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ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑ :   ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
 ๑.    สภาสถาบนัปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายกาํหนดครบถว้นและมีการประเมินตนเองตาม 

 หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดล่วงหนา้ 
 ๒.   ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ กาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงั 

 บุคลากรทุกระดบั มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ มีการนาํขอ้มูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบติังานและพฒันาสถาบนั 

๓.    ผูบ้ริหารมีการกาํกบั ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้ง
สามารถ ส่ือสารแผนและผลการดาํเนินงานของสถาบนัไปยงับุคลากรในสถาบนั 

๔.    ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ใหอ้าํนาจ
ในการตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

๕.    ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงาน เพื่อใหส้ามารถทาํงานบรรลุ 
        วตัถุประสงคข์องสถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 
๖.    ผูบ้ริหารบริหารงานดว้ยหลกัธรรมมาภิบาล โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย 
๗.   สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของสถาบนัและผูบ้ริหารนาํผลการประเมินไป 
       ปรับปรุงการบริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

 
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 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๗ ขอ้ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑  : ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 
คะแนนทีไ่ด้รับ : ๔ 
ผลการดําเนินงาน :   คณะฯ มีการดาํเนินการได ้๗ ขอ้ ดงัน้ี 
  ๑.  คณะกรรมการประจาํคณะปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายกาํหนดครบถว้น (เอกสารอ้างอิง 
๗.๑.๑-๑) และมีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดล่วงหนา้ (เอกสารอ้างอิง ๗.๑.๑-๒) 

องค์ประกอบที ่๗ :   การบริหารและการจัดการ 
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   ๒.  ผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงั
บุคลากรทุกระดับ (เอกสารอ้างอิง ๗.๑.๒-๑) ซ่ึงได้นําเผยแพร่ทางเวปไซด์ของคณะฯ เพื่อให้
บุคลากรและผูท่ี้สนใจสามารถดูไดท่ี้  (http://www.animal.mju.ac.th/Achro/Achro2.html) และใน
การบริหารจดัการผูบ้ริหารคณะฯ ไดมี้การกาํหนดแผนการปฏิบติัโดยมีการกาํหนดแผนกลยุทธ์ 
(เอกสารอ้างอิง ๗.๑.๒-๒) ซ่ึงไดน้าํเผยแพร่ทางเวปไซด ์http://www.animal.mju.ac.th/  นอกจากน้ี
ในการบริหารจดัการทางดา้นการเงิน ไดมี้การกาํหนดแผนกลยทุธ์ทางดา้นการเงิน   (เอกสารอ้างอิง 
๗.๑.๒-๓) ควบคู่ไปกบัแผนปฏิบติัการ ประจาํปี (เอกสารอ้างอิง ๗.๑.๒-๔) ซ่ึงไดน้าํเผยแพร่ทาง
เวปไซด ์ http://www.animal.mju.ac.th/ ทางดา้นการเงินไดมี้การนาํระบบฐานขอ้มูลทางการเงินมา
ลงไวท้างเวปไซดข์องคณะฯ  ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถเปิดดูยอดเงินคงเหลือประจาํวนั และคณาจารยใ์น
คณะฯ สามารถเปิดดูจาํนวนเงินท่ีสามารถใชไ้ดต้ามสิทธิ โดยใช ้Username และPassword  เฉพาะ
รายบุคคลเป็นการเฉพาะ (เอกสารอ้างอิง ๗.๑.๒-๕) 
 ๓.  ผูบ้ริหารมีการกาํกับ ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาํคณะฯโดยมีการบรรจุรายงานสถานะการเงินของคณะฯ ไวใ้นวาระท่ี ๑.๒ 
และกาํหนดให้รองคณบดีทุกท่านรายงานผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาในแต่ละเดือนให้ท่ีประชุม
ทราบในวาระท่ี ๑.๓ มีการรายงานความก้าวหน้าของประธานกรรมการประจาํหลักสูตรทุก
หลกัสูตร วาระท่ี ๑.๔ มีการพิจารณาเร่ืองการใชท้รัพยากรร่วมกนั วาระท่ี ๓.๔ และมีการติดตาม
ความกา้วหนา้งานประกนัคุณภาพการศึกษา วาระท่ี ๓.๖(เอกสารอ้างอิง ๗.๑.๓-๑ และ ๗.๑.๓-๒)  
ไวใ้นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ ทุกคร้ัง  ซ่ึงบุคลากรของ
คณะสามารถดูรายละเอียดขอ้มูลรายงานการประชุมได้ท่ีเวปไซด์ http://www.animal.mju.ac.th/ 
หัวขอ้รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔  
และในแต่ละปีคณะฯ จะรวบรวมผลการดําเนินงานโดยการจัดทาํรายงานประจาํปีของคณะ 
(เอกสารอ้างอิง ๗.๑.๓-๓)   
  ๔. ผูบ้ริหารคณะฯ ไดส้นบัสนุนใหบุ้คลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการท่ีดีข้ึน
โดยเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผูร่้วมงาน ผูรั้บบริการ และนกัศึกษา   โดยผ่านทางตูรั้บฟัง
ความคิดเห็น  (เอกสารอ้างอิง ๗.๑.๔-๑)  สายตรงคณบดี  (เอกสารอ้างอิง ๗.๑.๔-๒)  หรือทางเวป
ไซด ์http://www.animal.mju.ac.th/Line-Direct/default.asp นอกจากน้ียงัมีการประเมินผูบ้ริหารตาม
หลกัธรรมาภิบาลท่ีมหาวิทยาลยัแม่โจก้าํหนด  (เอกสารอ้างอิง ๗.๑.๔-๓)   
 ๕.  ผูบ้ริหารคณะฯ  สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมประชุม 
กบัผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั  มาถ่ายทอดใหค้ณะกรรมการประจาํคณะฯ ทราบเป็นประจาํทุกเดือน
ในระเบียบวาระท่ี  ๑.๑   เร่ืองแจง้เพื่อทราบ  (เอกสารอ้างอิง ๗.๑.๕-๑)   หลงัจากนั้นเลขานุการ
คณะกรรมการประจาํคณะฯ จะแจง้สรุปการประชุมในแต่ละคร้ังให้บุคลากรของคณะฯ ทราบ     
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โดยการ เวี ยน  ( เอกสาร อ้าง อิง  ๗ .๑ .๕ -๒ )  และนําลง เผยแพร่ใน เวปไซด์ของคณะฯ
http://www.animal.mju.ac.th/ หัวขอ้รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ  เพื่อให้ผูท่ี้
สนใจสามารถสืบคน้ไดต้ามความตอ้งการ ส่วนในระดบันอกมหาวิทยาลยันั้นคณบดีไดมี้โอกาส
พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ผูบ้ริหารต่างมหาวิทยาลยั  โดยการเป็นสมาชิกเครือข่ายสภาคณบดีสาขา
การเกษตร และไดน้าํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาแจง้ให้คณะกรรมการประจาํคณะฯ และ
บุคลากรในคณะทราบเช่นเดียวกัน  (เอกสารอ้างอิง ๗.๑.๕-๓) นอกจากน้ีผูบ้ริหารคณะฯ ยงั
ส่งเสริมและพฒันาผูร่้วมงานโดยเปิดโอกาสใหมี้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อแกไ้ขปัญหางานร่วมกนั 
เพื่อใหง้านของคณะฯ บรรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลยั (เอกสารอ้างอิง ๗.๑.๕-๔) 
  ๖. ผูบ้ริหารบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล  โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของคณะฯ และผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียโดยไดน้าํหลกัธรรมาภิบาล  ๑๐  ประการ   ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดมาประเมิน
หัวหน้างานต่างๆ  (เอกสารอ้างอิง ๗.๑.๖-๑) นอกจากน้ีไดจ้ดัทาํการสํารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาในคณะฯ ซ่ึงเป็นผูรั้บบริการส่วนใหญ่และเป็นบุคคลสาํคญัท่ีคณะฯ จะตอ้งตระหนกัใน
ขอ้แนะนาํเพื่อนาํมาปรับปรุงการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  (เอกสารอ้างอิง ๗.๑.๖-
๒) ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารของคณะฯ ไม่ไดน่ิ้งนอนใจในเร่ืองขอ้ร้องเรียนท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน
ผูอ้าศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงคณะฯ  (เอกสารอ้างอิง ๗.๑.๖-๓) 

 

การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมายตาม
แผนของระดบั
หน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน 
ปี ๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

๗ ขอ้ ๖  ขอ้ ๔ คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
ตัวบ่งช้ี  ๗.๒   การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
๑. มีการกาํหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกล

ยทุธ์ของสถาบนัอยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยั 
๒. กาํหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการ

วิจยัอยา่งชดัเจนตามประเดน็ความรู้ท่ีกาํหนดในขอ้ ๑ 
๓.  มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit  

knowledge) เพื่อคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกาํหนดในขอ้ ๑  และเผยแพร่
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ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด 

๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ท่ีไดก้าํหนดในขอ้ ๑ ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit  knowledge) 

๕. มีการนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผา่น
มาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์
ตรง (tacit  knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 
๑ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๒ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๓ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๔ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๕ ขอ้ 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๒  :   การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ 
คะแนนทีไ่ด้รับ    :   ๒ 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดาํเนินการ ๒ ขอ้ ดงัน้ี 

๑.  คณะฯ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู้ (KM)  (เอกสารอ้างอิง ๗.๒.๑-๑) โดยมี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยัเป็นประธานคณะกรรมการ  โดยมีการจดัทาํแผนการจดัการความรู้
ของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง ๗.๒.๑-๒) โดยให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปี ๒๕๕๓  อย่างนอ้ย  ๓  ดา้น คือ  ดา้นการผลิตบณัฑิต  การวิจยั การบริการวิชาการ ส่วน
ดา้นบริหารจดัการคณะฯ ไดด้าํเนินการทุกเดือน ๆ ละคร้ัง โดยจะเน้นเร่ืองการบริหารจดัการใน
สาํนกังานคณบดี  (เอกสารอ้างอิง ๗.๒.๑-๓) 

๒. ในแผนการจดัการความรู้ จะเน้นกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ  เขา้ร่วมกิจกรรม เช่น ดา้นการ
ผลิตบณัฑิต  กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย ์บุคลากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงในดา้นการ
ผลิตบัณฑิต  จะมีการนําเอาความรู้ใหม่ๆ  ท่ีคณาอาจารย์ได้ไปเขา้ร่วมกิจกรรมนั้ น มาพูดคุย
แลกเปล่ียนรู้กนั  และมีการนาํเอาปัญหาท่ีเกิดจากเรียนการสอนมาพูดคุยกนัเพื่อหาแนวทางและ
วิธีแก้ไขปัญหา  เพื่อให้การดาํเนินงานของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ (เอกสารอ้างอิง  ๗.๒.๒-๑) 

๓. ทุกโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ  มีการดาํเนินงานด้านการจัดการความรู้  รวมถึง
บุคลากรของคณะฯ  ไดไ้ปอบรมหรือประชุมสมัมนาภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลยั  ไดมี้การนาํ
ความรู้ท่ีไดรั้บมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อแกไ้ขปัญหางานร่วมกนัทุก
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เดือน (เอกสารอ้างอิง ๗.๒.๓-๑) นอกจากน้ีคณะฯ ไดจ้ดับรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัขอ้กาํหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั สวสัดิการ และความกา้วหนา้ของพนกังานมหาวิทยาลยัและ
พนกังานราชการให้แก่บุคลากรของคณะฯ โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ เฉพาะดา้นมาบรรยายพิเศษ 
(เอกสารอ้างอิง  ๗.๒.๓-๒) 

 

การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมายตามแผน
ของระดับหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน 
ปี ๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

๓  ขอ้ ๓  ขอ้ ๓ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่7.3  :   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information  System Plan) 
๒. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจของสถาบนั โดยอยา่ง

นอ้ยตอ้งครอบคลุมการจดัการเรียนการสอน การวจิยั การบริหารจดัการ และการเงิน 
และสามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
๔. มีการนาํผลประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
๕. เม่ือมีการส่งขอ้มูลผา่นเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามกาํหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน  ๒  คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๓ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๔ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๕ ขอ้ 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๔    :     ระบบบริหารความเส่ียง 
คะแนนทีไ่ด้รับ   :       
ผลการดําเนินงาน :    
 คณะใชผ้ลการประเมินร่วมมหาวิทยาลยัตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี ๓/
๒๕๕๔ 
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ตัวบ่งช้ีที ่๗.๔    :    ระบบบริหารความเส่ียง 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูง

และตวัแทนท่ีรับผดิชอบพนัธกิจหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 

๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งนอ้ย ๓ ดา้น ตาม
บริบทของสถาบนั จากตวัอยา่งต่อไปน้ี 

- ความเส่ียงดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี) 

- ความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 

- ความเส่ียงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
- ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการการบริหารหลกัสูตร การ

บริหารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเส่ียงดา้นบุคลากรและความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยแ์ละบุคลากร 
- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจดัลาํดับความเส่ียงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในขอ้ ๒ 

๔. มีการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง และดาํเนินการตามแผน 
๕. มีการติดตาม การประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน และรายงานต่อสถาบนัเพ่ือพิจารณา

อยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง 
๖. มีการนาํผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากสถาบนัไปใชใ้นการปรับแผนหรือวิเคราะห์

ความเส่ียงในรอบปีถดัไป 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
๓ หรือ ๔ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๕ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๖ ขอ้ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔    :     ระบบบริหารความเส่ียง 
คะแนนที่ได้รับ   :     ๕ 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดาํเนินการได ้ ๖ ขอ้  ดงัน้ี 
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๑. คณะฯ ดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   (เอกสารอ้างอิง ๗.๔.๑-๑)  
เพื่อการดาํเนินงานบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
โดยดาํเนินการตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

  ๑. ควบคุมระบบควบคุมภายในของคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลย ี

๒. จดัใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการคน้หาความเส่ียงท่ีมีอยูแ่ละความ   

     เส่ียงท่ีคาดวา่จะเกิดจากการปฏิบติังานในความรับผดิชอบ พร้อมทั้งร่วมกนั 

     กาํหนดกิจกรรมการควบคุมใหค้วามเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

  ๓. จดัใหแ้ต่ละงานพฒันาและจดัทาํคู่มือระบบควบคุมภายในของแต่ละงาน 

  ๔. ดาํเนินการตามแผนของคณะฯ ท่ีกาํหนดไว ้

  ๕. จดัใหมี้รายงานผลการดาํเนินกิจกรรมการควบคุมภายในของคณะฯ 

  ๖. ดาํเนินการประเมินสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน 

  ๗. จดัใหมี้การติดตามผลการปฏิบติังานและประเมินระบบควบคุมภายในของคณะฯ   

๒. คณะฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง ตามบริบท
ของมหาวิทยาลยั (เอกสารอ้างอิง ๗.๔.๒-๑) ประกอบดว้ยปัจจยั ๕ ดา้น ดงัน้ี ๑. ดา้นการดาํเนินงาน 
(การเรียนการสอน การวิจยั บริการวิชาการแก่สังคม ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม),  ๒. ดา้นทรัพยากร 
(งบประมาณ การเงิน พสัดุ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารและสถานท่ี), ๓. ดา้นยทุธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั  ๔. ดา้นการปฏิบติังาน (ความเส่ียงของกระบวนการบริหารจดัการ 
ระบบงานประกนัคุณภาพ) ๕. ดา้นบุคลากรและดา้นธรรมมาภิบาล ในแบบ มจ.๐๐๓ แบบตาราง
ประเมินความเส่ียง และแบบ  มจ.๐๐๔  แผนการบริหารความเส่ียง (เอกสารอ้างอิง ๗.๔.๒-๒) 

๓. คณะฯ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และจดัลาํดบัความเส่ียงท่ีได้
จากการวิเคราะห์ตามบริบทของมหาวิทยาลยัครอบคลุมทั้ง ๔ ดา้น (เอกสารอ้างอิง ๗.๔.๓-๑) คือ 
ดา้นการดาํเนินงาน (การเรียนการสอน การวิจยั บริการวิชาการแก่สงัคม ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม), 
ดา้นทรัพยากร (งบประมาณ การเงิน พสัดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารและสถานท่ี), ดา้น
ยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั, ดา้นการปฏิบติังาน (ความเส่ียงของกระบวนการบริหาร
จัดการ ระบบงานประกันคุณภาพ) และด้านบุคลากรและด้านธรรมมาภิบาล ตาม มจ.๐๐๓ 
แบบฟอร์มประเมินความเส่ียง  
 ๔ .  คณะฯ  มีการดํา เนินการจัดทําแผนบริหารความเ ส่ียงท่ีมีระดับความเ ส่ียงสูง 
(เอกสารอ้างอิง ๗.๔.๔-๑) โดยมีการกาํหนดวิธีการจดัการกบัปัจจยัเส่ียง และกิจกรรมการควบคุม 
โดยมีผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  
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 ๕. คณะฯ มีการติดตามและสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงเม่ือส้ินสุด
การดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จาํนวน 
๒ คร้ัง  
 - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ วนัท่ี ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 
(เอกสารอ้างอิง ๗.๔.๕-๑) พิจารณาผลการดาํเนินงานรายงานความเส่ียงประจาํปีงบประมาณ 
๒๕๕๓ และได้รายงานผลการดาํเนินงานให้กับมหาวิทยาลยัเม่ือวนัท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
(เอกสารอ้างอิง ๗.๔.๕-๒) พร้อมทั้งจดัทาํคู่มือแผนบริหารความเส่ียง : การควบคุมภายในประจาํปี 
๒๕๕๔ ส่งใหก้บัมหาวิทยาลยั (เอกสารอ้างอิง ๗.๔.๕-๓) เม่ือวนัท่ี ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ โดยผา่น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะฯ (เอกสารอ้างอิง ๗.๔.๕-๔) สมยัสามญัคร้ังท่ี ๓/
๒๕๕๔ วนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๓  
 - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๔  ประชุมติดตามและประเมินสรุปผลการดํา เนินงานตามแผนบริหารความเ ส่ียง 
(เอกสารอ้างอิง ๗.๔.๕-๕) ตลอดจนมีการกาํหนดแนวทาง ผูรั้บผดิชอบ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ใน
การจัดการกับปัจจัยเส่ียง  รอบ ๖ เดือน  ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ (เอกสารอ้างอิง ๗.๔.๕-๖) สมยัสามญัคร้ังท่ี ๘/
๒๕๕๔ วนัท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และไดส่้งผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง รอบ 
๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓- ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) ให้กบัมหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาผลการติดตาม
แผนบริหารความเส่ียง คร้ังท่ี ๑ (เอกสารอ้างอิง ๗.๔.๕-๗) 
 ๖.  คณะฯ ได้นาํผลการประเมินความเส่ียงและขอ้เสนอแนะจากมหาวิทยาลยัประจาํปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ (เอกสารอ้างอิง ๗.๔.๖-๑) และไดน้าํแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั 
ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (เอกสารอ้างอิง ๗.๔.๖-๒) มาปรับใชใ้นการวิเคราะห์ระดบัความ
เส่ียงท่ียงัไม่ไดด้าํเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และไดว้ิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ตาม
บริบทของมหาวิทยาลยัท่ีกาํหนดใหเ้พิ่มเติมทั้ง ๔ ดา้น ตามแผนบริหารความเส่ียงในปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ (เอกสารอ้างอิง ๗.๔.๖-๓) 
 
การประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงานใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

๖ ขอ้ ๖ ขอ้ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานการและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่12 :    การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :     ผลผลิต 
คาํอธิบายตัวบ่งช้ี : สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย  กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของสภา
สถาบนัอุดมศึกษา กาํหนดระบบกลไกและกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมในการบริหารจดัการเพื่อให้
เกิดการกํากับดูแลและขับเคล่ือนสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ งการควบคุมและตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพฒันาสถาบนัอย่าง
ย ัง่ยนื 
    การประเมินผลความสาํเร็จในการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนัจะมุ่งเนน้การ
ประ เ มินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับ ดูแลและขับ เค ล่ือนการดํา เ นินงานของ
สถาบนัอุดมศึกษา ตามหน้าท่ีและบทบาทของสภาสถาบนั    การบริหารและการจดัการตามหลกั
ธรรมาภิบาล และการดาํเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน :  ใชค่้าคะแนนผลการประเมินผลการดาํเนินงานของสภาสถาบนั (คะแนนเตม็ 
๕)  
 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่12 :    การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะไม่ประเมินในตัวบ่งช้ีนี ้
 
ตัวบ่งช้ี  สมศ. ที ่๑๓  :  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :   การประเมินผลตามหนา้ท่ีและบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารและการ
จดัการให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติังานประจาํปีของสถาบนัอุดมศึกษา จะ
มุ่งเนน้การประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบนัอุดมศึกษา ประสิทธิผล
ของแผนปฏิบติัการประจาํปี ความสามารถในการบริหารและการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหาร 

 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
ใชค่้าคะแนนผลการประเมินผลผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบนัแต่งตั้ง (คะแนน

เตม็ ๕) 
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ข้อมูลทีต้่องการ :  
๑.   เอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกาํหนดหรือทบทวนนโยบายการกาํกบั 

   ดูแลสถาบนัอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาตาม
หนา้ท่ีและบทบาทของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษา 

๒. เอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดาํเนินการตามระบบการกาํกบัดูแล
สถาบนัอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลกัฐานหรือรายงานหรือบนัทึกการประชุมท่ีแสดงใหเ้ห็น
ว่าผูบ้ริหารสถาบนัได้กาํหนดให้มีกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมในการจดัการ เพื่อให้เกิดการ
ควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา 

๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าผู ้บริหารสถาบันมีการติดตามผลการ
ดาํเนินงานสาํคญั เช่น ระบบในดา้นนโยบายและแผน ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการเงินและ
งบประมาณ โดยเฉพาะการดาํเนินงานตามภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นมติสภา
สถาบนั 

๔. เอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถาบนัท่ีกาํหนดใหมี้ระบบการ
ประเมินผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบนัแต่งตั้ง และมีการดาํเนินงานตามระบบนั้น 

๕.   รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ี  สมศ. ที ่๑๓   :  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั 
คะแนนที่ได้รับ   :    ๓ 
ผลการดําเนินงาน :   คณะฯ มีการดาํเนินการได ้ ๔   ขอ้  ดงัน้ี 
 ๑. คณบดีและรองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในบทบาทของ
ผูบ้ริหารของคณะดว้ยดีเสมอมาโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะฯ ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการคณะโดยการจดัให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 
๒๕๕๔  (เอกสารอ้างอิง ๑๓.๑.๑ -๑)   
 ๒. ภายใตก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการประจาํคณะฯ ไดมี้ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกซ่ึง
ไดรั้บการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลยั (เอกสารอ้างอิง ๑๓.๑.๒-๑) เป็นผูก้าํกบัดูแลผลการดาํเนินงาน
และใหค้าํปรึกษาแก่คณะกรรมการประจาํคณะฯ (เอกสารอ้างอิง ๑๓.๑.๒-๒) 
 ๓. คณบดีและรองคณบดีฝ่ายต่างๆ จะรายงานผลการดาํเนินงานโดยช่องทางการจดัประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะฯ เป็นประจาํทุกเดือนซ่ึงในแต่ละคร้ังจะมีการรายงานผลการดาํเนินงาน
ของรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ผลการดาํเนินงานของประธานกรรมการประจาํหลกัสูตรทั้งระดบัปริญญา
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ตรีและระดับบณัฑิตศึกษา รวมทั้งการรายงานฐานะการเงินให้ท่ีประชุมทราบ (เอกสารอ้างอิง 
๑๓.๑.๓-๑)   
 ๔. ผูบ้ริหารคณะฯ ไดเ้นน้การบริหารจดัการโดยยดึหลกัโปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยให้
บุคลากรในคณะฯ  มีส่วนร่วมและรับรู้การดาํเนินงาน เช่น โครงการประสานงานความร่วมมือ
ไตรภาคีระหว่างสาํนกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม   สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั  และมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(เอกสารอ้างอิง ๑๓.๑.๔-๑)  โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการดา้นแปรรูปและผลิตภณัฑสุ์กรระหว่างมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ และเครือเบทาโกร 
(เอกสารอ้างอิง ๑๓.๑.๔-๒)  ดา้นหลกัสูตร ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร
วิทยาศาสตร์บณัฑิต (สาขาวิชาสัตวศาสตร์) (เอกสารอ้างอิง ๑๓.๑.๔-๓), คณะกรรมการประจาํ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ( เอกสารอ้างอิง  ๑๓ .๑ .๔-๔)  , 
คณะกรรมการประจาํหลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารจดัการอุตสาหกรรม
การผลิตสัตว ์(เอกสารอ้างอิง ๑๓.๑.๔-๕), คณะกรรมการประจาํหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง ๑๓.๑.๔-๖)  และเพื่อใหห้ลกัสูตรของคณะฯ  เป็นหลกัสูตรท่ี
ผลิตบณัฑิตออกมาแลว้เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน    คณะฯ มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็น
คณะกรรมการวิพากษห์ลกัสูตรทั้งหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา(เอกสารอ้างอิง 
๑๓.๑.๔-๗),(เอกสารอ้างอิง ๑๓.๑.-๘)  และ (เอกสารอ้างอิง ๑๓.๑.๔-๙)  ดา้นสหกิจศึกษาจดัใหมี้
การแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา  การเรียนรู้อิสระ และการศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรม
ต่างประเทศข้ึน  เพื่อทาํหน้าท่ีรับผิดชอบดาํเนินกิจกรรมในขบวนการศึกษาของกลุ่มวิชาสหกิจ
ศึกษา  การเรียนรู้อิสระ และการศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ   เพื่อให้บรรลุผลตาม
วตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั (เอกสารอ้างอิง ๑๓.๑.๔-๑๐) ทางดา้นการบริหารจดัการมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ  เพื่อรับผิดชอบงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบติังาน  เช่น  คาํสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจดัทาํแผน (เอกสารอ้างอิง ๑๓.๑.๔-๑๑) คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง (เอกสารอ้างอิง ๑๓.๑.๔-๑๒) คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบรวบรวมขอ้ร้องเรียน
ทางดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์(เอกสารอ้างอิง ๑๓.๑.๔-๑๓)   ซ่ึงในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
ไดร้ายงานผลการดาํเนินการให้มหาวิทยาลยัทราบแลว้ (เอกสารอ้างอิง ๑๓.๑.๔-๑๔) ดา้นประกนั
คุณภาพการศึกษา   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือทาํหน้าท่ีติดตามผลการดาํเนินงาน  เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง  ๑๓.๑.๔-๑๕)  นอกจากน้ีย ังมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะฯ  (เอกสารอ้างอิง ๑๓.๑.๔-๑๖) ทางด้านวิจัยได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการวิชาการและวิจยัข้ึน   เพื่อกาํกบัติดตามและประเมินผลโครงการวิจยั (เอกสารอ้างอิง 
๑๓.๑.๔-๑๗) ทางดา้นการอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานเพ่ือทาํหน้าท่ี
ควบคุมดูแลการใช้พลงังานภายในอาคารให้เป็นไปอย่างประหยดัและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 



๘๕ 
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

                                                                                                                               รายงานประเมินตนเองประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
  

  

(เอกสารอ้างอิง  ๑๓.๑.๔-๑๘) ทางดา้นความเส่ียงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจ
รับจ่ายเงินประจาํวนัเพื่อรายงานเงินคงเหลือประจาํวนัให้คณบดีทราบ (เอกสารอ้างอิง  ๑๓.๑.๔-
๑๙) นอกจากน้ียงัไดมี้การนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเงินมาใชเ้พื่อใหผู้บ้ริหารนาํขอ้มูลมาใช้
ประกอบการตดัสินใจไดอ้ย่างรวดเร็ว  (เอกสารอ้างอิง  ๑๓.๑.๔-๒๐) ทางดา้นสภาพแวดลอ้ม จดั
ให้มีการทาํกิจกรรม ๕ ส. อย่างต่อเน่ืองและเป็นประจาํเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของ
เจ้าหน้าท่ี (เอกสารอ้างอิง  ๑๓.๑.๔-๒๑) ทางด้านการบริหารงานบุคคลคณะฯ  สนับสนุนให้
ลูกจ้างประจาํในสังกัดเขา้รับการการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับตนเอง (เอกสารอ้างอิง  
๑๓.๑.๔-๒๒) สนับสนุนให้ลูกจา้งประจาํเขา้ร่วมโครงการสร้างความเขา้ใจต่อหลกัเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของกลุ่มลูกจา้งประจาํ (เอกสารอ้างอิง  ๑๓.๑.๔-๒๓) และเพื่อ
ลดช่องว่างดา้นปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานคณะฯ ไดส้นับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ เขา้
ร่วมฟังการบรรยายจริยธรรมการทาํงานในสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงมหาวิทยาลยัจดัข้ึน (เอกสารอ้างอิง  
๑๓.๑.๔-๒๔) นอกจากน้ีคณะฯ ไดจ้ดับรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้กาํหนด 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั สวสัดิการ และความกา้วหน้าของพนักงานมหาวิทยาลยัและพนักงานราชการ
ให้แก่บุคลากรของคณะฯ โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ เฉพาะดา้นมาบรรยายพิเศษ (เอกสารอ้างอิง  
๑๓.๑.๔-๒๕) และในการพิจารณาความดีความชอบประจาํปีคณะฯ ไดเ้ชิญผูบ้งัคบับญัชาตามสาย
งานเขา้ร่วมพิจารณาเพื่อความเป็นธรรมแก่ผูรั้บการประเมิน (เอกสารอ้างอิง  ๑๓.๑.๔-๒๖)   และ
เพื่อสร้างความเขา้ใจตรงกนัและถือปฏิบติัในแนวเดียวกนั  พร้อมทั้งไดอ้อกประกาศหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้บุคลกรของคณะฯ  ทราบ 
(เอกสารอ้างอิง  ๑๓.๑.๔-๒๗) หรือทางเวปไซด ์ http://www.animal.mju.ac.th/  หวัขอ้ หลกัเกณฑ์
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน ของบุคลากรคณะฯ  ในส่วนของ
การพิจารณาความดีความชอบในแต่ละคร้ัง   คณะฯ  จะจัดประชุมช้ีแจงให้แก่บุคลากร  
(เอกสารอ้างอิง  ๑๓.๑.๔-๒๘)  และเพื่อความเป็นธรรมแก่ผูรั้บการประเมินทางดา้นวิชาการคณะฯ 
ไดแ้ต่งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบติังานและผลงานทางวิชาการของบุคลากรผู ้
ดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(เอกสารอ้างอิง  
๑๓.๑.๔-๒๙) ทางดา้นการวางแผนอตัรากาํลงันั้น   คณะฯ  ไดร้ะมดัระวงัและคาํนึงถึงผลกระทบใน
อนาคตดงันั้นจะมีการจดัประชุมหารือกบัคณาจารยแ์ละผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคร้ังก่อนท่ีจะนาํเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะฯ (เอกสารอ้างอิง  ๑๓.๑.๔-๓๐) 
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การประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงานใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

๓  ขอ้ ๔ ขอ้ ๓ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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