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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางรจนา   อุดมรักษ 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนินการ : ปงบประมาณ 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวน รวมของ

บุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญา

หรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบันกรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2575) และแผนพัฒนาการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ังและ

รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงาน

ผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการประจําป 

องคประกอบท่ี 1 :   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

8 ขอ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน 
คะแนนท่ีไดรับ    :  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน  : คณะฯ มีการดําเนินการ 8 ขอ ดังนี้ 
  ขอ 1 ในปงบประมาณ 2555 คณะฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ 2555 – 2559) (อางอิง สศ.1.1.1-1 แผนกลยุทธของคณะฯ ประจําปงบประมาณ 
2555) ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน จากการมีสวนรวมของผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษาของคณะฯ  ภายใตโครงการ “ทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2555” ในระหวางวันท่ี 25 - 27 มีนาคม 2554 ณ ลานทองอุทยานลุมน้ําโขง อ.แมจัน            
จ.เชียงราย (อางอิง สศ.1.1.1-2 รายงานโครงการทบทวนแผนกลยุทธและการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2555) โดยแผนกลยุทธฯ ดังกลาวไดนํารางแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ 
ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับปรับปรุงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยแมโจ ระยะ 4 ป  (ป 2554 – 2557) 
(อางอิง สศ.1.1.1-3 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ) นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยแมโจ (ป 
2554-2557)  (อางอิง สศ.1.1.1-4 นโยบายมหาวิทยาลัยแมโจ)  และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยแมโจ 
ประจําปงบประมาณ 2555  (อางอิง สศ.1.1.1-5 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแมโจ ประจําป
งบประมาณ 2555)  ซ่ึงเช่ือมโยงมาจากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 จากน้ันไดมีนํา
แผนกลยุทธคณะฯ มาเช่ือมโยงและจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555 (อางอิง สศ.
1.1.1-6 แผนปฏิบัติราชการคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2555)    
  คณะฯ  มีกระบวนการไดมาซ่ึงแผนกลยุทธคณะฯ และปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2555  
ตามข้ันตอนดังนี้ 
  (1) คณะฯ ไดมีการนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษามา
วิเคราะหศักยภาพของคณะฯ  โดยนําขอมูลดังกลาวไปใชในการวางแผนเพื่อกําหนดกลยุทธใหชัดเจน 
และครอบคลุมทุกภารกิจของคณะฯ อันไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก
สังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใตกิจกรรม ”สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ
และจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  2555” (อางอิง สศ.1.1.1-7 รายงานการจัด
โครงการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555)    
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  (2)  คณะฯ ไดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ และจัดทําราง
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  2555  โครงการ “ทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2555”  ในระหวางวันท่ี 25 - 27 มีนาคม 2554 ณ  ลานทองอุทยานลุมน้ําโขง 
อ.แมจัน  จ.เชียงราย  (อางอิง สศ.1.1.1-8 รายงานการจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําราง
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555) ซ่ึงกิจกรรมดังกลาว มีการนําเอาขอมูลผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ  2554  มาวางแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2555 และมีการปรับปรุงกลยุทธ ตัว
บงช้ี โครงการ/กิจกรรม และผูรับผิดชอบในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อผลักดันใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนท่ีวางไว คือ “สรางนักสัตวศาสตรระดับแนวหนาของประเทศ” (อางอิง 1.1.1-9 วิสัยทัศนคณะ) 
  (3)  คณะกรรมการจัดทําแผนของคณะฯ (อางอิง สศ.1.1.1-10 คําส่ังคณะกรรมการจัดทําแผนของ
คณะฯ) ไดนํา “ราง” แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2555 ท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นของ
บุคลากร มาวิเคราะห เพื่อใหครอบคลุมตามภารกิจหลักท้ัง  5  ดาน ของมหาวิทยาลัย และ 6 ดานของ
คณะฯ ไดแก การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
วัฒนธรรม การบริหารจัดการ และดานงานฟารมปศุสัตว  ในการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนของ
คณะฯ คร้ังท่ี 1/2555 วันท่ี 10 พฤศจิกายน  2555 (อางอิง สศ.1.1.1-11 หนังสือเชิญประชุมและรายงาน
การประชุม คร้ังท่ี 1/2555) และนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 3/2555 วันท่ี 27 ธันวาคม 
2554 เพื่อพิจารณา (อางอิง สศ.1.1.1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 3/2555) 
      ขอ 2  คณะฯ มีการถายทอดแผนกลยุทธคณะฯ แกบุคลากรทุกระดับ ผานการประชุมบุคลากร
ของคณะฯ (อางอิง สศ.1.1.2-1 หนังสือเชิญประชุม) เพื่อทําความเขาใจถึงการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ 
เปาหมายของตัวบงช้ี ผูรับผิดชอบหลัก และผูรับผิดชอบรองในโครงการ/กิจกรรมท่ีสนองตอบตัวช้ีวัด
และกลยุทธตาง ๆ ของคณะฯ และมีการเผยแพรทางหนังสือเวียน, ทางบอรดประชาสัมพันธของคณะ 
และฟารมตาง ๆ  ทางเว็บไซตของคณะฯ www.animal.mju.ac.th (อางอิง สศ.1.1.2-2 หนาเว็บไซตของ
คณะฯ)  เพื่อใหคณาจารย และบุคลากรรับทราบอีกคร้ัง 

 ขอ 3 คณะฯ  มีการกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติราชการ และมีการจัดทําแผน

ท่ียุทธศาสตร (Strategy map) (อางอิง สศ.1.1.3-1 แผนท่ียุทธศาสตรคณะฯ) เพื่อใหเห็นความเช่ือมโยง

จากแผนกลยุทธคณะฯ ไปสูแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2555 ท่ีสอดคลองท้ัง  6  พันธกิจของคณะ คือ 

ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดาน

บริหารจัดการ และดานพัฒนางานฟารม และ 5 ดานของมหาวิทยาลัย 

            ขอ 4 คณะฯ มีการกําหนดมีตัวบงช้ี (KPI) พรอมท้ังเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงช้ีเพื่อใช

วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 
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(อางอิง สศ.1.1.4-1 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555)  โดยมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัด

ความสําเร็จในการดําเนินงาน  จํานวน  27  ตัวช้ีวัด   6 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. การผลิตบัณฑิตท่ีเปนนักปฏิบัติ ทันตอการเปล่ียนแปลง มีความเช่ียวชาญใน  สาขาวิชา และ

เปนท่ียอมรับในระดับสากล  

    ประกอบดวยตัวบงช้ี จํานวน  10  ตัวบงช้ี 

2.   บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค เกง ดี และมีความสุข  

ประกอบดวยตัวบงช้ี  จํานวน 2  ตัวบงช้ี 

3.   ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม 

ประกอบดวยตัวบงช้ี  จํานวน  5  ตัวบงช้ี 

4.  การบูรณาการองคความรูท่ีเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการ 

ในพระราชดําริ  ประกอบดวยตัวบงช้ี  จํานวน  1 ตัวบงช้ี 

5.  การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ 

ประกอบดวยตัวบงช้ี  จํานวน  2 ตัวบงช้ี 

6.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ประกอบดวยตัวบงช้ี  จํานวน  7 ตัวบงช้ี   
  

 ขอ 5 คณะฯ  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2555 ครบท้ัง 5 ภารกิจของ

มหาวิทยาลัย  และ 6 พันธกิจของคณะฯ คือ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานบริหารจัดการ และดานพัฒนางานฟารม ซ่ึงสอดคลองกับ 6 

ประเด็นยุทธศาสตรของคณะ ในแตละประเด็นยุทธศาสตรไดกําหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อผลักดัน

เปาหมายของภารกิจหลัก  จํานวน 49  โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

             รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา  2555 

   

 

 

 

 23 

ประเด็นยุทธศาสตร 
โครงการ/กิจกรรม รอยละความสําเร็จ 

ตามแผน บรรลุ 

1. การผลิตบัณฑิตท่ีเปนนักปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง มี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา และเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

15 13 86.67 

2. บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค เกง ดี และ

มีความสุข 

14 12 85.71 

3. ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม 4 2 50 

4. การบูรณาการองคความรูท่ีเพ่ิมศักยภาพและขีดสมรรถนะ

ของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชดําริ 

3 3 100 

5. การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิ เวศของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

4 4 100 

6.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 

9 6 66.67 

  

 ขอ 6 คณะฯ  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 
2555 ตามแผนงาน / โครงการของคณะ ฯ และนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ฯ เพื่อพิจารณาอยาง
ตอเนื่อง ดังนี้ 

-  ติดตามผลการดําเนินโครงการ และตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 
(รอบ 6  เดือน) (อางอิง สศ.1.1.6-1 รายงานผลรอบ 6  เดือน) ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คร้ังท่ี 5/2555  วันท่ี 19  มีนาคม 2555 (อางอิง สศ.1.1.6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ) และเสนอตอมหาวิทยาลัยตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

- ติดตามผลการดําเนินโครงการ และตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 
(รอบ 12  เดือน) (อางอิง สศ.1.1.6-3 รายงานผลรอบ 12 เดือน) ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2556  วันท่ี 22 ตุลาคม   2555 (อางอิง สศ.1.1.6-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 1/2556) และเสนอตอมหาวิทยาลัยตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  

  ขอ 7 คณะ ฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ  และผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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(1) รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 6 เดือน) ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 5/2555 โดยเปน
การพิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมและปรับคาเปาหมายตัวบงช้ี  เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน และพบวามีตัวยังไมบรรลุเปาหมายจึงมีการพิจารณาและใหขอเสนอแนะตอการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานในตัวบงช้ีดังกลาวใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว  (อางอิง สศ.1.1.7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ) ซ่ึงหลังจากที่ผานท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเสร็จส้ินแลว งาน
นโยบายแผน และประกันคุณภาพไดนําขอมูลความกาวหนาของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตัวบงช้ี
ของแผนปฏิบัติราชการ และผลการปรับแผนรอบ 6 เดือน แจงเวียนใหแกคณาจารย และบุคลากร
รับทราบ และแจงใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม และตัวบงช้ีในแผนฯ ไดเรงดําเนินการตามแผนท่ีได
วางไว (อางอิง สศ.1.7.2 รายงานปรับแผน และรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน) 

(2)  รายงานผลการดําเนินงาน ตามตัวช้ีวัด  และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน) ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2556  
วันท่ี 22 ตุลาคม  2555 (อางอิง สศ.1.1.7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2556) 
และใหขอเสนอแนะในการติดตามตัวช้ีวัดในรอบปถัดไป   

(3) รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปาหมายและโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 6 เดือน)  (รอบ 12 เดือน) เสนอตอผูบริหาร
มหาวิทยาลัย (อางอิง สศ.1.1.7-4 หนังสือสงรายงานผล 6,12 เดือน สรุปโครงการ/กิจกรรม) 
 ขอ 8 คณะฯ มีการนําผลการประเมินตัวบงช้ีตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป  2555 ซ่ึงผานท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ป

การศึกษา 2554  (เอกสารอางอิง 1.1.8-1ขอเสนอแนะ SAR ปการศึกษา 2554)  มาปรับปรุงการจัดทําแผน

กลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  2555  ภายใตโครงการ “ทบทวนแผนกลยุทธและ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556”  ในระหวางวันท่ี 8-9  มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม

สวนบัวรีสอรท แอนสปาเชียงใหม อ.หางดง จ.เชียงใหม (อางอิง สศ. 1.1.8-2  รายงานโครงการทบทวน

แผนกลยุทธและจัดทําแผนรางปฏิบัติราชการ 2556  คร้ังท่ี 1) (อางอิง สศ. 1.1.8-3  รายงานโครงการ

ทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนรางปฏิบัติราชการ 2556) และไดผานท่ีประชุมคณะกรรมจัดทําแผน

ของคณะฯ คร้ังท่ี 1/2556 วันท่ี 3 ตุลาคม 2555 ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากบุคลากรในคณะฯ  
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การประเมินตนเอง 

คาเปาหมายตามแผน
ของระดับหนวยงาน 

ผลการดําเนินงานในป
การศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

8  ขอ ปฏิบัติไดขอ  
1,2,3,4,5,6,7,8   

5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 

 


