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๑๙

 

ส่วนที ่๒ 
ผลการดาํเนินงานและผลการประเมนิคุณภาพ 

 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑   กระบวนการพฒันาแผน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. มีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั โดยการมีส่วน ร่วมของ

บุคลากรในสถาบนั และไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกบั

ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบญัญติัสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของกลุ่ม

สถาบนักรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๗๕) และ

แผนพฒันาการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) 

๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจาํปีครบ ๔ พนัธกิจ คือ ดา้นการ

เรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

๔. มีตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการประจาํปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพื่อ

วดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจาํปี 

๕. มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปีครบ ๔ พนัธกิจ 

๖. มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัการประจาํปี อย่างนอ้ยปีละ ๒ 

คร้ังและรายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 

๗. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ อยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง และ

รายงานผลต่อผูบ้ริหารและสภาสถาบนัเพื่อพิจารณา 

๘. มีการนาํผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรับปรุงแผนกล

ยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจาํปี 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
๒ หรือ ๓ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๔ หรือ ๕ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๖ หรือ ๗ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๘ ขอ้ 

องค์ประกอบที ่๑ :  ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 



 

  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

                                                                                          รายงานประเมินตนเองประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓

   

 

๒๐

 

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑  :  กระบวนการพฒันาแผน 
คะแนนทีไ่ด้รับ    :  ๕ 
ผลการดําเนินงาน  : คณะฯ มีการดาํเนินการ ๘ ขอ้ ดงัน้ี 

๑. คณะฯ มีการกาํหนดปรัชญา และทบทวนปรัชญาให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบนั จากการระดมความเห็นของบุคลากรในคณะ โดยบุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในการจดัทาํ
แผนกลยุทธ์ฯ  ภายใต้โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ ในกิจกรรมท่ี ๑ ทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั และกิจกรรมท่ี ๒ การสัมมนาการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ ในระหว่างวนัท่ี ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ  ริมดอยรีสอร์ท  อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม่  (เอกสารอ้างอิง ๑.๑.๑-๑)  โดยมีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญา นโยบาย  
พระราชบญัญติั จุดเนน้ของสถาบนั และแผนอุดมศึกษาระยะยาว (เอกสารอ้างอิง ๑.๑.๑-๒)   และมี
คณะกรรมการประจาํคณะฯ ทาํหนา้ท่ีวางแผนนโยบาย และยทุธศาสตร์ของคณะรวมทั้งตรวจสอบ  
ติดตาม  ประเมินผล ภายใตก้ารดาํเนินการของคณะกรรมการจดัทาํแผนของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 
๑.๑.๑-๓)  เพื่อใหค้รอบคลุมตามภารกิจหลกัทั้ง ๔ ดา้นของมหาวิทยาลยั และ ๖ ดา้น ของคณะฯ อนั
ได้แก่ การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทาํนุบาํรุงศิลปะและ
วฒันธรรม การบริหารจดัการ และดา้นงานฟาร์ม   

๒. คณะกรรมการจัดทาํแผนของคณะฯ ได้ดาํเนินการจัดทาํแผนกลยุทธ์ มีการกาํหนด

เป้าหมาย  (เอกสารอ้างอิง ๑.๑.๒-๑)   ในการดาํเนินงานตามกลยทุธ์จากการมีส่วนร่วมของบุคลากร  

มีการช้ีแจง และทาํความเขา้ใจ พร้อมทั้งถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่บุคลากรทุกระดบั เพื่อเขา้ใจถึง

วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของกลยุทธ์ ผ่านทางหนังสือเวียน และทางเวปไซตข์องคณะฯ  

www.animal.mju.ac.th 

๓. คณะฯ  มีการจดัทาํแผนท่ียทุธศาสตร์ (Strategy map) (เอกสารอ้างอิง ๑.๑.๓-๑)  เพื่อให้

เห็นความเช่ือมโยงจากแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบติัราชการให้สอดคลอ้งทั้ง  ๖ พนัธกิจของคณะ 

คือ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั  ดา้นการบริการวิชาการ ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ดา้นบริหารจดัการ และดา้นพฒันางานฟาร์ม และ  ๕ ดา้นของมหาวิทยาลยั 

๔. คณะฯ มีการกาํหนดมีตวับ่งช้ี (KPI) ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติัการประจาํปี และค่า

เป้าหมาย (Target) ของแต่ละตวับ่งช้ี เพื่อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบติัการประจาํปี (เอกสารอ้างอิง ๑.๑.๔-๑) พร้อมกาํหนดใหบุ้คลากรทุกคนเขา้มามีส่วนร่วม
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๒๑

 

ในการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดร่วมกนั ผ่านกิจกรรม

ต่าง ๆ ตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปี   

๕. คณะฯ  มีการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังาน  และมีการรายงานผลการ

ดาํเนินงานตามแผน โดยรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาวิสาหกิจต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจาํคณะทุกเดือน (เอกสารอ้างอิง ๑.๑.๕-๑) 

๖. คณะฯ  มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัราชการตามแผนงาน / 

โครงการของคณะ ฯ เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการประจาํคณะ ฯ เป็นประจาํทุกเดือน  รวมทั้งมี

การจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน เสนอต่อมหาวิทยาลยัตามท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนด (เอกสารอ้างอิง ๑.๑.๖-๑), (เอกสารอ้างอิง ๑.๑.๖-๒) 

๗. คณะฯ   มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  โดยมีการ

เปรียบเทียบผลของตวับ่งช้ี การดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย โดยคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบติัราชการของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง ๑.๑.๗-๑)  และรองคณบดีฝ่าย

วางแผนและพฒันาวิสาหกิจ ได้รายงานท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ  (เอกสารอ้างอิง 

๑.๑.๗-๒)   

๘.  คณะฯ มีการจดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาํแผนของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 

๑.๑.๘-๑)   เป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงานตามขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บ ทั้งน้ีไดมี้การนาํผลการ

พิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ

ประจาํปีผ่านโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ ทั้งในกิจกรรมท่ี ๑ ทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั และกิจกรรมท่ี ๒ การสัมมนาการจัดทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ ในระหว่างวนัท่ี ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ  ริมดอยรีสอร์ท  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  

(เอกสารอ้างอิง ๑.๑.๘-๒) ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากบุคลากรในคณะฯ  

การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมายตามแผน
ของระดับหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน 
ปี ๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

๘  ขอ้ ๘  ขอ้ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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๒๒

 

ตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานการและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่ ๑๖ :  ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่  ๑๖.๑   :   ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

๑. มีการกาํหนดกลยทุธ์การปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ ปรัชญา ปณิธาน 
วิสยัทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องสถาบนัอุดมศึกษา  โดยไดรั้บการเห็นชอบจาก
สถาบนั 

๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ี
กาํหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

๓. มีผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัการปฏิบติังานของสถาบนัท่ี
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์อยูใ่นระดบัตั้งแต่  ๓.๕๑  ข้ึนไปจากคะแนนเตม็ ๕ 

๔. ผลการดาํเนินงานก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชนแ์ละ/หรือสร้างคุณค่าต่อสงัคม 
๕. ไดรั้บการยกยอ่งในระดบัชาติหรือนานาชาติ ในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 

 
ผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๑๖.๑   :    ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์ 
 คณะไม่ทาํการประเมินในตัวบ่งช้ีนี ้
 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่16.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์  
วิธีการคาํนวณ  

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 
 

จาํนวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชค่้าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต(คะแนนเตม็ ๕) 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๖.๒ :  ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์  
ผลการดําเนินงาน 
 รอผลการดาํเนินงานจากงานวิจยัสถาบนั กองแผนงาน(ผูรั้บผดิชอบการรายงานผล) 



 

  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

                                                                                          รายงานประเมินตนเองประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓

   

 

๒๓

 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 

การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

ผล คะแนน 
    

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๗  : ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถาบนั 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีการกาํหนดกลยทุธ์การปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ 

เฉพาะของสถาบนั โดยไดรั้บการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยุทธ์ท่ี

กาํหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ และบุคลากรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติั
อยา่งต่อเน่ือง 

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบนัอุดมศึกษาโดยอยูใ่นระดบัดีไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

๔. ผลการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบนัและ
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสงัคม 

๕. สถาบนัมีเอกลกัษณ์ตามจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีกาํหนด และไดรั้บ
การยอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
ปฏิบติัได ้
๑ ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
๒ ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
๓ ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
๔ ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
๕ ขอ้ 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๗  : ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถาบนั 
ผลการดําเนินงาน 

คณะไม่ทาํการประเมินในตัวบ่งช้ีนี ้
 
ผู้รับผดิชอบองค์ประกอบที ่๑   นางรจนา  อุดมรักษ์ 
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