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ส่วนที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี           นางรจนา   อุดมรักษ์
หน่วยงาน                      คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนนิการ : ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วน ร่วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2575) และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจําปี 

องค์ประกอบที่ 1 :  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนนิการ
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน 
คะแนนท่ีได้รับ    :  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน  : คณะฯ มีการดําเนินการ 8 ข้อ ดังน้ี 
 1. ในปีงบประมาณ 2556 คณะฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์คณะฯ ซึ่งได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนคณะฯ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 3 ตุลาคม 2555 ได้เปลี่ยนช่ือเป็นแผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2556 – 2559) (อ้างอิง สศ.1.1.1-1 แผนกลยุทธ์คณะ ในเล่ม
แผนพัฒนาคณะฯ) ได้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ  ภายใต้โครงการ “ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําร่างแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2556” ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท 
แอนด์สปาเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (อ้างอิง สศ.1.1.1-2 รายงานกิจกรรมทบทวนแผนฯ) โดยแผนกล
ยุทธ์ฯ ดังกล่าวได้นําแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับ
ปรับปรุง และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี  (ปี 2555 – 2559) (อ้างอิง สศ.1.1.1-3 
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยระยะท่ี 11) นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปี 2554 - 2557)  
(อ้างอิง สศ.1.1.1-4 นโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้)  ซึ่งแผนดังกล่าวจัดทําขึ้นตามกลุ่มของมหาวิทยาลัย คือ 
กลุ่ม ค 2 ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปีงบประมาณ 2556 (อ้างอิง สศ.1.1.1-5 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้)  
ซึ่งเช่ือมโยงมาจากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 จากน้ันได้นําแผนกลยุทธ์คณะฯ 
รวมถึงนําผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ ประจําปีการศึกษา 2555 มาเช่ือมโยง
จัดทําเป็นแผนกลยุทธ์ ภายใต้แผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2556 
(อ้างอิง สศ.1.1.1-6 แผนปฏิบัติราชการคณะฯ)    
  คณะฯ  มีกระบวนการได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ ในแผนพัฒนาคณะฯ และปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2556  ตามข้ันตอนดังน้ี 
   (1)  คณะกรรมการจัดทําแผนของคณะฯ  (ซึ่งในระหว่างปีงบประมาณคณะฯ ได้
เปลี่ยนแปลงช่ือคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต้ังแต่วันที่  8 มีนาคม 2556)  มีการนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษามาวิเคราะห์ศักยภาพของคณะฯ  โดยนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนเพ่ือกําหนดกลยุทธ์ให้
ชัดเจน และครอบคลุมทุกภารกิจของคณะฯ อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
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แก่สังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้กิจกรรม ”สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  2556” (อ้างอิง สศ.1.1.1-7 รายงานกิจกรรม)    

(2)  คณะฯ ได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร์ฯ และจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2556  ภายใต้โครงการ “ทบทวนแผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร์ฯ และจัดทํา
ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2556” ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมสวน
บัวรีสอร์ท แอนด์สปาเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (อ้างอิง สศ.1.1.1-8 รายงานกิจกรรม) จากการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีการนําเอาข้อมูลผลการ
ดําเนินงานในปีงบประมาณ  2555  มาวางแผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2556  โดยมีการปรับปรุง
กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี โครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือผลักดันให้คณะฯ 
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ คือ “สร้างนักสัตวศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ”  (อ้างอิง สศ.
1.1.1-9 วิสัยทัศน์คณะ) 
   (3)  คณะกรรมการพัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของคณะฯ (อ้างอิง สศ.1.1.1-10 
คําสั่งคณะกรรมการฯ) ได้นํา “ร่าง” แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  2556 ที่ได้จากการระดม
ความคิดเห็นของบุคลากรมาวิเคราะห์ เพ่ือให้ครอบคลุมตามภารกิจหลักทั้ง  5  ด้าน ของมหาวิทยาลัย 
และ 6 ด้านของคณะฯ ได้แก่ การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ และด้านงานฟาร์มปศุสัตว์  ในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 3 ตุลาคม  2555 (อ้างอิง สศ.1.1.1-11 
หนังสือเชิญประชุมและรายงานประชุม) และนําร่างแผนฯ ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพ่ือพิจารณาและได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 21 
พฤศจิกายน 2555 วาระที่ 4.3 พิจารณาแผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 
– 2559) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (อ้างอิง สศ.1.1.1-12 รายงาน
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ) 
 ข้อ 2 คณะฯ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ในแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  แก่บุคลากรทุกระดับ หลังจากที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและจัดทําแผนฯ 
ภายใต้ โครงการ “ทบทวนแผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร์ฯ และจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2556”  ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท แอนด์สปาเชียงใหม่ 
อ.หางดง จ.เชียงใหม่    
 หลังจากน้ันคณะฯ ได้มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการฯ ผ่านการประชุมบุคลากรของคณะฯ 
(อ้างอิง สศ.1.1.2-1 หนังสือเชิญประชุม) เพ่ือทําความเข้าใจถึงการกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายของ
ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบรองในโครงการ/กิจกรรมที่สนองตอบตัวช้ีวัดและกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ของคณะฯ โดยมีการเผยแพร่ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ ฟาร์มต่าง ๆ  ทางเว็บไซด์ของคณะฯ 
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www.as.mju.ac.th (อ้างอิง สศ.1.1.2-2 หน้าเว็บไซด์ของคณะฯ) และทางหนังสือเวียนเพื่อให้คณาจารย์ 
และบุคลากรรับทราบอีกคร้ัง  

ข้อ 3 คณะฯ  มีการกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการ และมีการจัดทําแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy map) (อ้างอิง สศ.1.1.3-1 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะ) เพ่ือให้เห็นความเช่ือมโยงจาก
แผนกลยุทธ์คณะฯ ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2556 ที่สอดคล้องทั้ง 6 พันธกิจของคณะฯ 
คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้าน
บริหารจัดการ และด้านพัฒนางานฟาร์ม และ 5 ด้านของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 4 คณะฯ มีการกําหนดมีตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งช้ีเพ่ือใช้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2556 (อ้างอิง 
สศ.1.1.4-1 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2556)  โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน  จํานวน  35  ตัวช้ีวัด   6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1. การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเช่ียวชาญใน  สาขาวิชา และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี  จํานวน  15  ตัวบ่งช้ี 

2. บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข  
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี  จํานวน 3  ตัวบ่งช้ี 

3. ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี  จํานวน  10  ตัวบ่งช้ี 

4. การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพ่ิมศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการใน
พระราชดําริ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี  จํานวน  1 ตัวบ่งช้ี 

5. การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ 
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี  จํานวน  1 ตัวบ่งช้ี 

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี  จํานวน  5 ตัวบ่งช้ี       

ข้อ 5 คณะฯ  มีการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2556 ครบทั้ง 5 ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  และ 6 พันธกิจของคณะฯ คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านบริหารจัดการ และด้านพัฒนางานฟาร์ม ซึ่งสอดคล้องกับ 6 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้กําหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือผลักดัน
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เป้าหมายของภารกิจหลัก  จํานวน 73 โครงการ/กิจกรรม ทั้งโครงการเงินรายได้ของคณะฯ  โครงการเงิน
งบประมาณแผ่นดินที่รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และโครงการตามพระราชดําริ ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการ/กิจกรรม ร้อยละความ

สําเร็จ ตามแผน บรรลุ 

1. การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

25 24 96.00

2. บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมี
ความสุข 

9 7 77.78

3. ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม 6 2 20 

4. การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะ
ของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชดําริ 

13 13 100 

5. การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

8 8 100 

6.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

12 10 83.33

  
ข้อ 6 คณะฯ  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2556 

ตามแผนงาน/โครงการของคณะฯ และนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาอย่างต่อเน่ือง 
ดังน้ี 

-  ติดตามผลการดําเนินโครงการ และตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2556 
(รอบ 6  เดือน) (อ้างอิง สศ.1.1.6-1 รายงานผล 6  เดือน) ในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 7/2556  วันที่ 29 พฤษภาคม  2556 (อ้างอิง สศ.1.1.6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ) และเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

-  ติดตามผลการดําเนินโครงการ และตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2556 
(รอบ 12  เดือน) (อ้างอิง สศ.1.1.6-3 รายงานผล 12  เดือน) ในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่  8 ตุลาคม  2556  วาระที่ 4.2 
พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555-กันยายน 2556) (อ้างอิง สศ.
1.1.6-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯ)  และ
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นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 19 ตุลาคม 2555 (อ้างอิง 
สศ.1.1.6-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ) และเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  

  ข้อ 7 คณะฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําคณะฯ  และผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งประกอบไปด้วยคณบดี รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร หัวหน้าสํานักงานคณบดี และหัวหน้างานที่เก่ียวข้องได้
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ (ในแผนพัฒนาคณะฯ 
ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประจําปีงบประมาณ 2556 โดยนําข้อมูลรายงานผลการดําเนินตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือนไปใช้ประกอบการประเมิน ภายใต้กิจกรรมการ ”
ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2557” ภายใต้โครงการ
ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2557 ในระหว่างวันที่ 
29-30 เมษายน  2556  ณ บ้านกลางดอยโรงแรมรีสอร์ท แอนด์สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่  (อ้างอิง สศ.
1.1.7-1 รายกิจกรรมทวบทวนแผนฯ) โดยเป็นการพิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมและปรับค่า
เป้าหมายตัวบ่งช้ี  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และพบว่ามีตัวบ่งช้ีที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายจึงมี
การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาผลการดําเนินงานในตัวบ่งช้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้  และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2556  วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 
(อ้างอิง สศ.1.1.7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ) ซึ่งหลังจากที่ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเสร็จสิ้นแล้ว งานนโยบายแผน และประกันคุณภาพได้นําข้อมูลความก้าวหน้า
ของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการ และผลการปรับแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2556 ปรับรอบ 6 เดือน แจ้งเวียนให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรรับทราบ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม และตัวบ่งช้ีของแผน ได้เร่งดําเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ (อ้างอิง สศ.1.1.7-3 
แผนปฏิบัติราชการ 2556 ปรับ 6 เดือน) และ (อ้างอิง สศ.1.1.7-4 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน) 
และนําเสนอต่อผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 

(2)  คณะฯ มีการรายงานผลการดําเนินงาน ตามตัวช้ีวัด และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้ง
ที่ 1/2557  วันที่ 19 ตุลาคม 2556  (อ้างอิง สศ.1.1.7-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ)  
และเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อ้างอิง สศ.1.1.7-6 หนังสือส่งรายงานผล 12 เดือน ) 

ข้อ 8 คณะฯ มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ในการประเมินตัวบ่งช้ีตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี  2556 ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 (อ้างอิง 
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สศ.1.1.8-1 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2555)  และมาปรับปรุงการจัดทําแผน
กลยุทธ์ ในแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2557 ภายใต้โครงการ 
“ทบทวนแผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร์ฯ และจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” 
ในระหว่างวันที่  29 - 30 เมษายน 2556 ณ บ้านกลางดอยโรงแรมรีสอร์ท แอนด์สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
(อ้างอิง สศ.1.1.8-2 รายงานกิจกรรม)  ซึ่งนําข้อมูลที่ได้รับมาดําเนินการ โดยนําเสนอผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ  
 

การประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

ระดับหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงานใน
ปีการศึกษา 2556 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

8  ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ  1,2,3,4,5,6,7,8 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
 

 


