ระดับ 1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสาร
ส่ิงพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ 

ระดับ 2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผย และเปนที่รับรูกัน
โดยทั่วไปอยางนอย 3 ชองทาง 

ระดับ 3 มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

ระดับ 4 มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

ระดับ 5 มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  

3 ระดับแรก 

มีการดําเนินการ  

3-4 ระดับแรก 

มีการดําเนินการครบทุกระดับ 

 

การดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.6  : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย/คณะ (ปการศึกษา)   
คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการ 5 ระดับ  ดังนี้ 
  ระดับ 1  คณะฯ  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารของคณะฯ ใหแกบุคลากร  นักศึกษาและผูที่
สนใจโดยทั่วไปผานชองทางตาง ๆ เชน ทางเว็บไซด   http://www.animal.mju.ac.th/ รายงาน
ประจําป  (เอกสารอางอิง 7.6.1)  แผนพับ (เอกสารอางอิง7.6.2)    บอรดประชาสัมพันธของคณะฯ 
(เอกสารอางอิง  7.6.3)  และรายการวิทยุ  (เอกสารอางอิง 7.6.4) 
      ระดับ 2   คณะฯ มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 
โดยผานชองทางที่เปดเผย และเปนที่รับรูกันโดยทั่วไปอยางนอย 5 ชองทาง เชน เว็บไซด  
http://www.animal.mju.ac.th   (สายตรงคณบดี) ทางไปรษณีย  ทางโทรศัพท  ทางโทรสาร  และ
กลองรับฟงความคิดเห็นติดตั้งไวดานลางอาคารคณะฯ  (เอกสารอางอิง 7.6.5)   
  ระดับ 3   คณะฯ ไดเปดโอกาสใหนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป นําเสนอความ
คิดเห็นโดยผานทางตูรับความคิดเห็นที่คณะฯ จัดไว  ทางเว็บไซด และทางไปรษณีย   โดย
มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ เชนคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบเอกสารลับ (เอกสารอางอิง 7.6.6)  และ

http://www.animal.mju.ac.th
%EF%BB%BFhttp://www.animal.mju.ac.th%20%09%20
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คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบรับเอกสารรองเรียนทั่วไป  (เอกสารอางอิง 7.6.7)   และขอรองเรียนจะถูก
บรรจุไวในวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในวาระที่ 3.3    ทุกครั้ง    
  ระดับ 4  คณะฯ ไดแตงตั้งบุคคลภายนอก ซ่ึงมีอาชีพที่หลากหลาย เปนที่ปรึกษาและให
ขอเสนอแนะแกคณะกรรมการประจําคณะฯ (เอกสารอางอิง 7.6.8)  โดยจัดใหมีการประชุมอยาง
นอยปละ 1  คร้ัง (เอกสารอางอิง 7.6.9)  และในการทําความรวมมือทางวิชาการกับภาคเอกชนนั้น 
คณะฯ  ไดแตงตั้งผูบริหารจากภาคเอกชนรวมเปนคณะกรรมการเพื่อใหคําปรึกษาและเสนอแนะ
แนวทางรวมกัน (เอกสารอางอิง 7.6.10)  โดยจัดประชุมอยางนอยปละ 2  คร้ัง  นอกจากนี้คณะฯ ยัง
แตงตั้งใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณทางดานบริหารระดับคณบดีเปนที่ปรึกษา
คณะกรรมการประจําคณะฯ และเปนคณะกรรมการประจําหลักสูตร (เอกสารอางอิง 7.6.11)  ซ่ึงได
เขารวมใหคําแนะนําปรึกษาแกคณะกรรมการประจําคณะฯ เปนประจําทุกเดือน   
  ระดับ 5  คณะฯ จัดใหมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
โดย  บรรจุขอรองเรียนไวในวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  วาระที่  3 .3 
(เอกสารอางอิง 7.6.12)    และไดนําขอรองเรียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและดําเนินการแกไข
ปญหาตอไป  (เอกสารอางอิง 7.6.13) 
 

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 3 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 
 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.7  : รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ   (ปการศึกษา)   
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.10 – 0.99 รอยละ 1.00 – 1.99 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 และ 

2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่ไดรับรางวัลในขอ 1 เปน
รางวัลดานการวิจัย 

หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 
 
การดําเนินการ  
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ตัวบงชี้ท่ี 7.7  : รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ   (ปการศึกษา)   

คะแนนที่ไดรับ  0 
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
  ในปการศึกษา 2552  คณะฯ  ไมมีอาจารย ที่ไดรับรางวัลทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ จากการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม 
 

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 1 รอยละ 0  ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  (ป
การศึกษา)   

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
ระดับ 1  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง   โดยมีผูบริหารระดับสูง  
               และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย/คณะ รวมเปนคณะกรรมการหรือ    
               คณะทํางานโดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกาํหนดนโยบายหรือแนวทาง 
               ในการบริหารความเสี่ยง 
ระดับ 2   มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสีย่งที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลม     
                เหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ 
                ปจจยัเสี่ยง 
ระดับ 3  มีการจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรอืแผนปฏิบัติ 
               การในการสรางความรู  ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง 
               และการดําเนนิการแกไข  ลด  หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
ระดับ 4   มีการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
ระดับ 5   มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง 
              และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง     โดยไดรับความเห็นชอบจาก 
              ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/คณะ 
 

เกณฑการประเมิน :  
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  3  

ระดับแรก 
มีการดําเนนิการ  3 – 4  

ระดับแรก 
มีการดําเนนิการครบทุกระดบั 

 

การดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ป

การศึกษา)   
คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินการ  5  ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 1  คณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เอกสารอางอิง 7.8.1)โดยมี
คณบดีเปนประธานกรรมการและมีรองคณบดีฝายตาง ๆ เปนรองประธานและกรรมการ โดยมี
บุคลากรในคณะฯ  เปนกรรมการรวม  และเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงคณะฯ ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดตางๆ  เชน  คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงาน  ( เอกสารอางอิง  7.8.2)  
คณะกรรมการบริหารงานฟารมและวิสาหกิจ  (เอกสารอางอิง 7.8.3)  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (เอกสารอางอิง 7.8.4)  คณะกรรมการวิเคราะห
อัตรากําลัง  (เอกสารอางอิง 7.8.5)  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารอางอิง 7.8.6)   
คณะกรรมการควบคุมกิจกรรมนักศึกษา (เอกสารอางอิง 7.8.7)  คณะกรรมการประจําหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา   ( เอกสารอางอิง  7 .8 .8)   คณะกรรมการวิจัย 
(เอกสารอางอิง 7.8.9)   และคณะกรรมการสหกิจศึกษา การเรียนรูอิสระและการศึกษา การฝกงาน
หรืออบรมตางประเทศ (เอกสารอางอิง 7.8.10) ซ่ึงคณะกรรมการชุดตางๆ จะชวยกล่ันกรอง 
วางแผนดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงานใหแกคณะฯ  ซ่ึงชวยลดปญหาดานความเสี่ยง
ใหแกคณะฯ ไดเปนอยางดียิ่ง  
 ระดับ 2   คณะฯ มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญ
ของปจจัยเสี่ยงอันจะสงผลกระทบตอการบริหารงานโดยรวม เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและหาวิธี
ปองกันความเสี่ยงในปตอไป (เอกสารอางอิง 7.8.11)  และ (เอกสารอางอิง 7.8.12 หนา 54-65)     
 ระดับ 3  คณะฯ ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (เอกสารอางอิง  7.8.12 หนา 19 )  ซ่ึงแผน
บริหารความเสี่ยงของคณะฯ ไดกําหนดใหมีการสรางความรู  ความเขาใจใหกับบุคลากรของคณะฯ 
ทุกระดับ (เอกสารอางอิง  7.8.13)  เพื่อใหทุกคนในคณะฯ ไดตระหนักถึงการปองกัน แกไข  หรือ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมโดยไดเชิญวิทยากรผูมีความรูเฉพาะดานมาใหความรูแก
บุคลากร (เอกสารอางอิง  7.8.14) 
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 ระดับ 4  คณะฯ ไดมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และสรุปผลรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและไดหาวิธีการติดตามผลเพื่อแกไข
ปญหาและใหขอคิดเห็นในการปฏิบัติ  (เอกสารอางอิง  7.8.12 หนา 66-88)   
  ระดับ 5  เมื่อส้ินสุดการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง: การควบคุมภายใน คณะฯ 
ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการตลอดทั้งปสงใหมหาวิทยาลัย โดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดี  
(เอกสารอางอิง 7.8.15) และนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห เพื่อประเมินความเสี่ยงของ
ปงบประมาณถัดไป   
 

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายของคณะ ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมินตวับงชี้ สกอ. 
การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 4 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.9 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตวับงชีแ้ละเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ    
บุคคล  (ปการศึกษา)   

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

ระดับ 1  มีการกําหนดแนวทางการดําเนนิการในการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย/คณะ       
ระดับ 2  มีแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย/คณะ 
ระดับ 3  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกจิและยุทธศาสตรของ 
               มหาวิทยาลัย/คณะ 
ระดับ 4  มีการจัดทํา  Strategy Map  ของหนวยงานในระดับคณะหรือ  เทียบเทา  โดย 
               กําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานให 

 เชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5  มีการยืนยนัวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาใน 
              ระดบัคณะหรือเทียบเทา 
ระดับ 6  มีระบบในการตดิตามผลการดําเนินงานตามตวับงชี้และเปาหมายตามคํา  
              รับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  
ระดับ 7  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
ระดับ 8  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบ 
               การสรางแรงจูงใจ 
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เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ  5  
ระดับแรก 

มีการดําเนนิการ  5 - 7   
ระดับแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกระดบั 

 

การดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.9 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตวับงชีแ้ละเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ      

บุคคล(ปการศึกษา)   
คะแนนที่ไดรับ  2 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการ  7  ระดับ  ดังนี้ 
 ระดับ 1   คณะฯ ไดกําหนดแนวทางดําเนินการในการประเมินผลภายในคณะฯ โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะฯ (เอกสารอางอิง  
7.9.1)   
 ระดับ 2  คณะฯ  ไดมีการกําหนดแผนการประเมินและติดตามงานตามแผนปฏิบัติงานของ
คณะฯ โดยกําหนดวัน เวลา ไวอยางชัดเจน  ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด และไดแจงผลการประเมินและติดตามผลใหคณะฯ ทราบแลว 
(เอกสารอางอิง  7.9.2) 
 ระดับ 3   คณะฯ มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะฯ 
ไวอยางชัดเจนโดยกําหนดเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ซ่ึงไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหคณะฯ ยึดถือปฏิบัติและบรรลุตาม
เปาหมายที่วางไว  (เอกสารอางอิง  7.9.3) 

ระดับ 4   คณะฯ ไดจัดทํา  Strategy Map  ของระดับคณะฯ   โดยกําหนดเปาประสงคของ
แตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับคณะฯ ใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยฯ   (เอกสารอางอิง  7.9.4) 

ระดับ 5   คณะฯ ไดมีการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของคณะฯ 
โดยไดรับความเห็นชอบจากบุคลากรภายในคณะฯ เมื่อวันที่  23-24 เมษายน 2552 โดยมีการเชิญรศ.
เพ็ญรัตน  หงสวิทยากร เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ และ 26-27 มิถุนายน 2553 (เอกสารอางอิง  
7.9.5) 

ระดับ 6   คณะฯ ใชระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํา 
รับรองระหวางอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจกับคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี   
(เอกสารอางอิง  7.9.6) 

ระดับ 7   คณะฯ มีการประเมนิผลการดําเนนิงานตามตวับงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
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ที่มีไวตออธิการบดี  (เอกสารอางอิง  7.9.7) 
การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายของคณะ ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมินตวับงชี้ สกอ. 
การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 4 ระดับ 7 2 บรรลุเปาหมาย 
 
 

ตัวบงชื้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.10  : สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อน
พันธกิจ และสามารถสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของ
การบริการจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส
และตรวจสอบได รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันมหาวิทยาลัย/คณะให
สามารถแขงขันไดในระดับสากล  (ปการศึกษา)   

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 
ขอ  1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการ

ดําเนินงาน 
ขอ  2 สภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบ

แผนยุทธศาสตรและใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 
ขอ  3 สภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัย/คณะอยางครบถวน มากกวาปละ 2 คร้ัง 
ขอ  4 มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน 
ขอ  5 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ เขารวมประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 

80 ของแผน 
ขอ  6 มีการสงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย กอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน 
ขอ  7 มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตก

ลงกันไวลวงหนา 
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 – 3 ขอ มีการดําเนินการ  4 ขอ มีการดําเนินการมากกวา 

หรือเทากับ 5 ขอ 
 

การดําเนินการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.10  : สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะ และผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อน
พันธกิจ และสามารถสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของ
การบริการจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส
และตรวจสอบได รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันมหาวิทยาลัย/คณะให
สามารถแขงขันไดในระดับสากล  (ปการศึกษา)   

คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ  มีการดําเนินการ  6  ขอ  ดังนี้ 
 ขอ 1 ในการบริหารงานคณบดีคณะฯ ไดนํานโยบายการบริหารแบบมีสวนรวม  โปรงใส
และตรวจสอบไดมาใช โดยเปดโอกาสใหมีการรับฟงเรื่องรองทุกขทั่วไปและขอเสนอแนะ  จาก
บุคคลทั่วไปผานทาง Web site http://www.animal.mju.ac.th   สายตรงคณบดี  นอกจากนี้ยังจัดใหมี
กลองรับเรื่องรองทุกขทั่วไปไวประจําอาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยีอีกชองทางหนึ่ง     
นอกจากนี้ยังจัดใหมีการตรวจสอบ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของคณบดีและรองคณบดี
ฝายตางๆ โดยเร่ืองรองทุกขและขอเสนอแนะและผลการดําเนินงานของผูบริหารจะถูกบรรจุไวเปน
วาระหลักของการประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะฯ   ซ่ึ งจัดประชุมประจําทุก เดือน  
(เอกสารอางอิง 7.10.1)   
  ขอ 2   คณะกรรมการประจําคณะฯ  มีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ   ซ่ึงคณะฯ  จัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวาง
กรรมการประจําคณะและบุคลากรในคณะระหวางวันที่ 23-24 เมษายน 2552 และ 26-27 มิถุนายน 
2553  ภายใตคําแนะนําปรึกษาจากวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ และความชํานาญเฉพาะดาน   
(เอกสารอางอิง 7.10.2)    
  ขอ 3   คณะกรรมการประจําคณะฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลัก
ของคณะฯ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยมีการ
กําหนดวาระการประชุมเพื่อติดตามฐานะการเงินของคณะฯ   (วาระที่ 1.1)  ผลการดําเนินงานของ
รองคณบดีฝายตางๆ (วาระที่ 1.2)  ติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  (วาระที่ 
3.1) จรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (วาระที่ 3.2)  เร่ืองรองทุกขทั่วไป
และขอเสนอแนะ  (วาระที่ 3.3) และเรื่องอื่นๆ ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะ จะตองพิจารณา (วาระ
ที่ 4) เชน การจัดทําคําของบประมาณประจําป   การคิดอัตราคาบริการ แผนกลยุทธของคณะฯ และ
แผนปฏิบัติงานประจําปของคณะฯ นอกจากนี้บทสรุปผลการดําเนินงานของคณะฯ ในรอบ 1 ป
จะตองนําเสนอกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (เอกสารอางอิง
7.10.3)   
   ขอ 4  ในปงบประมาณ 2552  คณะสัตวศาสตรฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ รวม 11 คร้ัง คิดเปนรอยละ 91.67  ซ่ึงครบกําหนดตามแผนการประชุม  (เอกสารอางอิง 
7.10.4)   

%EF%BB%BFhttp://www.animal.mju.ac.th/%20%09%20
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     ขอ  5  ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการประจําคณะฯ เขารวมประชุมโดยเฉลี่ยไมนอย
กวารอยละ 80  (เอกสารอางอิง  7.10.5)   

      ขอ 6  ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกครั้ง   เลขานุการคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ไดดําเนินการจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยถึงตัว
บุคคลกอนวันประชุมลวงหนาอยางนอย  7 วัน  (เอกสารอางอิง 7.10.6)    
 

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

5 ขอ  6 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.11  : งบประมาณสาํหรับการพัฒนาคณาจารยทัง้ในประเทศและตางประเทศ ตอจํานวน
อาจารยประจํา   (ปการศึกษา)   

 
 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 9,999  บาท 10,000 – 14,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 15,000 บาท 
 

การดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.11  : งบประมาณสาํหรับการพัฒนาคณาจารยทัง้ในประเทศและตางประเทศ ตอจํานวน

อาจารยประจํา(ปการศึกษา)   
คะแนนที่ไดรับ  2 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
  ในปการศึกษา  2552  งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตอจํานวนอาจารยประจําของ  คณะฯ  จากแหลงเงินงบประมาณแผนดิน  และ
งบประมาณรายได แยกไดดังนี้  

          งบประมาณแผนดิน  จํานวน                135,360      บาท              
                    งบประมาณรายได     จํานวน               175,607     บาท 

               คณะฯ มีอาจารยประจํา จํานวน  21 คน  (เอกสารอางอิง 7.11.1) เฉลี่ยคนละ 14,134.86 
บาท (เอกสารอางอิง 7.11.2)  หาไดจาก       =    310,967                            
                                                                     22 
                                                         =    14,134.86     บาท/คน 

เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น x 100 
จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น (รวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ) 
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การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของคณะ 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของคณะ 

10,000 บาท 14,134.86 บาท 2 บรรลุเปาหมาย 
 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.12  : รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ

วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (ปการศึกษา)   
      จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้ง
ในและตางประเทศ ตอบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอ
ดวย แตจะไมนับซ้ําแมวาบุคลากรสายสนับสนุนทานนั้นจะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ
วิชาชีพหลายครั้งในปการศึกษานั้นก็ตาม 
      บุคลากรประจําสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สาย
การจัดการและธุรการ ที่มีสถานภาพเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว 
      การพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ไดแก การศึกษาตอ การอบรม สัมมนา ดูงาน 
และการฝกอบรมที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สายสนับสนุน 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 54 รอยละ 55 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 
 
 

การดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.12  : รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ

วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (ปการศึกษา)   
คะแนนที่ไดรับ  1 
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
   ในปการศึกษา 2552   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ที่ไดรับการพัฒนาความรู 
และทักษะวิชาชีพโดยเขารวมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ จํานวน  9   คน 
จากจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด จํานวน  29  คน (เอกสารอางอิง 7.12.1)  คิดเปน
รอยละ  31.03  (เอกสารอางอิง  7.12.2) (เอกสารอางอิง 7.12.3)                                                  
                                                                                         =         14 x 100 
                                                                                                                       29 
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การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 50 รอยละ  48.27 1  ไมบรรลุเปาหมาย 
ผูรับผดิชอบองคประกอบที่ 7  นางแสงจันทร  ศรีวังพล   
 
 


