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ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําคณะฯ และผู้บริหารทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย/คณะฯ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี          นางดาริน  ชมภูพันธ์
หน่วยงาน                     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินการ : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน 

3. ผู้บริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนไปยังบุคลากรในคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ
ที่มีการเรียนการสอนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
  
หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 น้ัน ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 

 

องค์ประกอบที่ 7 :  การบรหิารและการจัดการ
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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 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  :   ภาวะผู้นําของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรยีนการสอนและผู้บริหารทุกระดับ  
ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรยีนการสอน 
คะแนนท่ีได้รับ    :   5 คะแนน 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 7 ข้อ ดังน้ี 
  ข้อ 1  คณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะฯ ประกอบด้วย คณบดีดํารงตําแหน่งประธาน 
รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรและตัวแทนอาจารย์ในคณะเป็นกรรมการ เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ตามท่ีได้กําหนดไว้อย่างครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 มาตรา 30 (อ้างอิง 
สศ.7.1.1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยในปีงบประมาณ 2556 มี
การประชุม 11 ครั้ง (อ้างอิง สศ.7.1.1-2 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําปีการศึกษา 
2556) และคณะกรรมการประจําคณะฯ มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า (อ้างอิง สศ.
7.1.1-3 สรุปผลการประเมินสมรรถนะของกรรมการประจําคณะฯ)     
 

ข้อ 2  ผู้บริหารคณะฯ มีวิสัยทัศน์ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปสู่
บุคลากรทุกระดับ โดยมีการกําหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ทั้ง 6 ด้านและ
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ (อ้างอิง สศ.7.1.2-1 แผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 11 พ.ศ. 
2555-2559) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (อ้างอิง สศ.7.1.2-2 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) แก่คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ รับทราบ นอกจากน้ียังเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะในการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําร่าง
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2556 ณ บ้านกลางดอย โรงแรมรีสอร์ทแอนด์สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ใน
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2556 (อ้างอิง สศ.7.1.2-3 รายงานกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และร่าง
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557) และได้เผยแพร่นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทางเวปไซด์คณะฯ 
นอกจากน้ันยังมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (อ้างอิง สศ.7.1.2-4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร) 
   - ระบบการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน (อ้างอิง สศ.7.1.2-5 ระบบสารสนเทศการใช้จ่ายเงิน) 
   - ระบบทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเขา้ (อ้างอิง สศ.7.1.2-6 ระบบสารสนเทศการบริการการศึกษา) 
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   - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจัดการ (อ้างอิง สศ.7.1.2-7 ระบบสารสนเทศเพ่ืองาน
สารบรรณ) 
   ข้อ 3 ผู้บริหารคณะฯ ได้ทําหน้าที่ในการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานที่ได้มอบหมาย  
เช่น มีการติดตามแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ (อ้างอิง สศ.7.1.3-1 แผนการพัฒนาบุคลากร) มีการ
ติดตามแผนบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน (อ้างอิง สศ.7.1.3-2 รายงานการประชุมแผนบริหาร
ความเสี่ยง) และแผนการดําเนินงานต่าง ๆ โดยถ่ายทอดให้บุคลากรทราบผ่านกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนา 
และการจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2557 (อ้างอิง สศ.7.1.3-3 รายงานกิจกรรมทบทวนแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557) รวมทั้งกํากับดูแลงาน ตลอดจนได้ติดตามผลการดําเนินงาน
ผ่านคณะกรรมการต่างๆ เช่น อาจารย์ประจําหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการและวิจัยฯ คณะกรรมการ
บริหารงานฟาร์มฯ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของคณะฯ (อ้างอิง สศ.7.1.3-4 ระเบียบวาระการประชุม) นอกจากน้ีมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน (เอกสารอ้างอิง     
สศ.7.1.3-5 รายงานผลการดําเนินการรอบ 12 เดือน) และประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (อ้างอิง 
สศ.7.1.3-6 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน)   

 
ข้อ 4  ผู้บริหารของคณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และกําหนด        

ทิศทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือลดขั้นตอนกระบวนการบริหารงาน ช่วยให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น โดยมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร ดังน้ี 

-  แต่งต้ังผู้บริหารได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยคณบดี (อ้างอิง สศ.
7.1.4-1 คําสั่งแต่งต้ังรองคณบดี) 

- แต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี (อ้างอิง สศ.7.1.4-2 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจํา
หลักสูตร) 

- แต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท (อ้างอิง สศ.7.1.4-3 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจํา
หลักสูตร) 

- แต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอก (อ้างอิง สศ.7.1.4-4 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจํา
หลักสูตร) 

-  แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการและวิจัย (อ้างอิง สศ.7.1.4-5 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการและ
วิจัย) 

-  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ ( อ้างอิง สศ .7.1.4-6 คําสั่ งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ) 
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-  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (อ้างอิง สศ.7.1.4-7 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา) 

-  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯ (อ้างอิง สศ.7.1.4-8 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯ) 

นอกจากน้ีผู้บริหารคณะฯ ได้สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานอย่างมีความสุขให้แก่บุคลากรและ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร ปรับปรุงห้องสํานักงาน
คณบดี (อ้างอิง สศ.7.1.4-9 รูปภาพการจัดตกแต่งสถานที่ทํางานของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “องค์กรแห่งความสุข” (Happy work place) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานอย่างมีความสุข เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2556 (อ้างอิง สศ.7.1.4-10 รายงานการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ) 

ข้อ 5 ผู้บริหารคณะฯ ได้ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือสามารถทํางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  

-  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานผ่านโครงการการจัดการความรู้ ทางด้านการ
เรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 (อ้างอิง สศ.7.1.5-1 รายงานจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอน) และกิจกรรมด้านบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 (อ้างอิง สศ.7.1.5-2 รายงาน
การจัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ)  

-  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรของคณะฯ โดยจัดโครงการศึกษาดูงาน การจัดการ 
และด้านวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม  2557 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการปฏิบัติงาน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและ
นํามาปรับใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น (อ้างอิง สศ.7.1.5-3 รายงานกิจกรรมเข้าศึกษาดูงาน)      

-  คณะฯ ได้กําหนดแผนความต้องการพัฒนาตนเองระยะ 4 ปี (อ้างอิง สศ.7.1.5-4 แผนความ
ต้องการพัฒนาตนเอง) และสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการให้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา 
ในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งรายงานให้ทางมหาวิทยาลัย
ทราบ (อ้างอิง สศ.7.1.5-5 รายงานการพัฒนาตนเอง) 

      ข้อ 6 การบริหารงานของผู้บริหารคณะฯ ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ เป็นเคร่ืองมือหลัก
ในการบริหารงานของคณะฯ ให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนด ได้แก่ 
    1. หลักประสิทธิผล ในปีงบประมาณ 2556 คณะฯ ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิผลตามแผน/
กิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีมีการรายงานผลการดําเนินงานของทุก
โครงการ/กิจกรรม ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพ่ือพิจารณาว่า
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แต่ละโครงการ/กิจกรรม สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายของตัวบ่งช้ีในแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดไว้
หรือไม่ (อ้างอิง สศ.7.1.6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการแผน) 
    2. หลักประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีการบริหารจัดการทรัพยากรของคณะฯ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านการเงิน บุคลากร และอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และมีการรายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ เช่น การจัดสรร
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีการรายงานสถานะทางการเงินทุกเดือน (อ้างอิง          
สศ.7.1.6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ) 
  3. หลักการตอบสนอง ผู้บริหารได้ตระหนักถึงพันธกิจหลักของคณะฯ เช่น  

-  พันธกิจทางด้านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต คณะฯ มีการดําเนินงานให้บริการทางการศึกษา
แก่นักศึกษา โดยมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือคอยให้คําแนะนํา พร้อมทั้งมีนักวิชาการศึกษาที่ดูแล
ทางด้านกิจกรรมนักศึกษา และมีห้องสมุด คอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น  

- พันธกิจทางด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป เช่น มีการให้บริการ
ด้านการวิเคราะห์อาหารสัตว์ บริการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การฝึกอบรมด้านการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
(อ้างอิง สศ.7.1.6-3 การบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์) 
  4. หลักความรับผิดชอบ  ผู้บริหารมีการดําเนินงานตาม 4 ภารกิจหลักที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน โดยมีการกําหนด
เป้าหมายและตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน (อ้างอิง สศ.7.1.6-4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1,2 ) 
   5. หลักความโปร่งใส คณะฯ มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส จึงกําหนดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลให้แก่บุคลากรได้รับทราบ โดยมีการเผยแพร่ทางเว็ปไซด์ และหนังสือเวียน เช่น สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นต้น (อ้างอิง สศ.7.1.6-5 
รายงานการประชุมคณะฯ) 

  6. หลักการมีส่วนร่วม คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะฯ 
โดยแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ นอกจากน้ียังมีกล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต และประชาชนทั่วไป (อ้างอิง สศ.7.1.6-6 สายตรงคณบดี กล่องแสดงความคิดเห็น) 

   7. หลักการกระจายอํานาจ คณะฯ มีการมอบหมายหน้าที่และอํานาจความรับผิดชอบไปยัง
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการชุดต่าง ๆ (อ้างอิง สศ.7.1.6-7 คําสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ) 
     8. หลักนิติธรรม การบริหารงานของคณะฯ ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
เช่น กรณีนักศึกษามีการร้องเรียนให้อาจารย์ผู้สอนให้คะแนน วิชา สศ 498 การเรียนรู้อิสระ (อ้างอิง          
สศ.7.1.6-8 ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา) โดยผ่านประธานอาจารย์ประจําหลักสูตร ผ่านรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ เพ่ือนําเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ นอกจากน้ีได้มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะฯ (อ้างอิง สศ.7.1.6-9 คําสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนเรื่องจรรยาบรรณ ของคณะฯ) เพ่ือพิจารณาข้อร้องเรียนจากกล่องรับฟังความ
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คิดเห็น สายตรงคณบดี หรือจากแหล่งอ่ืนๆ วินิจฉัยเพ่ือเสนอมาตรการดําเนินการแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามความเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ และรายงานผลการดําเนินงาน
ให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  
  9. หลักความเสมอภาค คณะฯ ให้โอกาสทางการศึกษาด้วยความเสมอภาค นอกจากน้ียังส่งเสริมให้
บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการทุกคน ได้พัฒนาตนเองในการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน  (อ้างอิง สศ.7.1.6-10 รายละเอียดการพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา)   
  10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ผู้บริหารมุ่งเน้นหลักฉันทามติในรูปแบบของคณะกรรมการประจําคณะฯ 
โดยมีการพิจารณาลงมติเห็นชอบในเร่ืองต่าง ๆ ร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (อ้างอิง   
สศ.7.1.6-11 รายงานการประชุมคณะฯ) 

ข้อ 7 คณบดีได้รับประเมินการบริหารงานจากสภามหาวิทยาลัยตามรายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีหรือตําแหน่งเทียบเท่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปีการศึกษา 2555    
(อ้างอิง สศ.7.1.7-1 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี หรือตําแหน่งเทียบเท่า 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอดูเอกสารได้ที่คณบดี)  

- ผู้บริหารของคณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับประเมินผลการบริหารงาน โดยเน้น
หลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร โดยมีการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี รอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯ ตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 
2559 (อ้างอิง สศ.7.1.7-2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 มาตรา 30) โดยจะนําผลการ
ประเมิน ไปใช้ในการพัฒนาคณะฯ ในปีถัดไป เพ่ือเป็นการพัฒนาแบบต่อเน่ือง (อ้างอิง สศ.7.1.7-3 ผลการ
ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร) และจากผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 
เดือน และในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน มีผลการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คณะฯ ได้นําไปผลการดําเนินงานตามประเด็นฯ 
ที่ 3 เข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะฯ (อ้างอิง สศ.7.1.7-4 รายงานการประชุมคณะฯ ครั้งที่ 
5/2557) จากน้ันให้ร่วมกันทําแนวทางการดําเนินการผ่านกิจกรรม KM ทางด้านงานวิจัย (อ้างอิง สศ.7.1.7-5
รายงานกิจกรรม KM ทางด้านงานวิจัย) เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในปีงบประมาณถัดไป ตามประเด็น
ดังกล่าว 

 

การประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงานในปี

การศึกษา 2556 
คะแนนอิงเกณฑ์

การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 
การบรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน 

7 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  นางรจนา   อุดมรักษ์
หน่วยงาน    คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลการดําเนนิการ : ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit  
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ได้กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit  knowledge) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit  
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

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 
คะแนนท่ีได้รับ  :  3 คะแนน 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการ 3 ข้อ ดังน้ี 
 

ข้อ 1 คณะฯ  มีการกําหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของคณะฯ   ในโครงการจัดการความรู้ (KM) คณะสัตวศาสตร์ฯ และมีการแต่งต้ัง
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คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของคณะฯ โดยทําหน้าที่ดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ (อ้างอิง สศ.7.2.1-1 คณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะฯ) โดยมีรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัยเป็นประธานคณะกรรมการ (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555-มกราคม 2556) ซึ่งคณะฯ ได้
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร โดยต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนตุลาคม 2556 มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็น
ประธานกรรมการ โดยมีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ของคณะฯ (อ้างอิง สศ.7.2.1-2 แผนการจัดการ
ความรู้) โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2556 อย่างน้อย  3  ด้าน 
คือ  ด้านการผลิตบัณฑิต  การวิจัย และการบริการวิชาการ ส่วนด้านบริหารจัดการ คณะฯ ได้ให้
ความสําคัญและได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยจะเน้นด้านการบริหารจัดการในสํานักงานคณบดี (อ้างอิง 
สศ.7.2.1-3 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสํานักงานคณบดี)  

ข้อ  2 ในแผนการจัดการความรู้ จะเน้นกลุ่มเป้าหมายน้ัน ๆ  เข้าร่วมกิจกรรม ดังน้ี 
(1)  ด้านการผลิตบัณฑิต  กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ บุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่ง

ในด้านการผลิตบัณฑิต  จะมีการนําเอาความรู้ใหม่ๆ  ที่คณาอาจารย์ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมน้ัน มาพูดคุย
แลกเปลี่ยนรู้กัน  และมีการนําเอาปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนมาเสวนากัน เพ่ือหาแนวทางและ
วิธีแก้ไขปัญหา  เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ (อ้างอิง สศ.7.2.2-1 รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอน)  

(2) ด้านการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ บุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งในด้านการ
วิจัย  จะมีการนําเอาความรู้ด้านการใช้สัตว์ทดลองในการวิจัย และการเรียนการสอน เพ่ือให้คณาอาจารย์ได้
ไปเข้าร่วมกิจกรรมน้ัน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนรู้ ด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองฯ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในทิศทางเดียวกัน  (อ้างอิง สศ.7.2.2-2 รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการวิจัย)  

(3)  ด้านการบริการวิชาการ กลุ่มเป้าหมาย คือ  คณาจารย์ บุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
ในด้านการบริการวิชาการน้ัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางในการดําเนินงานในการให้บริการ
วิชาการของคณะฯ ตามวงจรคุณภาพ PDCA และเพ่ือให้ผู้บริการสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง (อ้างอิง สศ.7.2.2-3 รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการบริการวิชาการ)  

 

ข้อ 3 คณะฯ ได้ดําเนินกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะ ของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ตามประเด็นความรู้ที่กําหนด และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกหน่วยงาน เช่น 

ด้านผลิตบัณฑิต 
- หัวข้อ“การเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต (ด้านคุณภาพบัณฑิต)” ในวันที่ 26 มิถุนายน  2556  

ณ ห้องประชุม 2201-2202 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย เป็นผู้บรรยาย
และถ่ายทอดองค์ความรู้ในกิจกรรมครั้งน้ี  ซึ่งประเด็นปัญหาที่ได้คือ การสร้างบรรยากาศใน
การเรียนการสอน/ในช้ันเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาคิดเป็น ทําเป็น และไม่มีความเครียดใน
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การเรียน โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้คณาจารย์และบุคลากรได้มีความเข้าใจถึงผลกระทบ หรือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาของคณะฯ และเพ่ือให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน (อ้างอิง 
สศ.7.2.3-1 รายงานกิจกรรม หัวข้อ การเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต) 

- หัวข้อ“กิจกรรมนักศึกษา” ในวันที่ 10 กันยายน  2556  ณ ห้องประชุม 2201 – 2202  
อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีอาจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น  เป็นผู้ดําเนินกิจกรม  
กิจกรรมในครั้งน้ีได้ประเด็นปัญหาคือ การแต่งกายของนักศึกษา เพ่ือเข้าเรียนในช้ันเรียน ซึ่ง
จัดขึ้นเพ่ือให้คณาจารย์ และบุคลากรได้มีความเข้าใจ ถึงการแต่งกายของนักศึกษาในการเข้า
ช้ันเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (อ้างอิง สศ.7.2.3-2 การขออนุมัติจัดกิจกรรมและ
รายงานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

 ด้านการวิจัย 
- หัวข้อ “กิจกรรมด้านงานวิจัย”  เรื่อง “การใช้สัตว์ทดลองในการวิจัย และการเรียนการสอน  

ในวันที่ 20 มีนาคม 2556  ณ ห้องประชุม 2201 – 2202  อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี  โดยมี ผศ. ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ และ ผศ. ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ เป็นผู้บรรยาย 
และดําเนินกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งน้ีจัดขึ้นเพ่ือให้คณาจารย์ และบุคลากรได้มีความเข้าใจ
ถึงกิจกรรมด้านการใช้สัตว์ทดลองในการวิจัย และการเรียนการสอน  เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน (อ้างอิง สศ.7.2.3-3 การขออนุมัติจัดกิจกรรมและรายงานกิจกรรม) 

 ด้านการบริการวิชาการ 
- หัวข้อ “กิจกรรมด้านบริการวิชาการ” ในวันที่ 10  กันยายน  2556  ณ ห้องประชุม 2201 – 

2202  อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี ผศ. ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ เป็น
ผู้บรรยาย และดําเนินกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในคร้ังน้ีจัดขึ้นเพ่ือให้คณาจารย์ และบุคลากรได้มี
ความเข้าใจ ถึงกิจกรรมด้านการจัดทําโครงการบริการวิชาการของคณะฯ  เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน (อ้างอิง สศ.7.2.3-4 การขออนุมัติจัดกิจกรรมและรายงานกิจกรรม) 

 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา  ดังน้ี 

- ครั้งที่ 1  หัวข้อ  “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา” ในวันอังคารที่ 25  ธันวาคม 2555   ณ 
อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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- ครั้งที่ 2 หัวข้อ  “การประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา” ในวันศุกร์ที่  18  มกราคม  
2556  ณ ห้องสัมมนา ช้ัน 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ครั้งที่ 3 หัวข้อ  “ถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์” ในวันพุธที่  
30  มกราคม  2556  ณ ห้องประชุม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- ครั้งที่ 4 หัวข้อ  “การผลักดันตัวช้ีวัดประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอน” ในวันพฤหัสบดี
ที่ 28  กุมภาพันธ์  2556  ณ ห้องประชุม 2201  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- ครั้งที่ 5 หัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ” ในวันพฤหัสบดีที่            
21  มีนาคม 2556  ณ ห้องคาวบอยเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- ครั้งที่ 6  หัวข้อ “การบริการวิชาการสู่ชุมชน”ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556  ณ 
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่  (อ้างอิง สศ.7.2.3-5 รายงานผลเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

การประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

ระดับหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงานใน 
ปีการศึกษา 2556 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

4 ข้อ ข้อ 1,2,3 3 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวจิราพรรณ  จิตรท์ะวงศ์
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  :   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
เกณฑ์มาตรฐาน   

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

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 

 
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  :   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
คะแนนท่ีได้รับ  :  - 
ผลการดําเนนิงาน :  
  คณะฯ ใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย        
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ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี           นางสาวสุทธิพร   ฟังเย็น
หน่วยงาน                      คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลการดําเนนิการ : ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปน้ี 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสถาบันเพ่ือพิจารณาอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ

เสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

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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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
คะแนนท่ีได้รบั :  5 คะแนน 
ผลการดําเนนิงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังน้ี 
 

ข้อ 1 คณะฯ มีการเสนอคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีผู้บริหารระดับสูงของคณะฯ และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ ร่วมเป็น
คณะกรรมการ (อ้างอิง สศ.7.4.1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 2027/2556 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหาร-ความเสี่ยงคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี) เพ่ือให้การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

 

ข้อ 2  คณะฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ที่จะไม่บรรลุ
ตามตัวช้ีวัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 2556 (อ้างอิง สศ.7.4.2-1 บันทึก
ข้อความการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556) ตามนโยบายการ
ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  (อ้างอิง สศ.7.4.2-2 แผนบริหารความเสี่ยง ระยะ 
5 ปี ประจําปีงบประมาณ 2556)  และคณะฯ ได้จัดทําการควบคุมภายในตามภารกิจหลักของคณะฯ ได้แก่ 
ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านบริหาร
จัดการ(ด้านการเงิน ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ และการจ้าง
เหมาพนักงานรักษาความสะอาด ตามแบบ  มจ.002(1) และ มจ.002(2) (อ้างอิง สศ.7.4.2-3 มจ.
002(1),(2) การจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)  

 

ข้อ 3 คณะฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่17 มกราคม 
2556 (อ้างอิง สศ.7.4.3-1 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/2556) เพ่ือ
ร่วมกันประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่จะไม่บรรลุตามตัวช้ีวัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ 2556 (อ้างอิง สศ.7.4.3-2 แผนบริหารความเสี่ยง ระยะ 5 ปี ประจําปีงบประมาณ 2556) 
และ การควบคุมภายในตามภารกิจหลักของคณะฯ (อ้างอิง สศ.7.4.3-3 มจ.002(1),(2) การจัดวางการ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ข้อ 4 คณะฯ มีการดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเสี่ยงสูงจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 (อ้างอิง สศ.7.4.4-1 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/2556) โดยมีการกําหนดวิธีการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง 
ตลอดจนกิจกรรมการควบคุม โดยมีผู้รับผิดชอบในการดําเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556  (อ้างอิง สศ.7.4.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ สมัยสามัญครั้งที่ 4/2556) 
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ข้อ 5 คณะฯ มีการติดตามและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเม่ือสิ้นสุดการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 2 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 (อ้างอิง สศ.7.4.5-1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ครั้งที่ 3/2556) พิจารณารายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของหน่วยงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 
เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) โดยผ่านการพิจารณาเวียนเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 (อ้างอิง สศ.7.4.5-2 เอกสารพิจารณาเวียนเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ) และได้ส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556) ให้กับมหาวิทยาลัย 
(อ้างอิง 7.4.5-3 หนังสือส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน) 

ครั้งที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 วันที่ 13 กันยายน 2556 (อ้างอิง สศ.7.4.5-4 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 5/2556) พิจารณารายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของหน่วยงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 
เดือน (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ สมัยสามัญครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 (อ้างอิง สศ.7.4.5-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญคร้ังที่ 11/2556) และได้ส่งรายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน          
(1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) ให้กับมหาวิทยาลัย (อ้างอิง สศ.7.4.5-6 หนังสือส่งรายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556 รอบ 
12 เดือน) 

 

ข้อ 6 คณะฯ ได้นําผลการประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยประจําปี
งบประมาณ 2556 (อ้างอิง สศ.7.4.6-1 ผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ 2556) มาปรับใช้ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยง ใน
รายงานการจัดทําการควบคุมภายใน : บริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2557 (อ้างอิง สศ.7.4.6-2 
รายงานการจัดทําการควบคุมภายใน : บริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2557) 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมายตามแผน
ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2556 

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

6 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1,2,3,4,5,6 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี           กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน                      คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
เกณฑ์การประเมิน  
   ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  
 

ผลการดําเนนิงานและข้อมูลพืน้ฐาน (ปีการศึกษา 2556) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเฉล่ีย
1 ค่าคะแนนประเมินสภาสถาบันด้านการการทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่

ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
 

2 ค่าคะแนนประเมินสภาสถาบันด้านการกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับ
นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

 

3 ค่าคะแนนประเมินสภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

4 ค่าคะแนนประเมินสภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 

5 ค่าคะแนนประเมินสภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ครบทั้ง 10 
ประเด็น 

 

6 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมิน   
7 คะแนนที่ได้  

 
ผลการดําเนนิงาน 
                คณะใช้ผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย 
 

 



 
                          รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา  2556 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี           กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน                      คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ผลการดําเนนิงาน : ปีการศึกษา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน
คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของคณบดี ค่าเฉล่ีย 4.01

   มหาวิทยาลยัได้เห็นชอบให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารทุกระดับ ทุกๆ 2 ปี 
 

การขับเคลื่อนตัวบ่งชี้  
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้

ดํารงตําแหน่งอธิการบดีและผู้บริหารระดับตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าหน่วยงานท่ี
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประจําปีการศึกษา 2555  (อ้างอิง สศ.13.1.1 รายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี หรือตําแหน่งเทียบเท่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอดูเอกสารได้ที่คณบดี)  

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของดํารงตําแหน่งคณบดี หรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาวางแนวทางและวิธีการประเมินเป็น 3 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. การประเมินผลสําเร็จของการบริหารงาน แบบ 360 องศา 
2. การประเมินสมรรถนะ 
3. ผลสัมฤทธ์ิของงานตามประเด็นของมหาวิทยาลัย 

 

ผลการประเมินตนเอง :  
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนนิงานใน
ปีงบประมาณ 2556 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

- ค่าเฉล่ีย 4.01 - 4.01 
 
 
 


