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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม   

   หลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์  มีการนําข้อมูล

สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจใน 

การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้    

        มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมิน 

    ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยมศัพท์ที่ระบุไว้ ซ่ึงสอดคล้อง

เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 7 :  การบริหารและการจัดการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  :   ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

คะแนนที่ได้รับ    :   5 คะแนน 

ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 7 ข้อ ดังนี้ 

 ข้อ 1 คณะกรรมการประจําคณะฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามอํานาจและหน้าที่ที่

กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ .ศ .2539 มาตรา 30 โดยเห็นว่า

คณะกรรมการประจําคณะ ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว  

(เอกสารอ้างอิง 7.1.1-1) นอกจากนี้ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะ มีการบริหารคณะ

ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

โดยดําเนินงานครอบคลุมภารกิจ 6 ด้านตามนโยบายของคณะ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย

และบูรณาการ  การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การบริหารจัดการ และ

การบริหารงานฟาร์มปศุสัตว์   รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะร่วมกันใน

รูปแบบของการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอย่างสม่ําเสมอ โดยมีคณบดี รองคณบดี

ฝ่ายต่างๆ ประธานกรรมการทุกหลักสูตร และตัวแทนจากบุคลากรภายในคณะ รวมทั้งมีการ

ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาของคณะเป็นประจําทุกปี เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อแสนอแนะและแนว

ปฏิบัติที่ดี  (เอกสารอ้างอิง 7.1.1-2) 

นอกจากนี้ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการบริหารงานคณะ  คณะได้จัดการประเมิน

คุณสมบัติและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ  ซ่ึงผลการประเมินพบว่า 

คณะกรรมการประจําคณะ ปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจและหน้าที่ที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(เอกสารอ้างอิง 7.1.1-3) 

  ข้อ 2  คณบดีได้แสดงวิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของคณะ 

ให้แก่บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษาได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยอาศัยช่อง

ทางการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้วิธีช้ีแจงร่วมในการจัดทบทวนแผนกลยุทธ์ประจําป ี

2554 ณ ริมดอยรีสอร์ท  อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ (เอกสารอ้างอิง 7.1.2-1) การจัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (เอกสารอ้างอิง 7.1.2-2) และได้นํานโยบาย 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจเผยแพร่ทางเวปไซด์คณะฯ http://wwww.animal.mju.ac.th 

/Achro/Achro1.html 
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ข้อ 3 ผู้บริหารคณะฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด และเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําคณะฯ ผ่านคณะกรรรมการประจําคณะ โดยมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานของรองคณบดีท่ีกํากับดูแลงานต่างๆ ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร การประกัน

คุณภาพการศึกษา ตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานผ่าน

คณะกรรมการต่างๆ เช่นคณะกรรมการประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก คณะกรรมการวิชาการและวิจัย คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการจัดทําแผนของคณะฯ คณะกรรมการ  

มีการดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ  2554 รอบ 12 เดือน (เอกสารอ้างอิง 7.1.3-1) และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ  2555 รอบ 6 เดือน (เอกสารอ้างอิง 7.1.3-2)  ในการประชุม

คณะกรรมการจัดทําแผนของคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนของคณะฯ ครั้งที่ 

2/2554  วันที่ 8  เมษายน 2554 โดยเป็นการพิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมและปรับค่า

เป้าหมายตัวบ่งชี้  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  (เอกสารอ้างอิง 7.1.3-3)    

ข้อ 4  ผู้บริหารของคณะฯ มีการปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหารงานเพ่ือให้เกิดความ

คล่องตัว  โดยมีการมอบอํานาจการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการดําเนินการต่าง ๆ 

โดยมีคําส่ังแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ เช่น   

(4.1) การแต่งตั้งทีมบริหารในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาวิสาหกิจ  

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   

- หัวหน้าสํานักงานคณบดี  (เอกสารอ้างอิง 7.1.4-1)  

(4.2) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อเป็นการขับเคล่ือนการทํางาน เช่น  

-  คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เอกสารอ้างอิง 7.1.4-2)  

-  คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ (เอกสารอ้างอิง 7.1.4-3)  

-  คณะกรรมการสหกิจศึกษา การเรียนรู้อิสระ และการศึกษาหรือฝึกงานหรือ

ฝึกอบรมต่างประเทศ (เอกสารอ้างอิง 7.1.4-4) 

-  คณะกรรมการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (เอกสารอ้างอิง 7.1.4-5)  

-  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารอ้างอิง 7.1.4-6) 
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-  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (เอกสารอ้างอิง 7.1.4-7)  

-  คณะกรรมการจัดทําแผนของคณะ (เอกสารอ้างอิง 7.1.4-8) 

-  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประชุมหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 7.1.4-9) 

-  คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจรับจ่ายเงินประจําวัน (เอกสารอ้างอิง 

7.1.4-10)    

ผู้บริหารมีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผ่านทาง

สายตรงคณบดี   http://www.animal.mju.ac.th/Line-Direct/default.asp  และกล่องแสดงความ

คิดเห็นของคณะ (เอกสารอ้างอิง 7.1.4-11) เพ่ือนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง   
 

ข้อ 5 ผู้บริหารคณะฯ  มีการถ่ายทอดความรู้ ที่ ไ ด้รับจากการประชุมในระดับ

มหาวิทยาลัย  เ ช่น  ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการวิชาการ  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 

เพื่อได้ทราบและถือปฏิบัติ  โดยบรรจุไว้ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบของการประชุม

ทุกครั้ ง  และนํา เผยแพร่ทางเวปไซด์คณะฯ  http://www.animal.mju.ac.th/Report/report 

2554.html   (เอกสารอ้างอิง 7.1.5-1)  และในแฟ้มหนังสือเวียนของคณะ เพ่ือให้บุคลากรได้รับ

ทราบ   นอกจากนี้ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่บุคลากรของคณะ  เช่น  การบรรยายพิเศษ

เรื่อง “ข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสําหรับสนับสนุนวิชาการ ในวันที่  

15  มิถุนายน  2554   โดย คุณจินดา  จันที  ผู้อํานวยการกองแผนงาน  (เอกสารอ้างอิง 

7.1.5-2) เป็นต้น   

คณะฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมระหว่าง

บุคลากรของคณะ  เช่น  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อเรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัย” ในวันที่   

24  มิถุนายน  2555  (เอกสารอ้างอิง 7.1.5-3) เป็นต้น  นอกจากน้ียังสนับสนุนให้บุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ซ่ึงกันและกันโดยจัดให้มีกิจกรรม 

KM เรื่อง “การแก้ไขปัญหางานร่วมกัน” ระหว่างผู้บริหาร , หัวหน้าสํานักงานคณบดี, หัวหน้า

งานและผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องตามปฏิทินการจัดกิจกรรม KM สายสนับสนุน

วิชาการ (เอกสารอ้างอิง 7.1.5-4) และสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองโดยการให้เข้ารับการ

อบรม สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น ได้จัดส่ง

หัวหน้างานจํานวน 2 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับต้น Vision into Action 

ข้อ 6  ผู้บริหารคณะฯ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประการ 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนด  (เอกสารอ้างอิง 7.1.6-1) 
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 ข้อ 7 คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร และมีการประเมินการ

บริหารงานของคณะกรรมการประจําคณะฯ  (เอกสารอ้างอิง 7.1.7-1) ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

หรือพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 ตามมาตรา 30 (เอกสารอ้างอิง 7.1.7-2)   

และผู้บริหารมีการนํารายงานผลการดําเนินงานประจําป ี2553 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ีอ

ประเมินผลการดําเนินงานที่ ผ่านมา  นอกจากน้ียังได้มีการนําเอาข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (เอกสารอ้างอิง 7.1.7-3) เพ่ือนํามาปรับปรุง

ในแผนพัฒนาคณะในปีต่อไป 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตาม
แผนของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน
ปีการศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 

เอกสารอ้างอิง 

7.1.1-1  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2539 มาตรา 30 

7.1.1-2  หนังสือเชิญประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําคณะฯ 

7.1.1-3  แบบประเมินคุณสมบัติและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะฯ 

7.1.2-1 การจัดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจําป ี

2556 

7.1.2-2 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 

7.1.3-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน รอบ 12  เดือน 

7.1.3-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน 

7.1.3-3 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนงานของคณะฯ ครั้งที่ 2/2554 

7.1.4-1 คําส่ังแต่งตั้งคณบดี รองคณบดีฝ่ายต่างๆ และหัวหน้าสํานักงานคณบดี 

7.1.4-2 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรปริญญาตรี 

7.1.4-3 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ 

7.1.4-4 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา การเรียนรู้อิสระ และการฝึกงานฯ 

7.1.4-5  คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการเพิ่ม 
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7.1.4-6 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

7.1.4-7 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของคณะฯ 

7.1.4-8 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนของคณะฯ 

7.1.4-9 คําส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประชุมหลักสูตร 

7.1.4-10 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจรับ-จ่ายเงินประจําวันของ

คณะฯ 

7.1.4-11 ตู้แสดงความคิดเห็นของคณะฯ 

7.1.5-1 การนํารายงานการประชุมนําเสนอบน menu link เวบไซด์ของคณะฯ 

7.1.5-2 การบรรยายพิเศษ “แบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

TOR” 

7.1.5-3 กิจกรรมการจัดการความรู้ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและประเด็นวิจัย” 

7.1.5-4 รายงานการประชุมการแก้ไขปัญหาของานร่วมกนั 

7.1.6-1 หลักธรรมมาภิบาล 10 ประการ 

7.1.7-1 แบบประเมินคุณสมบัติและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะฯ 

7.1.7-2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2539 มาตรา 30 

7.1.7-3 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 

2553 
 

ผู้รับผิดชอบ นางรจนา  อุดมรักษ์ 
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ตัวบ่งชี้  7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน

การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit  

knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  และ

เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ได้กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit  knowledge) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่

ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit  knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  :   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

คะแนนที่ได้รับ    :   4 คะแนน 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 4 ข้อ ดังนี้ 
 

ข้อ 1 คณะฯ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)  (เอกสารอ้างอิง 7.2.1-1) 

โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานคณะกรรมการ  โดยมีการจัดทําแผนการ

จัดการความรู้ของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 7.2.1-2) โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554  อย่างน้อย  3  ด้าน คือ  ด้านการผลิตบัณฑิต  การวิจัย 
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การบริการวิชาการ ส่วนด้านบริหารจัดการคณะฯ ได้ดําเนินการทุกเดือน ๆ ละครั้ง โดยจะเน้น

เรื่อง  การบริหารจัดการในสํานักงานคณบดี (เอกสารอ้างอิง 7.2.1-3)  เป็นต้น 

ข้อ  2 ในแผนการจัดการความรู้ จะเน้นกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ  เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ด้าน

การผลิตบัณฑิต  กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ บุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงใน

ด้านการผลิตบัณฑิต  จะมีการนําเอาความรู้ใหม่ๆ  ที่คณาอาจารย์ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมนั้น มา

พูดคุยแลกเปล่ียนรู้กัน  และมีการนําเอาปัญหาท่ีเกิดจากเรียนการสอนมาพูดคุยกันเพ่ือหา

แนวทางและวิธีแก้ไขปัญหา  เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ (เอกสารอ้างอิง 7.2.2-1)   
 

ข้อ 3 คณะฯ ได้ดําเนินกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะ ของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ตามประเด็นความรู้ที่กําหนด 

และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกหน่วยงาน เช่น 
ด้านผลิตบัณฑิต 
- หัวข้อ “เสวนาการเรียนการสอน” เมื่อวันที่ 12  มกราคม 2554  

        “การเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต (ด้านคุณภาพบัณฑิต)” เมื่อวันที่ 23  

      กุมภาพันธ์  2555  (เอกสารอ้างอิง 7.2.3-1), (เอกสารอ้างอิง 7.2.3-2)   

 ด้านการวิจัย 
  - หัวข้อ “การพัฒนาโจทย์วิจัย” (เอกสารอ้างอิง 7.2.3-3)  

 ด้านบริหารจัดการ 
 -  หัวข้อ  “การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาการทํางานร่วมกันในสํานักงาน 

       คณบดี”  (เอกสารอ้างอิง 7.2.3-4)  

 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ภายใต้การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการสร้าง
เครือข่ายประกันคุณการศึกษา 

 - หัวข้อ  “แลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังการประกันคุณภาพการศึกษา ป ี2554”   

 - หัวข้อ  “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

     มหาวิทยาลัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา” 

 - หัวข้อ  “การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย”  

 -  หัวข้อ  “ระบบติดตามผลการดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” 

     (เอกสารอ้างอิง 7.2.3-5)  

 ข้อ 4 คณะฯ  ได้มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วม

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ของคณะ ผ่านระบบข้อมูลการจัดการองค์ความรู้ของคณะบนเว็บ

ไซด์ของคณะ  www.animal.mju.ac.th  (เอกสารอ้างอิง 7.2.4-1) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ใน
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องค์การให้แก่ผู้ที่สนใจและให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งมีการเผยแพร่ออกมาเป็นรูปรายงาน

ผลการดําเนินงานแต่ละกิจกรรม    
 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน
ของระดับหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน
ปีการศึกษา 2553 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 

เอกสารอ้างอิง 
7.2.1-1 คําส่ังคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะฯ 

7.2.1-2 แผนการจัดการความรู้ km ปีงบประมาณ 2554 และปีการศึกษา 2554 

7.2.2-1 รายงานประชุมการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูเ้พื่อแก้ไขปัญหางานร่วมกนั 

  สํานักงานคณบดี   
7.2.3-1  การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ หัวข้อ เสวนาการเรียนการสอน 

7.2.3-2 การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ หัวข้อ การเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต  

   (ด้านคุณภาพบัณฑิต) 

7.2.3-3   การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ หัวข้อ  การพัฒนาโจทย์วิจัย 

7.2.3-4 การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหางานร่วมกนัสํานกังานคณบดี 
7.2.3-5   การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายประกนัคุณภาพการศึกษา 

7.2.4-1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเวบไซด์ของคณะฯ 

 

ผู้รับผิดชอบ นางรจนา   อุดมรักษ์ 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.3  :   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information  System Plan) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบนั โดย

อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ

การเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกนัคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

4. มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

5. เมื่อมีการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกีย่วข้องตามกําหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  :   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
คะแนนที่ได้รับ  :  - 

ผลการดําเนินงาน :  
 คณะฯ ใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการประกันคุณ

คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเส่ียง 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดับสูง

และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน 

ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการการบริหาร

หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงที่ได้จาก

การวิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสถาบันเพ่ือ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
คะแนนที่ได้รับ :  5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
 

ข้อ 1 คณะฯ มีการเสนอคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ                 

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้บริหารระดับสูงของคณะฯ และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ

หลักของคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ (เอกสารอ้างอิง 7.4.1-1) เพ่ือให้การดําเนินงานบริหาร

ความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 

ข้อ 2  คณะฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตาม
บริบทของมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง 7.4.2-1) ประกอบด้วย ด้านการดําเนินงาน                 

(การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม), ด้าน
ทรัพยากร (งบประมาณ การเงิน พัสดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารและสถานที่), ด้าน
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย, ด้านการปฏิบัติงาน (ความเส่ียงของ

กระบวนการบริหารจัดการ ระบบงานประกันคุณภาพ) และด้านบุคลากรและด้านธรรมมาภิ
บาล ในแบบ มจ.003 แบบตารางประเมินความเส่ียง และแบบ มจ.004 แผนการบริหารความ

เส่ียง (เอกสารอ้างอิง 7.4.2-2)   
 

ข้อ 3 คณะฯ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และจัดลําดับความ
เส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์  ตามบริบทของมหาวิทยาลัยครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน (เอกสารอ้างอิง 

7.4.3-1)  คือ ด้านการดําเนินงาน (การเรียนการสอนการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม), ด้านทรัพยากร (งบประมาณ การเงิน พัสดุ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารและสถานที่), ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย, ด้านการ
ปฏิบัติงาน (ความเส่ียงของกระบวนการบริหารจัดการ ระบบงานประกันคุณภาพ) และด้าน
บุคลากรและด้านธรรมมาภิบาล ตามแบบ มจ.003 แบบตารางประเมินความเสี่ยง 

 

ข้อ 4 คณะฯ มีการดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง 

(เอกสารอ้างอิง 7.4.4-1) โดยมีการกําหนดวิธีการจัดการกับปัจจัยเส่ียง ตลอดจนกิจกรรมการ

ควบคุม โดยมีผู้รับผิดชอบในการดําเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเส่ียง

ที่เกิดข้ึน  
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ข้อ 5 คณะฯ มีการติดตามและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงเมื่อ

ส้ินสุดการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 9 ธันวาคม 2554 (เอกสารอ้างอิง 7.4.5-1) พิจารณา

ผลการดําเนินงานรายงานความเส่ียงประจําปีงบประมาณ 2553 และได้รายงานให้กับ

มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 (เอกสารอ้างอิง 7.4.5-2) พร้อมทั้งจัดทําคู่มือแผน

บริหารความเส่ียง : การควบคุมภายในประจําปี 2554 ส่งให้กับมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง 

7.4.5-3) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ 

(เอกสารอ้างอิง 7.4.5-4) สมัยสามัญครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 และครั้งที่ 
2/2554 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ได้ดําเนินการติดตาม

และประเมินสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง (เอกสารอ้างอิง 7.4.5-5) 

ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง ผู้รับผิดชอบ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการจัดการกับปัจจัย

เส่ียง รอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ 2554 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 7.4.5-6) สมัยสามัญครั้งที่ 8/2554 วันที่ 26 

พฤษภาคม 2554  และได้ส่งผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง รอบ ๖ เดือน (1 

ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554) ให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาผลการติดตามแผน

บริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1 (เอกสารอ้างอิง 7.4.5-7)  

ข้อ 6 คณะฯ ได้นําผลการประเมินความเส่ียงและข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัย

ประจําปีงบประมาณ 2554 (เอกสารอ้างอิง 7.4.6-1) มาปรับใช้ในการวิเคราะห์ระดับความ

เส่ียงที่เหลืออยู่หลังการจัดการความเส่ียง ในรายงานการจัดทําการควบคุมภายใน : บริหาร

ความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2555 (เอกสารอ้างอิง 7.4.6.2) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตาม

แผนของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน

ปีงบประมาณ 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 

เอกสารอ้างอิง 
7.4.1-1  คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
7.4.2-1  การจัดทําคู่มือบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน 
   มหาวิทยาลัย 
7.4.2-2  รายงานแผนบริหารความเส่ียงประจําปีงบประมาณ 2553  
  (แบบ มจ.003 และ แบบ มจ.004) 
7.4.3-1  แบบตารางประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (มจ. 003) 
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7.4.4-1  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2553  
  และ การจัดทําระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2554 
7.4.5-1  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ครั้งที่ 1/2554 
7.4.5-2 แบบ มจ.001 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
   และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
7.4.5-3  คู่มือการจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยง : การควบคุมภายในประจําป ี2554  
7.4.5-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญครั้งที่  3/2554 
7.4.5-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

สมัยสามัญครั้งที่ 2/2554 
7.4.5-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญครั้งที่ 8/2554 
7.4.5-7  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงฯ รอบ 6 เดือน 
7.4.6-1  ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงฯ ประจําปีงบประมาณ 2554  

จากสํานักงานตรวจสอบภายใน 
7.4.6-2 รายงานการจัดทําการควบคุมภายใน : บริหารความเสีย่ง ประจําป ี2555 
 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุทธิพร   ใบสุขันธ ์

 



142 
 

     
                                                                                                            รายงานประเมนิตนเองประจําปีการศึกษา 2554                       

                                                                                                          คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   
 

 

 
เกณฑ์การประเมิน  
   ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเตม็ 5)  

 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2554) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย

1 ค่าคะแนนประเมินสภาสถาบันด้านการการทําพันธกิจครบถ้วนตาม

ภาระหน้าทีที่ก่ําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 

2 ค่าคะแนนประเมินสภาสถาบันด้านการกําหนดยทุธศาสตร์ ทิศทาง กํากบั

นโยบาย ข้อบงัคบ ระเบียน 

3 ค่าคะแนนประเมินสภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4 ค่าคะแนนประเมินสภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

5 ค่าคะแนนประเมินสภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ครบทั้ง 

10 ประเด็น 

6 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

7 คะแนนทีไ่ด้ ข้อ 6

 

การขับเคลื่อนตัวบ่งชี้  
                คณะใช้ผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

หน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน

ปีงบประมาณ 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน 

ค่าเฉลี่ย.......... .......ค่าเฉลี่ย.. ....... ....บรรลุ / ไม่บรรลุ.....

 

 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  12 :  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
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เกณฑ์การประเมิน  
   ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง 

(คะแนนเตม็ 5) 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2553) 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน

คะแนนผลการประเมินผลการดําเนนิงานของผู้บริหาร (คณบดีคณะสัตวศาสตร์

และเทคโนโลยี) 

ค่าเฉลี่ย 4.02

 

การขับเคลื่อนตัวบ่งชี้  
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ของมหาวิทยาลัย ตามคําส่ังสภา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 25/2554 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554  เพ่ือทําหน้าที่ โดยแบ่งมีวิธีการ

ประเมินแยกเป็น 3องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินผลสําเร็จของการบริหารงานของคณบดี แบบ 360 

องศา มีผลการประเมินที่ค่าเฉล่ีย 3.75 จากคะแนนเต็ม 5 ด้วยการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การบริหารงาน 6 ด้าน คือ 1)ด้านการบริหารภาพรวมของคณบดี 2) ด้านการผลิตบัณฑิตและ

บัณฑิตศึกษา  3) ด้านงานวิจัย  4)  ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 5) ด้านพัฒนาบุคลากร และ 6) ด้านยุทธศาสตร์และการบริหาร ผู้ตอบ

แบบสอบถามประกอบด้วยบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) จํานวน 44 คน 

นักศึกษา (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) จํานวน 111 คน ผู้บริหาร(อธิการบดี รอง

อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี)จํานวน 5 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์กรเกษตรและศิษย์เก่า) จํานวน 23 คน รวมทั้งส้ินจํานวน 183 คน ทั้งน้ี การ

หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มบุคลากร และนักศึกษา คํานวณโดยใช้สูตรของ Tara 

Yamane (1967) โดยกําหนดให้มีขนาดของความคาดเคล่ือนเท่ากับ 10%  

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินสมรรถนะ มีผลการประเมินที่ค่าเฉล่ีย 4.00 จาก

คะแนนเต็ม 5 ด้วยออกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลสําเร็จของการ

บริหารงานของคณบดีแบบ 180 องศา  จากผู้กรอกแบบสอบถาม 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้บริหารและ

กลุ่มบุคลากรตามหลักเกณฑ์การประเมินตามคู่มือสมรรถนะของมหาวิทยาลัย 2 ด้านคือ 1) 

ด้านสมรรถนะหลัก 5 ข้อ (ความใฝ่รู้ การทํางานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  13:  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
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2) ด้านสมรรถนะผู้บริหาร 4 ข้อ (ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ 

และการแก้ไขปัญหา)  

องค์ประกอบที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามประเด็นของมหาวิทยาลัย  มี

ผลการประเมินที่ค่าเฉล่ีย 4.11 จากคะแนนเต็ม 5 โดยแยกเป็น 3 ประเด็นดังน้ี 1)ผลสําเร็จของ

การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณบดีท่ีลงนามกับอธิการบดี มีผลประเมินที่

ค่าเฉล่ีย 4.04  จากคะแนนเต็ม 5 2) ผลสําเร็จของการประเมินตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามท่ีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย มีผลการประเมินที่ค่าเฉล่ีย 4.50 

จากคะแนนเต็ม 5 3) ผลสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในของคณะปี พ.ศ. 2553 มีผลการ

ประเมินที่ค่าเฉลี่ย 3.79  จากคะแนนเต็ม 5  

การประเมินคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2553 โดย

คณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งมีผลการประเมินที่ค่าเฉลี่ย 4.02 จากคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการประเมินตนเอง  
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ ์

การประเมินตัวบ่งชี้  
การบรรลุเป้าหมาย

ของหน่วยงาน 

3.50 คะแนน ค่าเฉลี่ย 4.02 4.02 คะแนน บรรลุเป้าหมาย

 

เอกสารอ้างอิง  
13.0.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิลผลปฏิบัติงานของคณบดีหรือตําแหน่งเทียบเท่า 

13.0.2  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  

      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2554 

 

 


