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ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 7.1 ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะฯ และผูบริหารทุก

ระดับของมหาวิทยาลัย/คณะฯ 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี             นางแสงจันทร   ศรีวังพล 

หนวยงาน                            คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินการ : ปงบประมาณ 

เกณฑมาตรฐาน :  

1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑท่ีกาํหนดลวงหนา 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ  มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาสถาบัน 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถส่ือสาร

แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจใน การ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค

ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบัน 

   และผูมีสวนไดสวนเสีย 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการ   

   ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว ซ่ึงสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ 

เกณฑการประเมิน :  

องคประกอบท่ี 7 :  การบริหารและการจัดการ 
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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 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1  :   ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะฯ และผูบริหารทุกระดับของ

มหาวิทยาลัย/คณะฯ 

คะแนนท่ีไดรับ    :   5 คะแนน 

ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 7 ขอ ดังนี้ 

 ขอ 1 คณะกรรมการประจําคณะฯ ไดปฏิบัติหนาท่ีของตนตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายใน พ.ศ. 2551  โดยเห็นวา

คณะกรรมการประจําคณะ ไดปฏิบัติหนาท่ีถูกตองครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว  ขอ 11 (อางอิง สศ.

7.1.1-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายใน  พ.ศ. 2551 ) 

นอกจากนี้ผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ  มีการบริหารงานภายในท่ีสอดคลองกับปรัชญา 

วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยแมโจ  โดยมีภารกิจในการดําเนินงานครอบคลุม  6 ดาน ตาม

นโยบายของคณะคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและบูรณาการ  การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  การบริหารจัดการ และการบริหารงานฟารมปศุสัตว   รวมท้ังมีการกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานรวมกันในรูปแบบของการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ อยางสมํ่าเสมอโดยมีผูบริหาร ,

บุคลากรและประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกัน  (อางอิง สศ.7.1.1-2 ปฏิทินการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําปการศึกษา 2555)  นอกจากน้ียังจัดประชุมรับฟงขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อใชเปนแนวทางบริหารงานตอไป   (อางอิง สศ.7.1.1- 3 รายงาน

การประชุมผูทรงคุณวุฒิภายนอก คร้ังท่ี 1/2555)   

เพื่อใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดปฏิบัติภาระหนาท่ีของตนไดอยางครบถวนสมบูรณ 

ตามกฎหมาย  คณะฯ จึงจัดใหมีการประเมินเปนประจําทุกป (อางอิง สศ.7.1.1-4 รายงานการประชุม

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก คร้ังท่ี 1/2555) 

  ขอ 2  คณบดีไดแสดงวิสัยทัศน นโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของคณะฯ ใหแกบุคลากร
ทุกระดับ และนักศึกษาไดรับทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติ โดยอาศัยชองทางการส่ือสารในรูปแบบตางๆ 
เชน การใชวิธีช้ีแจงรวมในการจัดทบทวนแผนกลยุทธและจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ ประจําป ณ โรงแรม
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สวนบัวรีสอรท แอนดสปาเชียงใหม อ.หางดง จ. เชียงใหม ในระหวางวันท่ี 8-9 มิถุนายน 2555  (อางอิง สศ.
7.1.2-1 ภาพถายการจัดทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป 2556)  การจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  (อางอิง สศ.7.1.2-2 ภาพถายกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 
2 5 5 5 )  และไดนํ านโยบาย  วิ สั ย ทัศน  และพันธกิ จ เผยแพรทาง เ วปไซด คณะฯ 
http://www.animal.mju.ac.th/Achro/Achro2.html  

ขอ 3  ผูบริหารคณะฯ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ผานคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานของรองคณบดีท่ี
กํากับดูแลงานตางๆ  ประธานหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนขอรองเรียนตางๆ (อางอิง  
สศ.7.1.3-1 ระเบียบวาระการประชุม) รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานผานคณะกรรมการตางๆ เชน
คณะกรรมการประจําหลักสูตร  คณะกรรมการวิชาการและวิจัย  คณะกรรมการบริหารงานฟารม 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการจัดทําแผนของคณะฯ นอกจากนี้มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2555  รอบ 6 เดือน  
(เอกสารอางอิง 7.1.3-2 รายงานผลการดําเนินการรอบ 6 เดือน) และรอบ 12 เดือน  (อางอิง สศ.7.1.3-3 
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน)   

ขอ 4 ผูบริหารของคณะฯ มีการลดข้ันตอนกระบวนการบริหารงาน  เพื่อใหเกิดความคลองตัว  โดย

มีการมอบหมายอํานาจการตัดสินใจใหแกผูบริหารและคณะกรรมการดําเนินการชุดตางๆ โดยมีคําส่ังแตงต้ัง

และมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร    

(4.1)  การแตงต้ังทีมบริหารในตําแหนงตางๆ เชน 
        -รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาวิสาหกิจ  
        -รองคณบดีฝายบริหาร 
        -รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
        -หัวหนาสํานักงานคณบดี  (อางอิง สศ.7.1.4-1 คําส่ังมอบหมายงานใหรองคณบดี หัวหนางาน  
และเจาหนาท่ี) 
(4.2) การแตงต้ังคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อเปนการขับเคล่ือนการทํางาน เชน 
 - คณะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร ท้ั ง ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี แ ล ะ ร ะ ดั บ บัณฑิ ต ศึ ก ษ า     

(อางอิง สศ.7.1.4-2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตร) 
-คณะกรรมการบริหารงานฟารมและพัฒนาวิสาหกิจ  (อางอิง  สศ .7.1.4-3 คํา ส่ังแตง ต้ัง

คณะกรรมการบริหารงานฟารมและวิสาหกิจฯ) 
- คณะกรรมการสหกิจศึกษา การเรียนรูอิสระ และการศึกษาหรือฝกงานหรือฝกอบรมตางประเทศ 

(อางอิง สศ.7.1.4-4 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสหกิจศึกษา การเรียนรูอิสระ และการศึกษาหรือฝกงานฯหรือ
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ฝกอบรม) 

- คณะกรรมการวิชาการและวิจัย (อางอิง สศ.7.1.4-5 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการและวิจัย)  

              - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (อางอิง สศ.7.1.4-6 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศกึษา) 

              - คณะกรรมการจดัการความรู (อางอิง สศ.7.1.4-7 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู) 

- คณะกรรมการจัดทําแผนของคณะฯ (อางอิง สศ.7.1.4-8 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนของ

คณะฯ) 

- การแตงต้ังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานประชุมหลักสูตร (อางอิง สศ.7.1.4-9 คําส่ังแตงต้ังเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานประชุมหลักสูตร) 

- คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจรับจายเงินประจําวัน (อางอิง สศ7.1.4-10 คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจรับจายเงินประจําวัน) 

น อ ก จ า ก นี้ ยั ง เ ป ด ช อ ง ท า ง รั บ ฟ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ผ า น ท า ง ส า ย ต ร ง ค ณ บ ดี 

http://www.animal.mju.ac.th/Line-Direct/default.asp และกลองรับฟงความคิดแห็น (อางอิง สศ.7.1.4-11 

ภาพถายกลองรับฟงความคิดแห็น) เพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

ขอ 5  ผูบริหารคณะฯ มีการถายทอดความรูท่ีไดรับจากการประชุมในระดับมหาวิทยาลัย เชน การ

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล   เพื่อแจงใหคณะกรรมการประจําคณะ ทราบและถือ

ปฏิบัติ   โดยบรรจุไวในระเบียบวาระท่ี  1 เ ร่ืองแจงเพื่อทราบ  และนําเผยแพรทางเวปไซดคณะฯ 

http://www.animal.mju.ac.th/Report/report2555.html (อางอิง สศ.7.1.5-1 รายงานการประชุมฯ ระเบียบ

วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ)  เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบ            

  คณะฯ ไดจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู และถายทอดประสบการณรวมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ

คณะฯ  เชน  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ขอเร่ือง “การเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต” ในวันท่ี   23  สิงหาคม  

2555  (อางอิง สศ.7.1.5-2 ภาพถายการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ขอเร่ือง “การเรียนการสอน/การผลิต

บัณฑิต)  กิจกรรมการบรรยายพิเศษใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันท่ี  20  กันยายน  2555  

(อางอิง สศ.7.1.5-3 ภาพถายการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา) 

กิจกรรมเสวนาประเมินการสอน ในวันท่ี  6  มิถุนายน  2555 (อางอิง สศ.7.1.5-4 ภาพถายการจัดกิจกรรม

เสวนาประเมินการสอน) การเชิญประธานสภาคณาจารยมาใหความรูเร่ือง วิธีการเสนอช่ือผูสมควรไดรับ
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การเสนอช่ือแตงต้ังเปนคณบดี ในวันท่ี  7  พฤศจิกายน  2555 (อางอิง สศ.7.1.5-5 ภาพถายการใหความรูเร่ือง 

วิธีการเสนอช่ือผูสมควรไดรับการเสนอช่ือแตงต้ังเปนคณบดี) นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการไดแลกเปล่ียนเรียนรูและแบงปนความรูซ่ึงกันและกันโดยจัดใหมีกิจกรรม KM เร่ือง “ใช

เคร่ืองถายเอกสารอยางไรใหคุมคา” ในวันท่ี  6  กรกฎาคม  2555   (อางอิง สศ.7.1.5-6 ภาพถายการจัด

กิจกรรม KM เร่ือง “ใชเคร่ืองถายเอกสารอยางไรใหคุมคา” ) การเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูโดยจัด

สัมมนาหลักสูตร การเสริมสรางศักยภาพในการทํางาน ในวันท่ี 13  กรกฎาคม  2555 (อางอิง สศ.7.1.5-7 

ภาพถายการจัดสัมมนาหลักสูตร การเสริมสรางศักยภาพในการทํางาน) นอกจากนี้ไดใหบุคลากรกําหนด

แผนความตองการพัฒนาตนเองลวงหนา (อางอิง สศ.7.1.5-8 แผนความตองการพัฒนาตนเอง ระยะ  4 ป)  

และสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการใหเขารับการประชุม สัมมนา อบรม  ในหลักสูตรท่ี

เกี่ยวของกับหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยางนอยปละ 1 คร้ัง  (อางอิง สศ.7.1.5-9 รายละเอียดการพัฒนาเฉพาะ

บุคคล) และไดรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ  (อางอิง สศ.7.1.5-10 รูปเลมรายงานแผนพัฒนาบุลากรคณะฯ

สัตวศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2555) 

ขอ 6  ผูบริหารคณะฯ มีการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลครบท้ัง 10 ประการ ตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  (อางอิง สศ.7.1.6-1 หนังสือแจงเวียนคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2555)   ( 

อางอิง สศ.7.1.6-2 รายผลตามรับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2555) 

        ขอ 7 คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหาร และการบริหารงานของ

คณะกรรมการประจําคณะฯ ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการบริหารและการ

ดําเนินงานของสวนงานภายใน พ.ศ. 2551  ขอ 11  (เอกสารอางอิง 7.1.7-1 แบบประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรตอการทํางานของคณะฯ)  และผูบริหารมีการนํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 2555 เสนอตอ

สภามหาวิทยาลัย เพี่อประเมินผลการดําเนินงานท่ีผาน (อางอิง สศ.7.1.7-2 รายงานผลการดําเนินงาน

ประจําป 2555 เสนอตอสภามหาวิทยาลัย)  นอกจากนี้ยังไดนําเอาขอคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงในแผนพัฒนาคณะในปตอไป (อางอิง สศ.7.1.7-3 สรุปการใหขอคิดเห็นจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  องคประกอบท่ี 7 : ดานการบริหารจัดการ) (อางอิง สศ.7.1.7-4  

รูปภาพคูมือและแนวปฏิบัติคณะกรรมการประจําคณะฯ  และคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและ

แนวทางปฏิบัติ) 
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การประเมินตนเอง 

คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงานในป

การศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ

หนวยงาน 

7 ขอ ปฏิบัติไดขอ 1,2,3,4,5,6,7 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/คณะ สูมหาวิทยาลัย/คณะเรียนรู 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางรจนา   อุดมรักษ 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินการ : ปงบประมาณ 

เกณฑมาตรฐาน :  
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

สถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย

อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผู มีประสบการณตรง  ( tacit  

knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1  และเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีไดกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอ่ืนๆท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร (explicit  knowledge) 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปน

ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit  

knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 1 

ขอ 
มีการดําเนนิการ 2 

ขอ 
มีการดําเนนิการ 3 

ขอ 
มีการดําเนนิการ 4 

ขอ 
มีการดําเนนิการ 5 

ขอ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.2  :   การพัฒนามหาวิทยาลัย/คณะ สูมหาวิทยาลัย/คณะเรียนรู 
คะแนนท่ีไดรับ    :   5 คะแนน 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 5 ขอ ดังนี้ 
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ขอ 1 คณะฯ  มีการกําหนดประเด็นความรู และเปาหมายของการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการของคณะฯ   ภายใตโครงการจัดการความรู (KM) คณะสัตวศาสตรฯ ซ่ึงมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู (KM) ฯ โดยทําหนาท่ีดําเนินงานดานการจัดการความรูใหเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว  (อางอิง สศ.7.2.1-1 คณะกรรมการจัดการความรูของคณะฯ)  โดยมีรองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัยเปนประธานคณะกรรมการ  มีการจัดทําแผนการจัดการความรูของคณะฯ (อางอิง สศ. 
7.2.1-2 แผนการจัดการความรู)โดยใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2555  อยางนอย  3  ดาน คือ  ดานการผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ สวนดาน
บริหารจัดการคณะฯ ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยจะเนนเร่ืองการบริหารจัดการในสํานักงานคณบดี  
(อางอิง สศ. 7.2.1-3 การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูของสํานักงานคณบดี)  
 ขอ  2 ในแผนการจัดการความรู จะเนนกลุมเปาหมายน้ัน ๆ  เขารวมกิจกรรม เชน ดานการผลิต
บัณฑิต  กลุมเปาหมาย คือ คณาจารย บุคลากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงในดานการผลิตบัณฑิต  
จะมีการนําเอาความรูใหมๆ  ท่ีคณาอาจารยไดไปเขารวมกิจกรรมนั้น มาพูดคุยแลกเปล่ียนรูกัน  และมี
การนําเอาปญหาท่ีเกิดจากเรียนการสอนมาพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางและวิธีแกไขปญหา  เพื่อใหการ
ดําเนินงานของคณะฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค  (อางอิง สศ.7.2.2-1 
รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูทางดานการเรียนการสอน) และทางดานการวิจัย  กลุมเปาหมาย
คือ คณาจารย บุคลากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน ไดมีความเขาใจ ถึงกิจกรรมดานงานวิจัย และการ
พัฒนาโจทยวิจัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน (อางอิง 7.2.2-2 การขออนุมัติจัดกิจกรรมและรายงานกิจกรรม) 

ขอ 3 คณะฯ  ไดดําเนินกิจกรรมแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะ  ของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge)  เพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดี ตามประเด็นความรูท่ีกําหนด และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท้ังในและนอกหนวยงาน เชน 

ดานผลิตบัณฑิต 
- หัวขอ “การเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต (ดานคุณภาพบัณฑิต)” ในวันท่ี 23  กุมภาพันธ  

2555  ณ หองประชุม 2201-2202 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภากร  ธาราฉาย  และอาจารย ดร.บัว
เรียม  มณีวรรณ  เปนผูบรรยายและถายทอดองคความรูในกิจกรรมคร้ังนี้  โดยกิจกรรมในคร้ังนี้จัดข้ึน
เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรไดมีความเขาใจถึงผลกระทบ หรือปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาของคณะฯ 
และเพื่อใหมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน (อางอิง สศ.7.2.3-1 รายงานกิจกรรม หัวขอ การเรียนการ
สอน/การผลิตบัณฑิต) 

- หัวขอ “กิจกรรมดานรับนอง” ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 ณ หองประชุม 2201 – 2202  
อาคารศูนยสัตวศาสตรฯโดยมีอาจารยไพโรจน ศิลม่ัน  เปนผูบรรยาย และดําเนินกิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมใน
คร้ังนี้จัดข้ึนเพื่อใหคณาจารย และบุคลากรไดมีความเขาใจ ถึงกิจกรรมนักศึกษาดานการรับนองให



 

                           รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศกึษา  2555 

   

 

 

   

 128 

เปนไปในทิศทางเดียวกัน (อางอิง สศ.7.2.3-2 การขออนุมัติจัดกิจกรรมและรายงานกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู) 
 ดานการวิจัย 
  - หัวขอ “กิจกรรมดานงานวิจัย”  ในวันท่ี 28 พฤษภาคม  2555  ณ หองประชุม 2201 – 2202  
อาคารศูนยสัตวศาสตรฯ  โดยมีอาจารย ดร.วิวัฒน  พัฒนาวงศ  เปนผูบรรยาย และดําเนินกิจกรรม ซ่ึง
กิจกรรมในคร้ังนี้จัดข้ึนเพื่อใหคณาจารย และบุคลากรไดมีความเขาใจ ถึงกิจกรรมดานงานวิจัย และการ
พัฒนาโจกทวิจัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน (อางอิง สศ.7.2.3-3 การขออนุมัติจัดกิจกรรมและรายงาน
กิจกรรม) 
  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ภายใตการแลกเปล่ียนเรียนรูและการสรางเครือขายประกันคุณ
การศึกษา 
 - หัวขอ  “การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ดานประกันคุณภาพการศึกษา” ในวันอังคารท่ี 25  ธันวาคม 2555 ณ อาคารจุฬาภรณ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ  (อางอิง สศ.7.2.3-4  กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
แมโจ) 
 - หัวขอ  “การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวิจัย” ในวันศุกรท่ี 4 พฤษภาคม 2555  
ณ หองสัมมนา ช้ัน 2 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (อางอิง สศ.7.2.3-5 กิจกรรม
การแลกเปล่ียนเรียนรู ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 ขอ 4 คณะฯ  ไดมีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีไดจัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรูของคณะ ผานระบบฐานขอมูลการจัดการองคความรูของคณะฯ บนเว็บไซดของคณะฯ  
www.animal.mju.ac.th  เพื่อเผยแพรองคความรูใหแกผูท่ีสนใจและใหเกิดการประหยัดและประโยชน
สูงสุด อีกท้ังมีการเผยแพรออกมาเปนรูปรายงานผลการดําเนินงานแตละกิจกรรม และในการจัดงาน  KM  
FAIR 2012 “วิถีคน วิถีงาน”  ประจําปงบประมาณ 2555  คณะฯ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน
หัวขอ “เร่ืองการแตงกายนักศึกษา และการสวมหมวกนิรภัย 100%” (อางอิง สศ.7.2.4-1 ใบประกาศ
เกียรติคุณ รับรางวัลงาน KM FAIR 2012 วิถีคน วิถีงาน )  สืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมดานการเรียน
การสอน/การผลิตบัณฑิต (ดานคุณภาพบัณฑิต) ของคณะสัตวศาสตรฯ ไดมีการรณรงคเร่ืองการแตงกาย
นักศึกษา และการสวมหมวกนิรภัย 100%  (อางอิง สศ.7.2.4-2 ข้ันตอนการไดมาซ่ึงองคความรู) (อางอิง 
สศ.7.2.4-3 ประกาศคณะสัตวศาสตรฯ) (อางอิง สศ.7.2.4-4  ประกาศพื้นท่ีรณรงค) (อางอิง 7.2.4-5 
หนังสือช่ืนชม)    

ขอ 5  ในการดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรูของคณะฯ ในรอบปงบประมาณ 2555 (1 
ตุลาคม 2554 –  30 กันยายน 2555) คณะฯ ไดดําเนินการตามรอบระยะเวลาของแผนการดําเนินงานดาน
การจัดการความรูของมหาวิทยาลัย คณะฯ ไดจัดทําแผนการดําเนินงานดานการจัดการความรูตาม 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 5 คร้ัง  ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีคณะฯ ไดนําผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรูไปใชอยาง
ชัดเจน  คือดานการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต (ดานคุณภาพบัณฑิต)  โดยนํากิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรูดานการรณรงคเร่ืองการแตงกายนักศึกษา และการสวมหมวกนิรภัย 100% ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเร่ิมมี
การรณรงคต้ังแตปลายปงบประมาณ 2554  และในปงบประมาณ 2555 คณะฯ เร่ิมรณรงคอยางจริงจัง 
โดยรณรงคจากรุนพี่สูรุนนอง โดยทําเปนประกาศคณะสัตวศาสตรฯ (อางอิง สศ.7.2.5-1 ประกาศคณะ
สัตวศาสตรฯ) โดยมีการกําหนดพื้นฐานในการรณรงค  ผลจากการดําเนินการดังกลาวรองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธไดมีหนังสือช่ืนชมนักศึกษาของคณะฯ (อางอิง สศ.7.2.5-2 หนังสือ
ช่ืนชม)  เปนแบบอยางท่ีดีดานความปลอดภัยบนทองถนน  และคณะฯ ไดนํากระบวนการจัดการความรู
ดังกลาวเขารวมกิจกรรมในโครงการ KM FAIR 2012 "วิถีคน วิถีงาน" ณ อาคารศูนยกีฬากาญจนาภิเษกฯ 
รัชกาลท่ี 9 มหาวิทยาลัยแมโจ วันท่ี 6 กันยายน 2555 และคณะฯ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน
หัวขอ “เร่ืองการแตงกายนักศึกษา และการสวมหมวกนิรภัย 100%” (อางอิง สศ.7.2.5-3 รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1)  ซ่ึงหลังจากการดําเนินกิจกรรมดังกลาว มหาวิทยาลัยแมโจไดจัดแถลงขาวโครงการ 
“แมโจรวมใจ สวมหมวกนิรภัย เทิดไทองคราชัน” ในวันท่ี  20  ธันวาคม  2555  ณ ลานน้ําพุ หนาศูนย
กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลท่ี 9  ในงานดังกลาวนายอภิวัฒน  พุฒจีบ ตัวแทนนักศึกษาคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยี ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ ทางดานแบบอยางท่ีดีดานการสวมหมวกนิรภัย 100%  และ
มหาวิทยาลัยไดเร่ิมใชประกาศใหบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวมหมวกกันนิรภัย 100% ใน
มหาวิทยาลัยเร่ิมต้ังแต 1 มกราคม  2556 เปนตนไป (อางอิง สศ.7.2.5-4 งานแถลงขาว) 
 

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผนของ

ระดับหนวยงาน 
ผลการดําเนินงานใน 
ปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

4 ขอ ปฏิบัติไดขอ 1,2,3,4,5  5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางจิราพรรณ  จิตรทะวงศ 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.3  :   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
เกณฑมาตรฐาน   

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information  System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริหารจดัการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. เม่ือมีการสงขอมูลผานเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามกาํหนด 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน  2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.3  :   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
คะแนนท่ีไดรับ  :  - 
ผลการดําเนินงาน :  
 คณะฯ ใชผลการประเมินรวมกับมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา    
คร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 
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ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวสุทธิพร   ฟงเย็น 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินการ : ปงบประมาณ 

เกณฑมาตรฐาน   
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท

ของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้ 
- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานท่ี) 
- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารยและบุคลากร 
- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะห
ในขอ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสถาบันเพื่อพิจารณาอยาง

นอยปละ 1 คร้ัง 
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ

เส่ียงในรอบปถัดไป 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
6 ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4 : ระบบบริหารความเส่ียง 
คะแนนท่ีไดรับ :  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนนิการได 6 ขอ ดังนี้ 
 

ขอ 1 คณะฯ มีการเสนอคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคณะฯ โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงของคณะฯ และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ รวมเปนคณะกรรมการ (อางอิง 
7.4.1-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคณะฯ) เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเส่ียง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  

 

ขอ 2  คณะฯ มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย (เอกสารอางอิง 7.4.2-1 การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน : การบริหารความเส่ียง 
ปงบประมาณ 2555) ประกอบดวย พันธกิจ/ภารกิจหลักของคณะฯ (การเรียนการสอน ดานบริการ
วิชาการ ดานบริหารจัดการ การวิจัย)  ดานทรัพยากร (งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง อาคารสถานท่ี), ดาน
ยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย, ดานการปฏิบัติงาน (ความเส่ียงของกระบวนการบริหาร
จัดการ ระบบงานประกันคุณภาพ) และดานบุคลากรและดานธรรมมาภิบาล ในแบบ  มจ.003(1) แผน
บริหารความเส่ียง ระยะ 5 ป  (เอกสารอางอิง 7.4.2-2 มจ.003(1) แผนบริหารความเส่ียง ระยะ 5 ป) และ
แบบ มจ.002(2) การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  (เอกสารอางอิง 7.4.2-3 มจ.
002(2) การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 

 

ขอ 3 คณะฯ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจาก
การวิเคราะห  ตามบริบทของมหาวิทยาลัยโดยครอบคลุมท้ัง 4 ดาน ในแบบ  มจ.004 แผนบริหารความ
เส่ียงระยะ 5 ป (เอกสารอางอิง 7.4.3-1 มจ.004 แผนบริหารความเส่ียง ระยะ 5 ป)  และในแบบ มจ.002(2) 
การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ.2555 (เอกสารอางอิง 7.4.3-2 มจ.002(2) การจัดวางการ
ควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 

ขอ 4 คณะฯ มีการดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง จากการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คร้ังท่ี 1/2555 วันท่ี 26 ธันวาคม 2554  (เอกสารอางอิง 7.4.4-1 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ คร้ังท่ี 1/2555) โดยมีการกําหนดวิธีการจัดการกับปจจัย
เส่ียง ตลอดจนกิจกรรมการควบคุม โดยมีผูรับผิดชอบในการดําเนินการติดตามและประเมินผลตามแผน
บริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  

ขอ 5 คณะฯ มีการติดตามและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงเม่ือส้ินสุดการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร- ความเส่ียง จํานวน 2 คร้ัง  

คร้ังท่ี 1 ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555 วันท่ี 29 มีนาคม 2555 (เอกสารอางอิง 7.4.5-1 รายงานการ
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ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ คร้ังท่ี 2/2555) พิจารณารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ของหนวยงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2555 รอบ 6 เดือน         
(1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ สมัยสามัญคร้ังท่ี 6/2555 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 (เอกสารอางอิง 7.4.5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญคร้ังท่ี 6/2555) และไดสงผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2555 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) ใหกับ
มหาวิทยาลัย (เอกสารอางอิง 7.4.5-3 หนังสือสงรายงานความกาวหนาตามแผนบริหารความเส่ียง) 

คร้ังท่ี 2 ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2555 วันท่ี 19 มิถุนายน 2555 (เอกสารอางอิง 7.4.5-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ คร้ังท่ี 3/2555) พิจารณารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ของหนวยงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2555 รอบ 9 เดือน (1 
ตุลาคม 2554-30 มิถุนายน 2555) โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
สมัยสามัญคร้ังท่ี 7/2555 วันท่ี 4 กรกฎาคม 2555 (เอกสารอางอิง 7.4.5-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญคร้ังท่ี 7/2555) และไดสงผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2555 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) ใหกับ
มหาวิทยาลัย (เอกสารอางอิง 7.4.5-6 หนังสือสงรายงานความกาวหนาตามแผนบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2555 (รอบ 9 เดือน) 

ขอ 6 คณะฯ ไดนําผลการประเมินความเส่ียงและขอเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยประจําป
งบประมาณ 2555 (เอกสารอางอิง 7.4.6-1 ผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ 2554) มาปรับใชในการวิเคราะหระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยูหลังการจัดการความเส่ียง ใน
รายงานการจัดทําการควบคุมภายใน : บริหารความเส่ียงประจําปงบประมาณ 2556 (เอกสารอางอิง 7.4.6-
2 รายงานการจัดทําการควบคุมภายใน : บริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ  2556) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผนของ

หนวยงาน 
ผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2555 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน
ตัวบงช้ี สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

6 ขอ ปฏิบัติไดขอ 1,2,3,4,5,6 5.00 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              กองการเจาหนาท่ี 

หนวยงาน                            คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 
เกณฑการประเมิน  
   ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  
 

ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน (ปการศึกษา 2555) 
ขอ ขอมูลพื้นฐาน คาเฉล่ีย 

1 คาคะแนนประเมินสภาสถาบันดานการการทําพันธกิจครบถวนตาม
ภาระหนาท่ีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 

 

2 คาคะแนนประเมินสภาสถาบันดานการกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับ
นโยบาย ขอบังคบ ระเบียน 

 

3 คาคะแนนประเมินสภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และ
หนวยงานท่ีเกีย่วของ 

 

4 คาคะแนนประเมินสภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนนิงานของผูบริหาร
สถานศึกษา 

 

5 คาคะแนนประเมินสภาสถาบันดําเนนิงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล ครบท้ัง 10 
ประเด็น 

 

6 คาเฉล่ียของคะแนนประเมิน   
7 คะแนนท่ีได  

 
การขับเคล่ือนตัวบงชี้  
                คณะใชผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2555 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ี สมศ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

คาเฉล่ีย.......... .......คาเฉล่ีย.. ....... ....บรรลุ / ไมบรรลุ..... 
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ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              กองการเจาหนาท่ี 

หนวยงาน                            คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 
เกณฑการประเมิน  
                คณะใชผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย  
 
ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน (ปการศึกษา 2555) 

ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน 
  
 

ผลการประเมินตนเอง  
คาเปาหมายตามแผนของ

หนวยงาน 
ผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2555 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ี สมศ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

คาเฉล่ีย.......... .......คาเฉล่ีย.. ....... ....บรรลุ / ไมบรรลุ..... 
 
 
 


