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ข

คานา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดาเนินการประเมินตนเองด้วย
เกณฑ์การประกันคุณภาพ ตามมาตรฐาน CUPT QMS เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2563 ด้วยการใช้ผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาตามช่วงเวลาปีการศึกษา คือ มิถุนายน 2562 ถึง พฤษภาคม 2563 สาหรับเกณฑ์
ข้อกาหนดที่ C1 C2 และ C7 ส่วนช่วงเวลาปีงบประมาณคือ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 สาหรับเกณฑ์
ข้อกาหนดที่ C3 C4 C5 C6 และ C8 ซึ่งผลการดาเนินการดังกล่าวในช่วงปีงบประมาณเป็นของชุดผู้บริหาร
คณะชุ ดเก่ า ส่ วนผลการด าเนินงานในช่วงปี การศึกษคาบเกี่ยวกั นระหว่ างชุ ดผู้ บริ หารคณะชุ ดเก่ ากั บ
ผูบ้ ริหารชุดใหม่ ซึ่งเริ่มดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
อย่างไรก็ดีเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐาน CUPT QMS นั้นมีความแตกต่าง
จากเกณฑ์เดิมของ สกอ. ทาให้ผลการดาเนินบางส่วนทางคณะได้ดาเนินการใช้ข้อมูลที่เก็บมาอยู่ ก่อนเริ่ม
เปลี่ยนระบบ เพื่อทาการวิเคราะห์เทียบเคียงกับเกณฑ์เก่าซึ่งดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องดังแสดงในการ
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลย้ อนหลั ง 3 ปี คื อปี การศึ กษา 2559-2561 ส าหรั บข้ อมู ลใหม่ ตามเกณฑ์ ใหม่ ซึ่ งเริ่ ม
ดาเนินการตามแนวนโยบายใหม่ของชุดผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีนโยบายและทิศทาง
ตามวิ สั ยทั ศน์ ที่ ว่ าจะ “สร้ างและพั ฒนาบั ณฑิ ตให้ เป็ นนั กปฏิ บั ติ ที่ มุ่ งมั่ น ซื่ อสั ตย์ เชี่ ยวชาญ รวมทั้ ง
เสริมสร้างนวั ตกรรม ด้านวิ ศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยในกากับ” ทางคณะฯ ได้เริ่มวางระบบ การกากับ และแนวปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับทิศทางใหม่
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเลือกอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้วย

...................................
(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พมิ ล)
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ส่วนที่ 1
โครงร่างองค์กร

2
P.1 ลักษณะองค์กร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยการปรับโครงสร้างองค์กร
จากภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะ
ธุ ร กิ จ การเกษตร เพื่ อผลิ ตบั ณฑิ ตในสาขาที่ ขาดแคลน ทางด้ านสาขาวิ ศวกรรมศาสตร์ และสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
(1) หลักสูตรและบริการ
คณะฯ มีการจัดการศึกษา จานวน 11 หลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก รวมทั้งมีภารกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียดตามตาราง OP-1ก (1-1) และการบริการอื่น ๆ ตาม ตาราง OP-1ก (1-2)
ตารางที่ OP-1ก (1-1) การจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562
ระดับการศึกษา
จานวน
แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี มีจานวน 5 หลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(1) สาขาวิศวกรรมเกษตร
(2) สาขาวิศวกรรมอาหาร
(3) สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(4) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(5) สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ระดับบัณฑิตศึกษา มีจานวน 6 หลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท
(1)
(2)
(3)
(4)
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-

นักปฏิบัตสิ ายวิทยาศาสตร์
นักปฏิบัตสิ ายวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรวิชาชีพ
วิศวกรวิชาชีพควบคุม
ผู้ประกอบการใหม่
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

4

-

นักวิจัย
นวัตกรรมและการต่อยอดองค์ความรู้
ผู้ประกอบการใหม่
มหาวิทยาลัยทางการเกษตรระดับชาติ

2

-

นักวิจัยระดับสูง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
ผู้ประกอบการใหม่
มหาวิทยาลัยทางการเกษตรระดับนานาชาติ

สาขาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาสหวิทยาการเกษตร

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
(1) สาขาวิศวกรรมอาหาร
(2) สาขาสหวิทยาการเกษตร
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ตารางที่ OP-1ก (1-2) การบริการที่สาคัญ
การบริการที่สาคัญ
แนวทางและวิธีการให้บริการ
ดาเนินการวิจัยตามเงื่อนไขของแหล่งทุน เช่น วช. สวก. สวทช. และเอกชน ผ่าน
การวิจัย
หน่วยงานวิจัย
1. จัดอบรมและให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
การบริการ
2.
ให้บ ริ ก ารทางห้องปฏิบัติ ก าร ได้ แก่ ห้องปฏิบั ติก ารวิศ วกรรมอาหาร
วิชาการ
ห้องปฏิบัติการยาง ห้องปฏิบัติการแปรรูปผัก และผลไม้ ห้องปฏิบัติการแปรรูป
เนือ้ สัตว์ ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ตน้ กาลัง ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล เป็นต้น
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม
คณะฯ ได้มีการกาหนดปรัชญาการศึกษา พันธกิจ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และค่านิยมของคณะ ที่
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา
อดทน สู้งาน เป็นผู้มคี ุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตร
เป็นรากฐาน” และวิสั ยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “เป็นมหาวิทยาลัย ชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทาง
การเกษตรในระดับนานาชาติ” ดังนี้
ปรัชญา บัณฑิตผู้มคี วามรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วย
การศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม
พันธกิจ 1. ส่งเสริมบัณฑิตให้มคี วามรู้ในเชิงวิชาการและเป็นนักปฏิบัติในเชิงวิชาชีพทางด้าน
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
2. ส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะการใช้ชีวิต (Soft skill) มีคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้ดารงตนได้ตามศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดงี ามของชาติ
3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และเผยแพร่สู่
สังคมในทุกระดับทั้งกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาด
กลาง รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งบุคลากร และทรัพยากรที่มอี ยู่เพื่อแสวงหารายได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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วิสัยทัศน์ สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มงุ่ มั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้าง
นวัตกรรม ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบท
ของมหาวิทยาลัยในกากับ
อัตลักษณ์ มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยม ค่านิยมหลักที่จะผลักดันให้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมุง่ ไปสู่วิสัยทัศน์ได้
มี 5 ประการ ประกอบเป็นคาว่า FOCUS ดังนี้
(1) ประกอบวิชาชีพด้วยศรัทธา (F = Faith for professional practice)
• ศรัทธาในวิชาชีพ (Faith)
• ทางานอย่างมืออาชีพ (Professional)
• ตรงกับค่านิยมของมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า “ทางานด้วยจิตวิญญาณ” (M =
Mindfulness)
(2) ก้าวไปข้างหน้าด้วยสมรรถนะเด่น (O=Outstanding performance)
• มีความมุง่ มั่นในการทางานเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
• ตรงกับค่านิยมของมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า “สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น” (A =
Aspiration) และ “สานฝันสู่ความเป็นเลิศ” (E = Excellence)
(3) มุง่ เน้นการทางานร่วมกัน (C=Cooperating and team-working)
• รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
• แก้ปัญหาร่วมกันบนพืน้ ฐานของเหตุผล ด้วยความเป็นธรรม
• เรียนรู้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
• ตรงกับค่านิยมของมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า “ชูเชิดความยุติธรรม” (J = Justification)
(4) ผูกพันประสานความแตกต่างให้เป็นหนึ่ง (U=Unity among diversity)
• มีความสามารถในการบูรณาการความรูค้ วามสามารถที่หลากหลาย ในสาขาวิชาที่
มีความแตกต่างกันได้อย่างลงตัว อันเป็นความโดดเด่นของคณะฯ ที่ไม่เหมือนใคร
ซึ่งตรงกับค่านิยมของมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า “ก้าวนาด้วยเกียรติภูมิ” (O = Originality)
(5) จิตคนึงถึงการให้บริการ (S=Service-minded)
• มีจิตบริการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยการทาเกินความคาดหมาย (Service
beyond expectation)
สมรรถนะ เป็นคณะที่สามารถสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้ครบห่วงโซ่
คุณค่า (Agronovation Value Chain)
หลัก
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
คณะฯ มีบุคลากรทั้งสิน้ จานวน 81 คน โดยจาแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
และ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ OP-1 ก(3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา
สาย
วุฒิการศึกษา
สายวิชาการ
สนับสนุน
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
วิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการของสาย
ปริญญาเอก
36
ผูส้ อน: (คน)
9
ปริญญาโท
17
ศ./รศ./ผศ./อ. = 0/9/19/15
18
ปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ = 0/21/44/35
11
ต่ากว่าปริญญาตรี
ตาแหน่งความก้าวหน้าของสาย
รวม
43
38
สนับสนุน (คน)
เชี่ยวชาญ = 0
อายุเฉลี่ย
47 ปี
45 ปี
ชานาญการพิเศษ = 2
ชานาญการ = 2
อายุงานเฉลี่ย
17 ปี
14 ปี
ชานาญงานพิเศษ = 0
ชานาญงาน = 0

ตารางที่ OP-1 ก(3-2) ปัจจัยหลักที่ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมุง่ มั่นต่อภารกิจของคณะ
สายผู้สอน
ปัจจัยหลัก
1. เงินเดือน / ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน
2. ตาแหน่งทางวิชาการ/ตาแหน่งที่สูงขึน้
3. ความภาคภูมใิ จ เช่น สิ่งตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงิน รางวัล การได้รับ
การยกย่อง
4. ความพึ ง พอใจ เช่ น ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ นร่ ว มงาน
บรรยากาศสถานที่





สาย
สนับสนุน
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(4) สินทรัพย์
คณะ/สถาบันมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สาคัญอะไรบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อวิธีการ
ดาเนินงาน เพื่อบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ/สถาบัน
คณะมีอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการที่อานวยความสะดวกในการเรียนการ
สอน จานวนทั้งสิน้ 6 อาคาร ดังนี้
- อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พืน้ ที่ 17,175 ตร.ม.
- อาคารพนม สมิตานนท์
พืน้ ที่ 10,363 ตร.ม.
อาคารสถานที่
- อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม
พืน้ ที่ 3,488 ตร.ม.
- โรงงานนาร่องด้านเทคโนโลยีการอาหาร พืน้ ที่
1,815 ตร.ม.
- อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
พืน้ ที่
1,660 ตร.ม.
- อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางฯ
พืน้ ที่
2,105 ตร.ม.
- ห้องประชุมใหญ่ขนาด 300 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
- ห้องประชุมขนาด 50 ที่นั่ง
จานวน 1 ห้อง
- ห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่ง
จานวน 2 ห้อง
- ห้องเรียนขนาด 100 ที่นั่ง
จานวน 3 ห้อง
- ห้องเรียนขนาด 80 ที่นั่ง
จานวน 4 ห้อง
- ห้องเรียนขนาด 60 ที่นั่ง
จานวน 4 ห้อง
- ห้องเรียนขนาด 40 ที่นั่ง
จานวน 4 ห้อง
- ห้องเรียนขนาด 20 ที่นั่ง
จานวน 4 ห้อง
- โรงงานนาร่องที่มเี ครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปที่ออกแบบให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์กรรมวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเพื่อฝึกปฏิบัตินักศึกษาให้
ห้องเรียนและ
มีทักษะด้านเทคโนโลยีอาหาร
ห้องวิจัย
- ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร ได้แก่
หมวด 1 Fluid Mechanic Lab, หมวด 2 Automotive Lab, หมวด 3
Thermodynamics & Heat Transfer Lab, หมวด 4 Dynamics Lab,
หมวด 5 Material Testing Lab และ หมวด 6 Miscellaneous Lab
- ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เช่น
ห้องปฏิบัติการทางด้านเนือ้ สัตว์ เบเกอรี่ แป้ง
- ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่
ห้องปฏิบัติการคัดแยกและคัดเกรดผัก/ผลไม้ พืชเมล็ด ห้องเก็บเย็น เป็นต้น
ห้องปฏิบัติการทางด้านยางและพอลิเมอร์ ได้แก่ ห้องทดสอบคุณสมบัติ
ของวัสดุ

7

เทคโนโลยีอุปกรณ์

- มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อ internet
- มีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั้งอาคารทุกอาคาร
- มีระบบโปรแกรมบัญชีเพื่อการบริหารของคณะเพื่อช่วยในการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริหาร
- มีระบบสารสนเทศในการจัดการหนังสือเวียน e-manage
- มีระบบระบบกากับติดตามการดาเนินงานด้านวิชาการ
Academic Eng-Agro V.1 (นาร่อง)

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ดังนี้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติวศิ วกร พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
(1) โครงสร้างองค์กร
คณะฯ มีการบริหารงานโดยมีโครงสร้างการบริหาร ดังนี้
สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
คณบดี

ผอ.สานักงานคณบดี
หน. งานบริหารและ
ธุรการ
หน. งานคลังและพัสดุ
หน. งานนโยบาย แผน
และประกันคุณภาพ
หน. งานบริการวิชาการ
และวิจัย
หน. งานบริการ
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและสิ่งแวดล้อม

ผูอ้ านวยการสถานบริการ
วิชาการ

คณะกรรมการประจา
คณะฯคณะ
คณะกรรมการวิชาการ
ประธานอาจารย์
หลักสูตร
ผูร้ ับผิดชอบ
ตรต่า-ง สาขาวิ
ๆ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตหลั
รปริกญสูญาตรี
-

สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิศวกรรมอาหาร

หลักสูตรปริญญาโท - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิศวกรรมเกษตร
- สาขาวิศวกรรมอาหาร
- สาขาสหวิทยาการเกษตร
หลักสูตรปริญญาเอก - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิศวกรรมอาหาร
- สาขาสหวิทยาการเกษตร
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(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะฯ ได้จาแนกผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาด รวมทั้งความ
ต้องการ/ความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม
ตารางที่ OP-1ข (2-1) ประเภทผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย และความต้องการ/ความ
คาดหวัง
ลูกค้า
ผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

ลูกค้ากลุ่มอื่น
ผู้เข้ารับการอบรม /
รับการบริการวิชาการ
ลูกค้ากลุ่มวิจัย
เอกชน, ITAP, IRTC ,สกว.,สวก.
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ปกครอง

ผู้ใช้บัณฑิต

ศิษย์เก่า

ความต้องการและความคาดหวัง
-

จบแล้วมีงานทาที่ดี เงินเดือนสูง
จบการศึกษาตามกาหนดเวลา
ได้เรียนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
มีบรรยากาศน่าเรียน
รู้สกึ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
คุณภาพทางวิชาการ/งานวิจัย
ยกระดับตาแหน่งการทางาน
ได้นวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่
ทุนสนับสนุนการศึกษา

-

องค์ความรู้ที่สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้จริง
ได้รับบริการที่ดอี ย่างต่อเนื่อง
มีชอ่ งทางการสื่อสารที่สะดวก
ได้รับองค์ความรู้ที่ใช้ได้จริง
ได้รับผลลัพธ์ของงานวิจัยรวดเร็ว ตรงเวลาตามที่กาหนด

-

บุตรหลานมีความรู้ สามารถประกอบอาชีพ มีงานทา
ความปลอดภัยต่อชีวิตความเป็นอยูข่ องลูกหลาน
การอานวยความสะดวกในการเรียน
ทุนช่วยเหลือการศึกษา
ระบบการดูแลแนะแนวที่ดี
บุตรหลานเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เก่ง รูจ้ ริง ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ได้คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
ได้คนเก่ง มีความรู้พร้อมในการทางาน
ได้คนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
อบรมความรู้เพิ่มเติม
ได้รับความภาคภูมใิ จ และการยอมรับว่าจบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงที่ดี

-
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ตารางที่ OP-1ข (2-2) ส่วนตลาดที่สาคัญจาแนกตามระดับหลักสูตร และความต้องการ/ความ
คาดหวัง
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

ส่วนตลาดที่สาคัญ
นักเรียน ม.6 ทั่วไป
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 25
โรงเรียนในเขตภาคเหนือที่
มีการทา MOU
บัณฑิตปริญญาตรี /
บัณฑิตปริญญาโท
ผู้สนใจจากต่างประเทศ
(กลุ่มใหม่ ปี 2563)

-

ความต้องการความคาดหวัง
ทราบแนวทางการประกอบอาชีพ เพื่อสามารถเลือกเข้า
ศึกษาในสาขาวิชาที่สามารถประกอบวิชาชีพที่ต้องการ
ได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ได้เข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงน่าภาคภูมใิ จ
ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา
ทราบแนวทางความเชี่ยวชาญทางการวิจัย เพื่อสามารถ
เลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ
ได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ได้เข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงน่าภาคภูมใิ จ
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา/ทุ น วิ จั ย /ทุ น การ
นาเสนอผลงาน/ทุนสนับสนุนการตีพมิ พ์

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ตารางที่ OP-1ข (2-1) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
กลุ่มประเภท/

บทบาทที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการ
การส่งเสริมขีด
ความสามารถ
สถาบันการศึกษา การจัดการศึกษา
ยกระดับการผลิต
ใน ต่างประเทศที่มี นักศึกษาแลกเปลี่ยน บัณฑิตให้มีมาตรฐาน
MOU ร่วมกัน
สหกิจศึกษา
ทัดเทียมในระดับ
-Bogor
นานาชาติ
-UGM
-UPM

การวิจัย
การวิจัยร่วมกัน

ขยายเครือข่าย
งานวิจัยและการขอ
ทุนวิจัยแบบบูรณา
การ

ข้อกาหนดในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

ช่องทางการ
สื่อสาร

การเตรียมตัวนักศึกษาให้มี
ความรู้เพียงพอที่จะ
ปฏิบัตงิ าน
การจัดสรรทุนร่วมกัน
การจัดห้องเรียน/กิจกรรม/
การฝึกปฏิบัตริ ่วมกัน
การจัดสิ่งสนับสนุนร่วมกัน
การจัดสรรที่พัก
การเตรียมตัวนักศึกษาให้มี
ความรู้เพียงพอที่จะ
ปฏิบัตงิ าน

ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์
โทรสาร

11
กลุ่มประเภท/

สถาน
ประกอบการใน/
ต่างประเทศที่มี
MOU ร่วมกัน
สถานฝึกงาน
แหล่งทุนวิจัย
บริการวิชาการ
เช่น เอกชน สกว
วช สวทช สวก

บทบาทที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
กระบวนการ
การส่งเสริมขีด
ความสามารถ
สหกิจศึกษาและการ ร่ ว มผลิ ต บั ณ ฑิ ต และ การเตรียมตัวนักศึกษา/
วิจัย
สร้างโจทย์วิจัยร่วมกับ นักวิจัยให้มีความพร้อมที่
อาจารย์
จะปฏิบัตงิ านในสถาน
ประกอบการ
การวิจัย

เพิ่มขีดความสามารถ การเตรียมตัวนักวิจัยให้มี
ด้านการวิจัย
ความพร้อมที่จะปฏิบัตงิ าน
การควบคุมให้มีการปฏิบัติ
ตามระเบียบของแหล่งทุน

ช่องทางการ
สื่อสาร
ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์
โทรสาร
ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์
โทรสาร

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
(1) ลาดับในการแข่งขัน
การเลือกเข้าเรียนของนักเรียนมัธยมปลาย ในสาขาวิชาต่าง ๆ มีสถานภาพการแข่งขัน ดังนี้
สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

คู่แข่งทีส่ าคัญ
ระดับภูมภิ าค มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับภูมภิ าค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับภูมภิ าค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับภูมภิ าค มหาวิทยาลัยอับลราชธานี
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
1) มีมหาวิทยาลัยจานวนมากเปิดสาขาวิชาคล้าย ๆ กันกับคณะฯ กอรปกับความนิยมของ
นักเรียนมัธยมปลายที่เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์นอ้ ยลง นักเรียนมีตัวเลือกที่มากขึ้น ซึ่งทาให้มีจานวน
นักเรียนที่เลือกเรียนในสาขาวิชาของคณะน้อยลง ดังนั้นการหาจุดเด่นของหลักสูตรที่จะสามารถดึงดู ด
ลูกค้า และการวางเป้าหมายที่คุณภาพมากกว่าจานวน
2) นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 จะทาให้สังคมหันมาให้ความสาคัญกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ทาให้มีโอกาสที่คณะจะสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างผลงานวิจัย
เพิ่มขึน้ ยังประโยชน์ให้สังคม และมีโอกาสทาให้สังคมรูจ้ ักคณะฯ มากขึ้น
3) การเลือกกาหนดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามนโยบายเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ง
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมีศักยภาพในการสร้างผลงานและตัวชี้วัดให้กับมหาวิทยาลัยได้
อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ และผูป้ ระกอบการใหม่
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
แหล่ ง ข้ อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล การสมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาระบบกลาง (Admission) ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
(http://www.cuas.or.th)
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
คณะมีความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตามตาราง OP-2 ข
ตารางที่ OP-2ข (1-1) ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
(Strategic Challenge)
(Strategic Advantage)
คุกคาม/จุดอ่อน
จุดแข็ง/โอกาส
ด้านหลักสูตร
การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผน
การสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่
การพัฒนาบัณฑิตให้มคี ุณภาพ
การสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการใหม่
การพัฒนามหาบัณฑิตให้มีคุณภาพสูง
การสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรมและ
การพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณภาพสูงมาก
อุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจร
ด้านวิจัย
การเพิ่มงานวิจัยที่มคี ุณภาพสูงทางวิชาการ
งานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ องค์ความรูใ้ หม่
การเพิ่มงานวิจัยที่มกี ารนาไปใช้ประโยชน์
การจดสิทธิบัตร
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
(Strategic Challenge)
คุกคาม/จุดอ่อน

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
(Strategic Advantage)
จุดแข็ง/โอกาส

ด้านบริการวิชาการ
ตลาดทางด้านบริการวิชาการที่คล้ายคลึงกัน
การเพิ่มรายได้ของคณะจากการบริการวิชาการ
ศักยภาพในการให้การบริการวิชาการ
เพื่อความมั่นคงทางรายได้
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การพัฒนาคน และจิตสานึกของการมีส่วนร่วม องค์ความรูเ้ พื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดการ
ใช้พลังงาน
การปฏิบัติการ
การบูรณาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรใน
ผลงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
สาขาต่าง ๆ ของคณะฯ
เกษตรได้ครบห่วงโซ่คุณค่า (Agronovation Value
Chain) ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาระดับประเทศ ตาม
นโยบายรัฐบาล กระทรวงอุดมศึกษาฯ และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
คณะฯ มีระบบการปรับ ปรุงผลการดาเนินการโดยเริ่มใช้ระบบประกันคุณภาพระบบ CUPT
QMS ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยคณะฯ มีนโยบายใช้ระบบการปรับปรุงการบริหารงานในรอบการ
บริหารงาน ช่วงปี 2563-2566 ดังนี้
1. กลยุทธ์น่านน้าสีคราม (Blue Ocean Strategy) สาหรับ C.1 และ C.2
2. กลยุทธ์การทางานแบบลดการสูญเสีย (LEAN) สาหรับ C.6
3. กลยุทธ์วิเคราะห์ SWOT and TOWS สาหรับ C.8 เป็นต้น
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ส่วนที่ 2
องค์ประกอบระบบบริหารคุณภาพ
การศึกษา CUPT-QMS Guidelines
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คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้วางระบบกากับและติดตาม การดาเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะตามเกณฑ์ CUPT-QMS Guidelines ประกอบไปด้วย 8
แนวทาง ดังแสดงในรูปที่ C.1.1 ประกอบด้วย
C.1 ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน (Admission)
C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้และความต้องการ
จาเป็นของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย (Program PLO)
C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามทิศทางการพัฒนา
ด้านวิจัยและเพื่อผูเ้ รียน (Research)
C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
และเพื่อผู้เรียน (Service)
C.5 ผลและกระบวนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับ
พันธกิจอื่นของสถาบัน (Culture)
C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ (Infra)
C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผูน้ า ธรรมาภิบาล และการตอบสนองผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสีย (Leader)
การวางระบบกากับและติดตามของคณะฯ (Academic Eng-Agro V1.0)

รูปที่ C.1.1 ระบบกากับและติดตามของคณะฯ (Academic of Eng-Agro V1.0)
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C.1 ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน
คาอธิบาย : การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะ/สถาบันควรสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด ทั้ ง ด้ านสมรรถนะของบั ณ ฑิ ต และจ านวน เนื่อ งจากจานวนนัก ศึ ก ษาที่ม ากเกิน ไปและ
คุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมไม่เพีย งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ผลการเรีย นรู้ และคุณภาพของ
บัณฑิตในท้ายที่สุด แต่ยั งส่งผลต่อภาวะการได้งานทาอีกด้วย และหากจานวนรับน้อยเกินไปก็อาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจัดการหลักสูตร ดังนั้นการติดตาม ควบคุม วิเคราะห์จานวนผู้สมัครเข้า
ศึกษาและ/หรือคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ผลและ/หรือแนวโน้มผลการรับผู้เรียนของกระบวนการ
คัด เลือก จนถึงการลงทะเบียนเป็นนัก ศึก ษาจะทาให้คณะ /สถาบัน เข้าใจสถานการณ์และผลการ
ดาเนินงานที่เป็นปัจจุบัน นาไปสู่การปรับแผนและวิธีการรับนักศึกษาแรกเข้าได้ครบถ้วน สอดคล้อง
และทันการณ์
C.1.1 การวางระบบดาเนินการงานวิชาการของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระบบดาเนินการงานวิชาการครอบคลุมทั้งงานด้านการรับสมัครนักศึกษา (Admission) และงาน
ด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งคณะวิศวกรรมและ
อุ ต สาหกรรมเกษตรมี ห ลั ก สู ต รแกนที่ ส าคั ญ 5 หลั ก สู ต รคื อ วิ ศ วกรรมเกษตร วิ ศ วกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาหรับหลักสูตรขั้นสูงในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท 4 หลักสูตรคือ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรม
อาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสหวิทยาการเกษตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาเอก 2 หลักสูตรคือ วิศวกรรมอาหาร และสหวิทยาการเกษตร โดยทุกหลักสูตรต้องดาเนินการ
งานวิช าการตามระบบที่คณะฯ วางไว้ดังแสดงในรูปที่ C.1.2 ซึ่งงานวิชาหลัก ของทุกหลัก สูตรที่ต้อง
ด าเนิน การตามรอบปีมี 2 ส่ว น คืองานด้า นการรับ สมัค รและคัดเลื อกผู้เ รีย น และงานด้านการจั ด
การศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้ ดังแสดงในรูปที่ C.1.3
โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมาทางคณะฯ ได้เริ่มต้นใช้ระบบกากับติดตามการ
ดาเนินงานด้ายวิชาการ Academic Eng-Agro V.1 (ระบบนาร่อง) เพื่อใช้รวมรวบข้อมูลทางวิชาการ
(Data) ของทุกหลักสูตรในคณะฯ และงานวิจัย บริการวิชาการ งานทานุศิลปวัฒนธรรม และงานบริหาร
คณะฯ ที่ต้องใช้ในการประกันคุ ณภาพ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์สาหรับ
การพัฒนาคณะฯ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Information) ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้จาก
บุคลากรทุกคนในคณะฯ

17
การวางระบบดาเนินการงานวิชาการของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
PDCA

ระบบกำกับ
ติดตำม

คณะกรรมการประจาคณะวิศวฯ

ประเด็นปัญหา/โครงการ/กิจกรรม
แก้ไข

กรรมการหลักสูตรระดับ ป.ตรี โท เอก (11 หลักสูตร)
ไม่ผ่าน
พิจารณาเรื่อง
ผ่าน
งานบริการการศึกษา คณะวิศวฯ ภายใต้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ไม่ผ่าน

พิจารณาเรื่อง/กลั่นกรอง
ความถูกต้อง
ผ่าน
ดาเนินการภายใต้คาสั่ง/แผนของคณะวิศวฯ
สิทธิ์
ดาเนินการภายใต้คาสั่งมหาวิทยาลัยผ่านสานักพัฒนฯ

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

ผ่านกระบวนการขั้นตอนภายใต้ กก.บัณฑิต/กก.วิชาการ/
กก.ประกันคุณภาพ/กก.บริหาร/สภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย
รูปที่ C.1.2 แผนผังระบบดาเนินการงานวิชาการของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระบบดาเนินการด้านการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน
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ระบบกำกับติดตำม
ด้ำนงำนวิชำกำร
คณะฯ

คณะกรรมการ
ประจาคณะวิศวฯ

PDCA

1. คณะกรรมการวิชาการประจาคณะฯ
2. คณะกรรมการกลุ่มสหกิจศึกษาส่วนงาน
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ด้ำนกำรรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน
-หลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร

ประเด็นควำมสอดคล้องกับเกณฑ์ AUN
C.1.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกาหนดคุณสมบัติ
และจานวนรับที่เหมาะสม
[AUN A.8.2 และ A.10.1]
C1.2 มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการรับสมัคร
และคัดเลือกผู้เรียน และใช้ผลการประเมินในการ
ปรับปรุงเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติและจานวนตาม
ต้องการ
[AUN A.8.2 และ A.10.1]

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละหลักสูตรต่อผลกำรเรียนรู้
-หลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร

ประเด็นควำมสอดคล้องกับเกณฑ์ AUN
C2.1 มีการกากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตรให้บรรลุคุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิต และผลการเรียนรู้
[AUN A.4.2]
C2.2 มีการกากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตร ให้ตอบสนองความต้องการและจาเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
[AUN A.2.3 และ A.10.1 และ A11.5]
C2.3 มีการกากับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู้เรียนให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้คาดหวังหรือคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน เพื่อทาให้มั่นใจว่ากระบวนการวัดและผลจากการประเมิน
ผู้เรียนนั้นมีความถูกต้อง
[AUN A.5 และ A.10.3]
C2.4 มีการกากับติดตามและประเมินผลของกระบวนการ สนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษา งานให้คาแนะนาและบริการนักศึกษา
(student supports / services /advices) เพื่อให้นักศึกษามี
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพทางอาชีพ
[AUN A.9]

กำรพัฒนำระบบกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนด้ำยวิชำกำร Academic Eng-Agro V.1
- Data base in Excel สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร
- Data base in Excel สาหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร

รูปที่ C.1.3 แผงผังระบบดาเนินการด้านการรับสมัครและคัดเลือกผูเ้ รียน

19
C.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี และปัจจุบันของการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน ใน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
จากรูปที่ C.1.4 เป็นการนาข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี และข้อมูลปัจจุบันของการรับสมัครและคัดเลือก
ผูเ้ รียน (Admission) มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่จาเป็นเพื่อการพัฒนา โดยหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ลาดับที่ 1-5 เป็นหลักสูตรพื้นฐานของคณะฯ ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายคณะที่จะสามารถพัฒนา
สร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้ครบห่วงโซ่คุณค่า (Agronovation Value Chain)
ส่วนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาลาดับที่ 6-11 เป็นหลักสูตรขั้นสูงเพื่อสร้างงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการของคณะฯ เพื่อให้สามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่ และองค์ความรูใ้ หม่

รูปที่ C.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี และปัจจุบัน
จากข้ อมูล ดั งกล่าวจะเห็ นว่า แผนการรั บ นัก ศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรีและผลการรั บ จะเริ่ม มี
แนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2562-2563 เนื่องจากปัญหาการลดลงของประชากรในประเทศไทย และตลาด
การแข่งขันของนักเรียนในภูมิภาคทางภาคเหนือ ซึ่งนักเรียนต้องการเรียนในสาขาที่ไม่ยากแต่มีงานทา
และเงินเดือนสูง สาหรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) นั้นมีปริมาณน้อย
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีตลาดคู่แข่งโดยเฉพาะระดับปริญญาโททั้งในภูมิภาคและในกรุงเทพฯ ให้เลือก
หลายที่ อย่างไรก็ดีเมื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้วจะพบว่าทางคณะฯ ควรกาหนดนโยบายให้
ชัดเจน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 3 ด้าน คือ
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1. อัตราส่วน นศ.โท+เอก ต่อ นศ.ตรี โดยในปีการศึกษา 2563 ทางคณะฯ มีค่าอัตราส่วนเป็น 11
ต่อ 155 คิดเป็นอัตราเทียบเท่าคือ 1 ต่อ 14 ซึ่งคณะฯ ควรมีนโยบายผลักดันให้มีนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึน้ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ และผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
โดยในปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งเป้าให้มอี ัตราเทียบเท่าคือ 1 ต่อ 10
2. อัตราส่วน อาจารย์ต่อนักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 ทางคณะฯ มีค่าอัตราส่วนเป็น 43
ต่อ 166 คิดเป็นอัตราเทียบเท่าคือ 1 ต่อ 3.86 ซึ่ง คณะฯ ควรมีนโยบายผลักดันให้มีอัตราส่วน
อาจารย์ตอ่ นักศึกษาสูงขึ้น โดยในปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งเป้าให้มอี ัตราเทียบเท่าคือ 1 ต่อ 5
3. อัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับ สนุนโดยในปีก ารศึกษา 2563 ทางคณะฯ มีค่า
อัตราส่ว นเป็ น 43 ต่ อ 38 คิดเป็นอั ตราเทีย บเท่าคื อ 1 ต่อ 0.88 ซึ่ง คณะฯ ควรมี นโยบาย
ผลักดันให้มีอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุนลดลง ซึ่งตามเกณฑ์ที่ ทปอ. ให้
คาแนะนาที่เหมาะสมไว้ ทางคณะจึงได้ตั้งเป้าให้มอี ัตราเทียบเท่าคือ 1 ต่อ 0.75
การใช้ข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี และปัจจุบันของการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน ในคณะวิศวกรรม
และอุ ตสาหกรรมเกษตร มาก าหนดคุ ณสมบั ติแ ละจานวนรับ นั ก ศึก ษาที่เ หมาะสม ทางคณะฯ ได้
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับทางหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งแยกต้องเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 3
สาขา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์) ซึ่งใช้เกณฑ์วิชาชีพของสาขา กาหนดคุณสมบัติ และจานวนเบื้องต้นตามตลาดและความสนใจ
ของลูกค้า และกลุ่มนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2 สาขา (วิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมอาหาร)
ซึ่ ง ใช้ เ กณฑ์ ส ภาวิ ศ วกร (COE) มาก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาซึ่ ง ต้ อ งมี ค ะแนนและเกรดทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามความถนัดทางวิศวกรรม มาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นด้วย ส่วน
จานวนนักศึกษาคิดตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกาหนด 1 ต่อ 20 โดยทางคณะฯ มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ทั้งหมด 20 คน ดังนัน้ จึงสามารถรับนักศึกษาได้เท่ากับ 20x20 = 400 คน โดยหลักสูตร 4 ปี
จึงสามารถรับนักศึกษาได้ 100 คน ซึ่งทางสาขากาหนดสัดส่วนการรับนักศึกษาเป็นวิศวกรรมเกษตร 60
คน และวิศวกรรมอาหาร 40 คน โดยพิจารณาจากแนวโน้มของนักเรียนทางภาคเหนือซึ่งในช่วง 2 ปี ที่
ผ่านมาสนใจทางด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
ในขณะที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เช่น หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ซึ่งมีการจัดการศึกษาทั้ง
3 ระดับคือ ตรี โท เอก ทางคณะฯ และหลักสูตรก็ได้ทาการวิเคราะห์สัดส่วนการรับนักศึกษาตามเกณฑ์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีอ่ ัตราส่วน 1 ต่อ 10 ดังนัน้ ถ้าหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/ประจาหลักสูตร ที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ขั้นต่าจานวน 6 คน ดังนัน้ จะรับนักศึกษาได้
60 คน ซึ่งหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีอัตราการจบเฉลี่ยประมาณ 3 ปี (ทั้ง ป.โท และ ป.เอก) ดังนัน้ จึง
สามารถรับนักศึกษาได้ปีละ 20 คน โดยทางสาขาจึงควรกาหนดสัดส่วนการรับนักศึกษา ป.โท 15 คน
และ ป.เอก 5 คน ซึ่งมีคา่ อัตราส่วนระหว่างนักศึกษา ป.เอก และ ป.โท เท่ากับ 1 ต่อ 3 เป็นต้น
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C.1.3 การวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
จากข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี และปัจจุบันของการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน ในคณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตรจะพบว่าปัญหาหลักอีกประการหนึ่งของการรับนักศึกษาสาหรับทุกสาขาใน
ระดับปริญญาตรี ตามระบบ Admission คือการขาดจุดเด่นของหลักสูตรที่จะไปประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจในการสมัครเรียน ดังนั้นทางคณะฯ จึงมีนโยบายที่จะ
สนับสนุนและผลักดันให้ทางทุหกลักสูตรเน้นสร้างจุดเด่นด้านต่าง ๆ เช่น ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่
ของหลั ก สู ต ร รายวิ ช าที่ ส ร้ า งสรรค์ และแนวทางการประกอบอาชี พ ในอนาคต เพื่ อ น าไปใช้
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในภาพรวมของคณะฯ ดังแสดงในรูปที่ C.1.5

รูปที่ C.1.5 การวางแผนพัฒนาเรื่องการรับนักศึกษาของคณะฯ
สาหรับในแต่หลักสูตร ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ไว้โดยได้จัดทาสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ จัดทาคลิปนาเสนอของแต่หลักสูตร และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ได้
เริ่มจัดทาโครงการให้ทุนสนับสนุนบางส่วนสาหรับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ปีแรก ตามโรงเรียนที่ได้ทา MOU
กับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะฯ ได้มีการวางแผนจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจและให้ความรู้ในการเลือกศึกษาต่อ ดังแสดงในรูป C.1.6 และ C.1.7

22

รูปที่ C.1.6 การวางแผนพัฒนาเรื่องการรับนักศึกษาของหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์
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รูปที่ C.1.7 การวางแผนพัฒนาเรื่องการรับนักศึกษาของหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์
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รูปที่ C.1.7 การวางแผนพัฒนาเรื่องการรับนักศึกษาของหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
นอกจากนี้ ค ณะฯ ได้ ก ากั บ ติ ด ตามและประเมิน ผลข้อ มู ล ย้อ นหลัง เพื่ อน ามาปรั บ ปรุ ง การ
กาหนดคุณสมบัติและจานวน ที่เหมาะสมร่วมกั บทุกหลักสูตร โดยได้กาหนดแผนเชิงรุกต่อเนื่อง 3 ปี
(2562-2564) โดยเน้นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 25 โรงเรียนในเขตภาคเหนือที่มีการทา MOU กับทาง
คณะฯ ไว้ เ พื่อ ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ตรระดับ ปริญ ญาตรี ดัง แสดงในรู ป C.1.8 และ C.1.9 โดยมี
ข้อเสนอแนะจากการเข้าเยี่ยมโรงเรียน 3 ประเด็น คือ เอกสารอ้างอิงที่ C.1.1
1. ควรมีการจัดค่ายวิชาการ และกิจกรรม Open House เพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายเข้าดูสถานที่
และกิจกรรมการเรียนการสอนจริงของคณะฯ
2. การเข้าแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนให้กับนักเรียนโดยตรง เพื่อให้พบตัวกลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้าทั้งนักเรียน ครูแนะแนว และผู้ปกครองซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการช่วยตัดสินใจเลือกที่
เรียนให้บุตรหลาน โดยควรกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางเพื่อจัดกิจกรรม
3. การพิจารณาให้โควตารั บเข้าศึกษาต่อแบบพิเศษ พร้อมทั้งจัดทุนการศึกษาบางส่วนเพื่อ
เป็นการกระตุ้นความสนใจ
ซึ่งทางคณะฯ ได้ตงั้ งบประมาณทางงานวิชาการเพื่อให้การสนับสนุนทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระดับปริญญาตรีดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถประเมินผลการดาเนินงานได้ว่าโครงการ
ดังกล่าวจะมีประสิทธิผลในการเพิ่มจานวนนักศึกษาได้ในปีตอ่ ๆ ไปเพียงใด
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รูปที่ C.1.8 ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ

รูปที่ C.1.9 บทสรุปกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ
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C.1.4 การวิเคราะห์ช่องว่างการดาเนินงาน (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ C.1 – ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน
เกณฑ์
การดาเนินการในปัจจุบัน
หลักฐาน
ย่อย
คณะฯ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนหลังและปัจจุบัน 5 เอกสารอ้างอิงที่
1.1
ปี โดยได้กาหนดตัวชีว้ ัดเกณฑ์เพื่อกาหนดจานวน
C.1.1
รับ และให้หลักสูตรกาหนดคุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
ตามเกณฑ์ขนั้ ต่าของมหาวิทยาลัย เกณฑ์วิชาชีพ
และตามความคาดหวังของผู้เรียนในหลักสูตร

1.2

คณะฯ มีการสร้างระบบกากับติดตามข้อมูลอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง โดยวางนโยบายและกลยุทธเชิง
รุก 3 ปี เพือ่ ดาเนินงานไว้อย่างเป็นระบบ

เกณฑ์คุณภาพที่ 1 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผูเ้ รียน
1.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกาหนดคุณสมบัติและ
จานวนรับที่เหมาะสม
1.2 มีการกากับติดตามและประเมินผลการรับสมัครและ
คัดเลือกผูเ้ รียน และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง
เพื่อให้ได้ผเู้ รียนที่มคี ุณสมบัติและจานวนตามต้องการ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละ
พัฒนาต่อไป
คณะฯ ควรดาเนินการสร้างแผน
กลยุทธ์และประเมินผลตัวชีว้ ัด
เกณฑ์เพือ่ กาหนดจานวนรับ
ดังกล่าวตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
นอกจากนีค้ วรให้ทางหลักสูตร
ประเมินเกณฑ์ที่กาหนดคุณสมบัติ
ของผู้สมัครว่าสอดคล้องกับผล
ความคาดหวังของผู้เรียนใน
หลักสูตร
คณะฯ ควรประเมินช่องทางการ
รับข้อมูลและติดตามระบบของ
ผู้ใช้งานระบบ

3
/
/

/

4

5

6

7
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C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้ (Learning
Outcomes) และความต้องการจาเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คาอธิบาย ถึงแม้ในการรับนักศึกษาแรกเข้าจะมีการกาหนดคุณสมบัติสาหรับการคัดเลือก แต่กลไก
การคัดเลือกนั้นก็เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้น ความหลากหลายของนักศึกษาแรกเข้าจึงยากที่จะ
หลีกเลี่ยง การติดตามจานวนนักศึกษาและผลการเรียนรู้ในหลักสูตรในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อการกากับ
ดู แลควบคุ ม สถานภาพของการเรี ย นรู้ของนั ก ศึก ษาในระยะต่า ง ๆ เพื่ อพิจ ารณาก าหนดแนวทาง
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถตามผลการเรียนรู้คาดหวังในระยะต่าง ๆ และ
ในท้ า ยที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามที่ ค ณะ/สถาบั น ได้ อ อกแบบไว้ นอกจากนี้ ก ารที่
ตลาดแรงงานปรับ ตัวอย่างรวดเร็วตามสภาวการณ์โลก/สังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การผลิต
บัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดที่ไม่หยุดนิ่งนี้ จึงควรมีข้อมูลปัจจุบันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้หลักสูตรทันยุคซึ่งเป็นผลดีต่อภาวะการได้งานทาของบัณฑิต การดาเนินการเหล่านี้เป็นสิ่งที่
คณะ/สถาบันควรดาเนินการอย่างเป็นระบบ
C.2.1 การวางระบบกากับติดตามการดาเนินงานระบบดาเนินการด้านการจัดการศึกษาของแต่
ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้
จากหลั ก สู ตรต่าง ๆ ของคณะฯ ที่มีความสอดคล้อ งกั บ นโยบายมหาวิ ท ยาลัย /คณะฯ ที่จ ะ
สามารถพั ฒ นาสร้ า งนวั ต กรรมด้ า นวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตรได้ ค รบห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า
(Agronovation Value Chain) ซึ่ งจะเป็ นสมรรถนะหลัก ของคณะฯ ต่อ ไปในอนาคต ดัง นั้น ทาง
คณะกรรมการวิชาการคณะ ฯ จึงได้ประชุมและกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ทุกสาขาได้กาหนดผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ ดัง
แสดงในเอกสารอ้างอิงที่ C.2.1 ซึ่งจะทาให้สามารถวางระบบการกากับติด ตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของแต่ละหลักสูตรให้บรรลุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตได้ดังแสดงในรูปที่ C.2.1
อย่ า งไรก็ ดี ต ามเกณฑ์ ข้ อ ก าหนดของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ซึ่ ง ก าหนดให้ ทุ ก หลั ก สู ต รใน
มหาวิทยาลัยใช้แนวปฏิบัติการสร้างหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร โดยจะต้องผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม เช่น คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บั ณฑิต
สมาคมวิชาชีพ เป็นต้น เพื่อทาให้ได้รับข้อมูลมากาหนดแนวทางการดาเนินงานของหลักสูตร และสร้าง
ผลการเรียนรู้ (PLOs) นอกจากนีส้ ภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์แบบ AUN QA ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ระบบดาเนินการด้านการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้
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ระบบกากับติดตาม
ด้านงานวิชาการ
คณะฯ

คณะกรรมการ
ประจาคณะวิศวฯ

PDCA

1. คณะกรรมการวิชาการประจาคณะฯ
2. คณะกรรมการกลุ่มสหกิจศึกษาส่วนงาน
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ด้านการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน
-หลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร

ด้านการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้
-หลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร

ประเด็นความสอดคล้องกับเกณฑ์ AUN
C.1.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกาหนด
คุณสมบัติและจานวนรับที่เหมาะสม
[AUN A.8.2 และ A.10.1]
C1.2 มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการรับ
สมัครและคัดเลือกผู้เรียน และใช้ผลการประเมินใน
การปรับปรุงเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติและ
จานวนตามต้องการ
[AUN A.8.2 และ A.10.1]

ประเด็นความสอดคล้องกับเกณฑ์ AUN
C2.1 มีการกากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่
ละหลักสูตรให้บรรลุคุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิต และผล
การเรียนรู้
[AUN A.4.2]
C2.2 มีการกากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่
ละหลักสูตร ให้ตอบสนองความต้องการและจาเป็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
[AUN A.2.3 และ A.10.1 และ A11.5]
C2.3 มีการกากับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผูเ้ รียนให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้คาดหวังหรือคุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
ของผู้เรียน เพื่อทาให้มั่นใจว่ากระบวนการวัดและผลจากการ
ประเมินผู้เรียนนั้นมีความถูกต้อง
[AUN A.5 และ A.10.3]
C2.4 มีการกากับติดตามและประเมินผลของกระบวนการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา งานให้คาแนะนาและบริการ
นักศึกษา (student supports / services /advices) เพื่อให้นักศึกษา
มีคุณสมบัติที่พงึ ประสงค์ ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพทาง
อาชีพ
การพัฒนาระบบกากับติดตามการดาเนินงานด้ายวิชาการ Academic
[AUN A.9] Eng-Agro V.1
- Data base in Excel สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร
- Data base in Excel สาหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร

รูปที่ C.2.1 แผนผังระบบดาเนินการด้านการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้
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C.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และข้อมูลปัจจุบันปี 2563 ในการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA
เนื่องจากใน 3 ปีก่อนหน้าที่ผ่านมา เกือบทุกหลักสูตรใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร
แบบ สกอ. เดิม ดังนัน้ ทางคณะฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงพัฒนาของแต่
ละสาขาดังแสดงในตารางที่ C.2.1
ตารางที่ C.2.1 ผลการประเมินในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559-2561 (เกณฑ์ สกอ. เดิม)
หลักสูตร
1

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร
9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร

2559
2.79

ค่าคะแนน (ปีการศึกษา)
2560
2561
2.72
2.71

2.66

2.85

3.14

3.15

3.00

3.08

2.26

2.68

2.97

2.79

2.64

3.23

-

2.55

3.00

2.92

2.67

2.99

3.27

2.83

2.42

3.78

3.61

3.19

3.41

3.26

2.83

2
(นาร่องเกณฑ์ AUNQA)
2
(นาร่องเกณฑ์ AUNQA)
2.61

จากตารางข้อมูลจะพบว่าเกณฑ์การประเมินหลักสูตรแบบ สกอ. เดิมมีเพียงบางตัวชี้วัดเท่านั้น
ที่สามารถนามาใช้เทียบเคียงข้อมูลเชิงพัฒนากับเกณฑ์ใหม่แบบ AUN QA ได้ ดังนัน้ ในช่วงปีแรกของการ
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ดาเนินงานเกือบทุกหลักสูตรจึงประสบปัญหาเรื่องการปรับตัวเกณฑ์ชี้วัดการทางาน ซึ่งทาให้ผลการ
ประเมินในปี 2562 ไม่คอ่ ยดี ดังแสดงในตารางที่ ตารางที่ C.2.2
ตารางที่ C.2.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN QA ประจาปี 2562
หลักสูตร

ผลประเมิน (คะแนน)

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร

2

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร
10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร
11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร

2
2
2
2
2
3
2
2
3
2

สาหรับในปี 2563 ทุกหลักสูตรของคณะได้ดาเนินการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับหลักสูตรของปีการศึกษา 2562 ภายในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งผลการประเมินโดยรวม
พบว่ายังคงต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอีก ทางคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ จึงมีนโยบายในการ
กากับติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรดังนี้
1. ให้ทุกหลักสูตรมีการประชุมวางแผนการเรียนการสอน การใช้เงินงบประมาณของหลักสูตร
และการประเมินผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา อย่างน้อย 2 ครัง้
2. ให้ทางหลักสูตรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน การแข่งขันประกวดผลงานทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกปีการศึกษา
3. ให้ทางหลักสูตรส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมอบรมความรู้เรื่องการจัดทาประกันคุณภาพซึ่งมหาวิทยาลัย
มีการจัดโครงการอบรมอย่างน้อยปีละ 3-4 ครั้ง และโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัยในชั้นเรียน การ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านต่าง ๆ ซึ่งทางคณะฯ จัดโครงการอบรมอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง
4. ทางคณะฯ และทุกหลักสูตร จะดาเนินการพัฒนาระบบกากับติ ดตามการประเมินผลการจัด
การศึกษาของแต่ละหลักสูตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป
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ตารางที่ C.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อการพัฒนา
ลาดับ
ประเด็นปัญหา
หมวดที่ 1 แนวทางแก้ปัญหาระดับหลักสูตร
1
PLOs มีลักษณะกว้างเกินไป อาจทาให้วัดและประเมินผลได้ยาก
2 ควรหาวิธีการที่หลากหลายในการได้มาซึ่งข้อมูลจากผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
แต่ละกลุ่ม เช่น การสอบถาม การประชุม เพื่อนามากาหนดผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)
3 ควรออกแบบหลักสูตรที่คานึงถึงความเป็นแม่โจ้
4 ควรมีการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Backward Curriculum Design
ที่มีการส่งมอบ PLOs ของหลักสูตรไปสู่รายวิชา (CLOs) ให้มีความ
ชัดเจน
5 ควรกาหนดปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร และเผยแพร่ต่อผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
6 ควรมีระบบในการติดตามแผนการสอน มคอ.3 เพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการ
ประเมินผู้เรียนสอดคล้องกับ PLOs และ CLOs
หมวดที่ 2 แนวทางแก้ปัญหาระดับคณะ
1
ควรปรับปรุงระบบกลไกการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน
2 ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลงานวิจัยให้เป็นหมวดหมู่ตามความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์การจัดการของหลักสูตร ต่อการ
พัฒนาการทางานวิจัยนักศึกษา
3 ควรประเมินความพึงพอใจของช่องทางการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ที่
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย กาหนดขึน้ ทุกช่องทาง เพื่อพัฒนา
กระบวนการร้องเรียนให้เหมาะสม
4 ควรมีการนาค่า FTE มาวิเคราะห์ถงึ ภาระงานสอนของอาจารย์ใน
หลักสูตร เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ ให้มีความเหมาะสม
5 ควรมีแผนอัตรากาลัง การสืบทอดตาแหน่ง เลื่อนตาแหน่งวิชาการ
จัดสรรบุคลากรเข้าสูต่ าแหน่ง การเกษียณ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของหลักสูตร
6 ควรกากับติดตามควบคุมให้อาจารย์ไม่ให้ขาดคุณสมบัตอิ าจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์สอน
โดยเฉพาะผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ย้อนหลัง 5 ปี
หมวดที่ 3 แนวทางแก้ปัญหาระดับมหาวิทยาลัย
1
ควรมีแผนอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน
2 การจัดสรร Software ที่เหมาะสมกับหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกระบวนการที่เปลี่ยนไป

แนวทางดาเนินการ
จัดสัมมนาทบทวนตามรอบปี
มอบหมายให้หลักสูตรประชุมเพื่อ
วางแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง และ
พัฒนา
ประชุมมอบนโยบาย
มอบหมายให้หลักสูตรประชุมเพื่อ
วางแผนดาเนินการ
น่าจะหมายถึงให้ PLO หลักสูตร
สอดคล้องกับ OBE มหาวิทยาลัย
มอบหมายให้หลักสูตรประชุมเพื่อ
วางแผนดาเนินการทุกภาคการศึกษา
คณะฯ และหลักสูตรช่วยผลักดัน
รองวิจัยฯ รับดาเนินการให้เป็น
รูปธรรม
มีชอ่ งทางและประกาศทั้งระดับคณะ
และมหาวิทยาลัยแล้ว รอฟังผล
ประเมินความพึงพอใจต่อไป
ใช้เกณฑ์มหาวิทยาลัย และให้ทาการ
คานวณภาระอื่น ๆ ประกอบด้วยในปี
หน้า
คณะฯ รับดาเนินการ

มอบหมายหลักสูตรติดตามอย่าง
ต่อเนื่องและวางแผน 3-5 ปี

ยังไม่ได้ขอ้ มูลจากส่วนกลาง
-
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ลาดับ
ประเด็นปัญหา
3 มีการติดตามและประเมินคุณภาพของสิ่งอานวยความสะดวกด้าน
ต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัตกิ าร IT สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน)
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
4 ควรมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษามากกว่า
ระยะเวลาที่กาหนด เพื่อนาไปสูใ่ นการหาแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีข้นึ
5 ควรมีการรวบรวมข้อมูลและกากับติดตาม ข้อมูลภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต เพื่อนาไปสู่การวางแผนพัฒนาและบริหารความเสีย่ ง และ
มีการเทียบเคียงเพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาผลลัพธ์

แนวทางดาเนินการ
-

-

-

C.2.3 การกากับดูแลกระบวนการวัดประเมินผลผู้เรียน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการ
เป็นที่ทราบกันว่าการประเมินผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นเป้าหมายหลักของการ
ดาเนินงานสาหรับทุกหลักสูตร อย่างไรก็ดีผลการเรียนรู้ของหลักสูตรซึ่งวัดจากนักศึกษาทั้งในแต่ละปี
การศึ ก ษาและทั้ ง จากบั ณ ฑิ ต ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษานั้ น ยั ง ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาระบบการวั ด ประเมิ น อี ก
ทางคณะฯ จึงขอนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษากลุ่มเสี่ยง โดยใช้การวัดประเมินผลผู้เรียนจาก
ระดับคะแนนเกรด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่เน้นไปด้านองค์ความรู้ของแต่ละ
สาขา (Knowledge) และในบางส่วนของทักษะ (Skill) เท่านั้น แต่อย่างน้อยก็ สามารถช่วยยืนยั น
กระบวนการวัดประเมินผลผู้เรียนที่ถูกต้องได้ อีกทั้งเกณฑ์ขั้นต่าการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ตอ้ งมีระดับคะแนนเกรดมากกว่า 2.00 ของมหาวิทยาลัยก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึงอีกด้วย ดังแสดงใน
ตารางการวิเคราะห์ที่ C.2.4 และรูปที่ C.2.2
โดยจากข้อมูล จะพบว่าทางคณะฯ ได้ทาการกากับ ดูแลกระบวนการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของทุกหลักสูตร โดยคณะกรรมการวิชาการประจาคณะได้มอบหมายให้ทุกหลักสูตรติดตาม
นักศึกษากลุ่มเสี่ยงทุกช่วงคือ G1 กลุ่มเสี่ยงมาก (GPA 1.50-1.75) G2 กลุ่มเสี่ยงปานกลาง (1.75-2.00)
และ G3 กลุ่มเสี่ยงน้อย (GPA 2.00-2.20) และให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาโดยใช้แบบฟอร์ม
การติดตามที่คณะฯ จัดทา เอกสารอ้างอิงที่ C.2.2
ตารางที่ C.2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษากลุ่มเสี่ยง
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รูปที่ C.2.2 การเปรียบเทียบข้อมูลสภาพนักศึกษาในทุกหลักสูตรของคณะฯ
นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพนักศึกษาในทุกหลักสูตรของคณะฯ
ดังแสดงในรูปที่ C.2.2 ซึ่งพบว่าจากแผนการรับนักศึกษาในหัวข้อที่แล้ว เมื่อนักศึกษาได้เรียนในแต่ละ
หลั ก สู ตรตามแผนการศึ ก ษา จะมี นัก ศึ ก ษาจบการศึก ษาอยู่ใ นช่ วง 60-80% ในแต่ล ะรุ่ น โดยมี
นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนครบระยะเวลาการศึกษาตามแผนอยู่ ประมาณ 10% และมี
นักศึกษาคงค้างแยกตามรอบช่วงปีการสาเร็จการศึกษาประมาณ 5% (นับจากปี 2559 ลงไป) เป็น
ต้น จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าทางคณะฯ ยังมีปัญหาหลักในเรื่องกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามแผน และบรรลุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ จึงมีนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ 3 ข้อคือ
1. ให้ทุกหลักสูตรดาเนินการตามตัวชี้วัดของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
แบบ AUN QA และมีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการที่ดีขนึ้ ทุกปี
2. ให้ทุกหลักสูตรกาหนดแนวปฏิบัติ (การคานวณ/ตรวจสอบ) การประเมินคุณภาพและผลการ
เรี ย นรู้ ของหลั ก สู ต ร เพื่อ ใช้ ป ระกอบการท ารายงานการประกั น คุ ณภาพ แล้ ว แจ้ งให้ ท างคณะฯ
รับทราบ เพื่อรวบรวมข้อมูลทาเป็นระบบมาตรฐานของคณะฯ ต่อไป
3. ทางคณะฯ และทุกหลักสูตร จะดาเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรูอ้ ย่างมีศักยภาพต่อไป
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C.2.4 การวางระบบกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา และงานให้คาแนะนา/
ปรึกษา และบริการนักศึกษา
ทางคณะฯ ได้มีการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักศึกษาเพื่อให้คาแนะนา/ปรึกษา และ
บริ ก ารนั ก ศึก ษา โดยในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ก าหนดให้ มี ระบบอาจารย์ ที่ ป รึก ษาส่ว นตั ว
อาจารย์ที่ป รึกษาชมรม/กิ จกรรมต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถรับคาแนะนาและให้คาปรึก ษาได้
นอกจากนี้ค ณะฯ ยั ง มี ห น่ ว ยงานด้ า นบริ ก ารวิ ช าการและกิ จ การนัก ศึ ก ษา เพื่ อ ประสานงานกั บ
นักศึกษาทุกระดับในด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมภายในและนอกมหาวิทยาลัย
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางคณะฯ ได้ใช้ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
เพื่ อ ให้ ค าแนะน า/ปรึ ก ษา และบริ ก ารนั ก ศึ ก ษา ด้ ว ยระบบกลางของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ทางฝ่ า ย
บัณฑิตศึกษาได้พัฒนาระบบ iThesis เพื่อรวบรวมข้อมูลการศึกษา การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ
ระบบการทาเล่มวิทยานิพนธ์ ดังแสดงในรูปที่ C.2.3

รูปที่ C.2.3 ระบบกากับติดตามผลศึกษาศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา iThesis
นอกจากนี้ ท างคณะฯ ยั ง ได้ พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ซึ่ ง ทางหลั ก สู ต ร
วิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก ได้ใช้ระบบนาร่องดังกล่าว ในการติดตามความก้าวหน้า ระบบ
เอกสารต่าง ๆ ตามเกณฑ์ข้อบังคับในระดับบัณฑิตศึกษา และระบบแจ้งเตือนสถานะตลอดระยะเวลา
การศึกษา ดังแสดงใน รูปที่ C.2.4
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รูปที่ C.2.4 ระบบกากับติดตามผลศึกษาศึกษาของนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ของคณะฯ
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C.2.5 การวิเคราะห์ช่องว่างการดาเนินงาน (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ C.2 – ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรฯ
เกณฑ์
ย่อย

การดาเนินการในปัจจุบัน

2.1

ทางคณะฯ มีการวางระบบการกากับติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยได้เริ่มใช้
ระบบนาร่องมาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 25622563
ทางคณะฯ ได้มีการประเมินกระบวนการวัด
ผู้เรียนของแต่ละหลักสูตรในรูปแบบคะแนน
เกรด และวิเคราะห์ความเสีย่ ง พร้อมทั้งระบบ
ควบคุมภายในเพือ่ สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาทัง้ ระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา

2.2
2.3

2.4

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป

เอกสารอ้างอิง วิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผูม้ ี
ที่ C.2.1 และ ส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหลักสูตร
เอกสารอ้างอิง
ที่ C.2.2
ควรมีมาตรการในการติดตามระบบ
กากับติดตามผลศึกษาศึกษาของ
นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ของ
คณะฯ เพิม่ เติม
ควรพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนและผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

เกณฑ์คุณภาพที่ 2 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรฯ 1
2.1 มีการกากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่
ละหลักสูตรให้บรรลุคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของบัณฑิต
และผลการเรียนรู้
2.2 มีการกากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่
ละหลักสูตร ให้ตอบสนองความต้องการและจาเป็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2.3 มีการกากับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู้เรียนให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้คาดหวังหรือคุณสมบัตทิ ี่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน เพื่อทาให้มั่นใจว่ากระบวนการวัดและ
ผลจากการประเมินผู้เรียนนั้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และ
เป็นธรรม (ensure validity, reliability and fairness)
2.4 มีการกากับติดตามและประเมินผลของกระบวนการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา งานให้คาแนะนาและ
บริการนักศึกษา (student supports / services / advices)
เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัตทิ ี่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้
และศักยภาพทางอาชีพ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

2

3
/

/

/

/

/

4

5

6

7
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C.3 ผลและกระบวนการวิจั ย และกระบวนการสร้ า งสรรค์ นวัตกรรม ตามทิศ
ทางการพัฒนาด้านวิจัยและเพื่อผู้เรียน
ค าอธิ บ าย : สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ผ ลงานวิ จั ย ที่ เ ป็ น การสร้ า งและประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่
สร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพ เอกลักษณ์และบริบทของสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา องค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรม
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือ
การสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
C.3.1 การวางระบบการบริหารงานด้านงานวิจัยของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาด้านการวิจัย และเพื่อ
ผูเ้ รียน ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตร
ในระดับนานาชาติ” โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยของบุคลากร เพื่อพัฒนางานวิจัย
ของคณะฯ ไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังมุ่งเน้น
ให้เ กิด การบูรณาการงานวิจัย กับ การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เกิดงานวิจัย ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในทุกปีงบประมาณมีการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อเป็นทุนสนับสนุน
การทาวิจัยแก่บุคลากร และจัดกิจกรรมสนับสนุนด้านงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการและวิจัย ทาหน้าที่ในการจัดทาแผนการบริหารงานด้านงานวิจัยต่าง ๆ ของคณะฯ ดังแสดงใน
รูปที่ C.3.1
โดยทิศทางการพัฒนาด้านการวิจัยและเพื่อผู้เรียน ถูกโยงความสัมพันธ์ออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรกเน้นการกาหนดทิศทางการพัฒนาด้านการวิจัยของคณะฯ เพื่อความเป็นเลิศทางการวิจัย โดย
เน้นการสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างเป็นระบบจากงานวิจัยของบุคลากร
ของคณะฯ และส่วนที่สองเน้นการบูรณาการงานวิจัยกับการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งในระดับปริญญา
ตรี ผ่ า นรายวิ ช าต่ า ง ๆ เช่ น โครงงานนั ก ศึ ก ษา และโครงการสหกิ จ ศึ ก ษา เป็ น ต้ น ส่ ว นระดั บ
บัณฑิตศึกษาเน้นการทาวิ จัยขั้นสูงเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ และสร้างผู้ประกอบการใหม่ ตามทิศทาง
ของมหาวิทยาลัยแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ระบบการบริหารงานด้านงานวิจัยของคณะ
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการด้านงานวิจัย

ผลักดันและสนับสนุนด้านงานวิจัยแก่บุคลากร

จัดสรรทุนวิจัย

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจยั

กิจกรรมการจัดการความรู้งานวิจัย

ติดตามผลการดาเนินงาน
สรุปและวิเคราะห์ผล

รวบรวมเป็น
ฐานข้อมูล

นาข้อสรุปไปปรับปรุงในการดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

รูปที่ C.3.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการบริหารงานด้านงานวิจัยของคณะฯ
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คณะกรรมการบริ ห ารงานบริ ก ารวิ ช าการและวิ จั ย ได้ ว างระบบการก ากั บ ติด ตามผลการ
ดาเนินงานด้านงานวิจัย โดยมีการดาเนินการดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยและผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะฯ เป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริม
และผลักดันตัวชี้วัดด้านงานวิจัยของคณะฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดตามตัวชีว้ ัด
2. ติด ตามการด าเนินงานวิจัย ของบุค ลากร ให้ดาเนินการตามแผนงานวิ จัย ที่ก าหนดไว้
โดยก าหนดการติด ตามการด าเนินงานวิจัย โดยเฉพาะทุนวิจั ย จากงบประมาณของคณะ เป็ นวาระ
สืบเนื่องการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัยทุกครั้งในการประชุม และทา
หนังสือกากับติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานวิจัยบรรลุผลสาเร็จตามแผน
3. ติดตามการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรที่ได้รับทุนทั้งภายในและภายนอก โดยการ
รายงานโครงการวิจัยที่เป็นที่มาของผลงานวิจัยในแบบฟอร์มรายละเอียดของผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์
เพื่อให้ทราบที่มาของผลงานและสามารถกรอกข้อมูลลงในระบบของโครงการวิจัยนั้น ๆ ได้
4. ติดตามการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากหัวหน้าโครงการวิจัยและประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกที่นางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
C.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง เพื่อการพัฒนาทิศทางกลุ่มงานวิจัยของคณะฯ
โดยทางคณะฯ ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณย้อนหลัง เพื่อการพัฒนาทิศทางกลุ่ม
งานวิจัยของคณะฯ ดังแสดงในตารางที่ C.3.1 และ C.3.2 โดยจากข้อมูลจะพบว่าเงินวิจัยของคณะฯ ทั้ง
จากแหล่งทุนภายในและภายนอกในแต่ละปีมีแนวโน้มแตกต่างกั น ตามแหล่งทุนที่จะก าหนดกรอบ
งานวิจัยที่ตรงกับความถนัดและสนใจของนักวิจัย อย่างไรก็ดีคณะฯ ได้คานวณอัตราส่วนเงินวิจัยภายใน
ต่อภายนอกโดยในปี 2562 มีอัตราเท่ากับ 1 ต่อ 0.73 สาหรับสัดส่วนเงินสนับสนุนการวิจัยต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัยในปี 2562 เป็น 154,975 บาทต่อคน ซึ่งยังตรงกับเป้าหมายที่คณะฯ ได้วางเอาไว้
ตารางที่ C.3.1 แสดงจานวนงบประมาณของโครงการวิจัย ย้อนหลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2562)
การดาเนินงาน
-จานวนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
-จานวนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
รวมเงินสนับสนุนการวิจัย
อัตราส่วนเงินวิจัยภายในต่อภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (คน)
เงินสนับสนุนการวิจัยต่ออาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
เป้าหมายของคณะ
ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
2559
2,237,590
6,031,800
8,269,390
1 ต่อ 2.69
42
196,890

ผลการดาเนินงาน
2560
1,455,220
17,773,592
19,228,812.60
1 ต่อ 12.21
45
427,307

ผลการดาเนินงาน
2561
2,470,260
3,006,870
5,477,130
1 ต่อ 1.22
43
127,375

ผลการดาเนินงาน
2562
3,932,688.5
2,886,222
6,818,910.5
1 ต่อ 0.73
44
154,975

60,000
ร้อยละ 328.15

100,000
ร้อยละ 427.30

150,000
ร้อยละ 84.91

150,000
ร้อยละ 103.31
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ตารางที่ C.3.2 แสดงจานวนเงินวิจัยในแต่ละโครงการวิจัยย้อนหลัง 3 ปี
ลาดับ
ฐาน
1
2
3
4
5
6

จานวนเงินวิจัย
(บาท)
รวมเงินสนับสนุนการวิจัย
≤50,000
50,001-100,000
100,001-500,000
500,001-1,000,000
1,000,001-5,000,000
≥5,000,000

2559

จานวนโครงการวิจัย
2560
2561

2562

วิเคราะห์
2563-2564

8,269,390

19,228,812.60

5,477,130

6,818,910.5

10,000,000

16
3
13
2
-

15
2
8
1
2
1

17
2
8
1
1
-

18
3
14
1
1
-

<10
>5
>10
>2
>1
-

โดยทางคณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายในและแหล่งทุนภายนอก เพื่อผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ เกิดแรงจูงใจในการทางาน
วิจัยและขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น มีความสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของคณะฯ
ตามตัว ชี้วั ด ในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ของมหาวิ ท ยาลัย โดยทางคณะฯ ได้ท าการวางแผนการวิจัย ใน
ปีงบประมาณ 2564 ที่มุ่งให้นัก วิจัย มีเงินงบประมาณการทาวิจัยที่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผล
งานวิจัยตีพิมพ์ที่มากขึ้น ด้ว ย โดยคณะฯ ได้วิเคราะห์และตั้งเป้าหมายจานวนเงินวิจัย ของคณะฯ ใน
ปีงบประมาณ 2564 จานวน 10,000,000 บาท และทางคณะฯ ได้มีการสนับสนุนให้นักวิจัย ควรมี
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยที่มากกว่า 500,000 บาท จากเดิมเฉลี่ยร้อยละ 9.64 ของโครงการวิจัย
ทั้งหมด โดยตั้งเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 20 ของโครงการวิจัยทั้งหมด หรือมีประมาณโครงการ
มากกว่า 10 โครงการ ทั้ งนี้ท างคณะฯ ท าการตั้ งเป้ าหมายเกี่ย วกั บ การได้ รับ ทุ นวิจั ย ภายนอก ซึ่ ง
นอกจากจะได้รับงบประมาณการวิจัยที่เพิ่มขึ้นแล้ว แล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
พั ฒ นาองค์ ว ามรู้ ใ นการหาโจทย์ วิ จั ย การแก้ ไ ขปั ญ หา การสร้ า งประสบการณ์ ใ ห้ แ ก่ นั ก วิ จั ย และ
คณาจารย์ของคณะ และการพัฒนาสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่ม
เกษตรกรในมิติต่าง ๆ ตามพันธกิจของแต่ละแหล่งทุนภายนอก โดยคาดว่าจะส่งผลให้สอดคล้องกับ
จานวนผลงานวิจัย ตีพิมพ์ที่เพิ่มมากขึ้น และนักศึกษาระดับ ปริญ ญาโท และปริญญาเอกของคณะฯ
เพิ่มขึน้ อีกด้วย
สาหรับการวิเคราะห์ข้อ มูลเชิงคุณภาพย้อนหลัง เพื่อการพัฒนาทิศทางกลุ่มงานวิจัย ของ
คณะฯ ดังแสดงในตารางที่ C.3.3 และ C.3.4 โดยจากข้อมูลจะพบว่าจานวนผลงานส่วนใหญ่มีระดับ
คุณภาพ (ตามเกณฑ์ สกอ. เดิม) ที่ระดับ 0.2-0.4 มากกว่าร้อยละ 60 ของงานวิจัยทั้งหมด ท าให้
อาจจะไม่ ส ามารถนาไปเป็น ฐานข้ อมู ลงานวิ จัย ที่มี คุณ ภาพเพื่ อการสร้ างนวั ตกรรมใหม่ไ ด้ และไม่
สามารถอ้างอิงการสืบค้น (Cited) หรือขอผลงานในตาแหน่งวิชาการได้
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ตารางที่ C.3.3 แสดงจานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ย้อนหลัง 4 ปี (ปีปฏิทิน 2559 – 2562)
ค่านาหนักของ
ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
รวม (เรื่อง)

วิเคราะห์

จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรือ่ ง)
2559

2560

2561

2562

เป้า 2563-2564

21 (47%)
4 (8%)
13 (30%)
7 (15%)
45 (100%)

18 (34%)
15 (28%)
1 (2%)
9 (17%)
10 (19%)
53 (100%)

23 (39%)
20 (33%)
1 (1%)
7 (12%)
9 (15%)
60 (100%)

16 (33%)
14 (30%)
3 (6%)
3 (6%)
12 (25%)
48 (100%)

<20%
<20%
<20%
>20%
>25%
>60

ตารางที่ C.3.4 ผลการดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานโครงการวิจัยในระยะ 4 ปี
วิเคราะห์

ปีงบประมาณ

การดาเนินงาน
2559

2560

2561

2562

เป้า 2563-2564

ร้ อ ยละของอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย
ประจาที่มีงานวิจัยต่อจานวนอาจารย์
และนักวิจัยประจาทัง้ หมด

38.09

54.34

52.27

47.72

>50

ร้อยละของผลงานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์

14.28

17.39

20.45

15.9

>20

5

4

3

3

>2

3

6

10

4

>5

จานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่เสนอขอรับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
จ า น ว น ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ

โดยจากข้อมูลในตาราง ทางคณะฯ จึงได้มีนโยบายกาหนดและผลักดันให้นักวิจัยควรทาผลงาน
วิชาการเน้ นในระดั บ ที่ มีคุ ณ ภาพสู ง ขึ้น ให้ เ กิ ดประโยชน์ ต่อการสร้า งนวัตกรรมด้า นวิศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจร นอกจากนี้ยั งก าหนดเป้าของตัวชี้วัดเพิ่มเติม เช่น ร้อยละของ
อาจารย์และนักวิจัยประจาที่มงี านวิจัยต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งหมดมากกว่า 50% ร้อย
ละของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์มากกว่า 20% และจานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติและนานาชาติมากกว่า 5 เรื่อง เป็นต้น
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C.3.3 การกากับติดตามและประเมินผลการวิจัย เพื่อวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงให้ตอบสนองทิศ
ทางการวิจัยของคณะฯ
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัย ได้วางแนวการก ากั บ ติดตามข้อมูลด้าน
งานวิจัยเพื่อวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงให้ตอบสนองทิศทางการวิจัยของคณะฯ ดังนี้
1. คณะฯ มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกจานวนน้อย และมีแนวโน้มลดลง ควร
มีนโยบายผลักดัน สนับสนุน กระตุน้ การขอเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอย่างต่อเนื่อง
2. สัดส่วนของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยมีเพียงครึ่งหนึ่งของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดของ
คณะเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ในคณะยังมีการทางานวิจัยอยู่น้อย ควรผลักดันให้มีการทาวิจัยเป็น
ทีม โดยเน้นระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ ก่อนจึงค่อยบูรณาการกับคณะอื่น ๆ
3. จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในแต่ละปียังมีจานวนน้อย เมื่อเทียบกับ
จานวนบุคลากรสายวิชาการของคณะทั้งหมด ควรนาเสนอให้มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนเงิน ตอบแทน
ผลงานวิจัยที่ตอ่ เนื่องต่อไป (ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณด้านการบริหารมหาวิทยาลัย)
อย่างไรก็ดีการผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยของคณะเกิดแรงจูงใจในการทางานวิจัยให้มากขึ้น
เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด งานวิ จั ย และพั ฒ นาเป็ น งานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ บู ร ณาการกั บ การสอนในระดั บ
บัณฑิตศึกษา และสามารถต่อยอดงานวิจัยจนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ และสามารถนาไปเผยแพร่หรือ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้ จึงเป็นสิ่งที่คณะฯ ต้องดาเนินการ ในการกาหนดทิศทางเพื่อ พัฒนาการ
บริหารงานวิจัยของคณะฯ จะต้องสอดคล้องกับทิศทางการวิจัย ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการ
เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนาที่มคี วามเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” ด้วย
ดังนั้นในปีงบประมาณ 2563-2564 คณะจึงมีการกาหนดทิศทางที่จะผลักดันให้บุคลากรสาย
วิชาการและนักวิจัยเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเชิงรุก ดังนี้
1. มุ่งสู่การทาวิจัยเชิงบูรณาการกับสาขาต่าง ๆ ภายในคณะฯ โดยผลักดันให้เกิดการทางาน
วิจัยในรูปของกลุ่มหรือหน่วยวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้แก่นักวิจัยและแหล่งทุนภายนอกได้มาแลกเปลี่ยนปั ญหา และ
แนะแนวทางในการขอทุนวิจัย เพื่อผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยเสนอขอทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกมากขึ้น
3. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นงานวิจัยในฐานข้อมูลและการค้นหาการนา
งานวิจัยไปอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ (Citation) เพื่อให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับการ
คัดเลือกวารสารระดับนานาชาติเพื่อการนาผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ และเห็นความสาคัญของการอ้างอิง
งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ และเกิดแรงจูงใจในการส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมาก
ขึน้
4. มีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้ อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ระยะเวลาการ
เปิดรับทุน แบบฟอร์มต่าง ๆ ของแหล่งทุน ให้แก่คณาจารย์ทางช่องทางระบบเอกสารอิเล็ก ทรอนิกส์
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ของมหาวิทยาลัยและสื่อออนไลน์ของคณะฯ เช่น Website, Facebook และ Line และร่วม เพื่อให้
สามารถเข้าถึงบุคลากรของคณะฯ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว อีกช่องทางหนึ่ง
5. คณะฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรได้พัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัย ได้แก่
5.1 เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International
Conference Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB) โดยความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยพันธมิตร (มหาวิทยาลัยเครือข่าย) ทั้ง 8 สถาบัน ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร บั ณฑิ ตวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ,
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ , คณะเทคโนโลยี แ ละการจั ด การอุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี , คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.2 เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่ง
ประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference
6. คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณสาหรับอาจารย์ ท่านละ 20,000 บาท เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเอง เช่น การนาผลงานวิจัยไปจัดแสดงหรือประกวดแข่งขัน การนาเสนอผลงานวิชาการ การเข้า
ร่ว มประชุมวิช าการ เข้าร่ ว มโครงการอบรมต่ าง ๆ เพื่อสนับ สนุ นการเผยแพร่ ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาม
นโยบายการใช้เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2564 เอกสารอ้างอิงที่ C.3.1
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C.3.4 การวิเคราะห์ช่องว่างการดาเนินงาน (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ C.3 – ผลและกระบวนการวิจัยและกระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ตามทิศทางการพัฒนาด้านวิจัยและเพื่อผู้เรียน
เกณฑ์
การดาเนินการในปัจจุบัน
หลักฐาน
ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนาต่อไป
ย่อย
3.1

3.2

คณะฯ มีการใช้ข้อมูลทั้งจากภายในและ
ภายนอกย้อนหลังมาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
การพัฒนา และกาหนดทิศทางงานด้าน
การวิจัยของคณะฯ
คณะฯ เริ่มมีการใช้ระบบกากับและ
เอกสารอ้างอิงที่
ติดตามการประเมินผลการวิจัยย้อนหลัง C.3.1
และต่อไป ตามทิศทางใหม่ของคณะคือ
สร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจร

เกณฑ์คุณภาพที่ 3 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ ผลและกระบวนการวิจัยและกระบวนการสร้างสรรค์

คณะฯ ควรมีนโยบายกากับติดตามให้ชัดเจน
และผลักดันให้นักวิจัยเกิดการพัฒนาตาม
ทิศทางที่กาหนด
คณะฯ ควรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้แก่
นักวิจัยและแหล่งทุนภายนอกได้มา
แลกเปลี่ยนปัญหา และแนะแนวทางในการ
ขอทุนวิจัย เพื่อผลักดันให้บุคลากรสาย
วิชาการและนักวิจัยเสนอขอทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก อีกทัง้ คณะฯ ได้ส่งเสริม
การเข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติตา่ ง ๆ เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรได้พัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัย

1

2

3

นวัตกรรมฯ

3.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอก
คณะ/สถาบันในการกาหนดหรือทบทวนทิศทางการ
วิจัยของคณะ/ สถาบัน
3.2 มีการกากับติดตามและประเมินผลการวิจัยและ
กระบวนการวิจัยให้ตอบสนองทิศทางการวิจัยของ
คณะ/สถาบันและใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง
กระบวนการหรือปรับทิศทางการ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

/

/

/

4

5

6

7
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C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด้านบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและเพื่อผู้เรียน
คาอธิบาย : สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถาบันและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและเอกลักษณ์ของ
คณะ/สถาบั น ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การ ที่ ป ระสานความร่ ว มมื อ ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับชุมชน และ/หรือ ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีความโปร่งใส
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนาไปสู่การเสริมสร้าง อัตลักษณ์ของ
ผู้เ รีย นหรือ ความเข้มแข็งของชุมชน รวมถึงก่ อให้เ กิดการพัฒนาอย่า งยั่ งยื นกั บ ชุมชน สังคม หรื อ
ประเทศชาติ
C.4.1 การวางระบบการบริหารงานด้านงานบริการวิชาการของคณะฯ
คณะฯ ได้กาหนดทิศทางและแผนการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและผู้เรียน
ตามยุ ท ธศาสตร์ ด้า นงานบริก ารวิช าการแก่สั งคมและผู้ เ รี ย นของคณะฯ ซึ่ งมี ความสอดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์ด้านงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย “การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ” โดยมุ่งเน้นให้บริการวิชาการแก่สังคมจากความต้องการ
หรือจากปัญหาที่ต้องการแก้ไขในสังคมปัจจุบัน สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านเกษตร
อินทรีย์ และยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการบริห ารงานบริหาร
วิชาการและวิจัย ทาหน้าที่ในการจัดทาแผนการบริหารงานด้านงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ
ดังแสดงในรูปที่ C.4.1
โดยทิศทางการพัฒนาด้านการบริ การวิชาการแก่สังคมและเพื่อผู้เรียน ถูกโยงความสัมพันธ์
ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเน้นการกาหนดทิศทางการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของ
คณะฯ เพื่อความเป็นบริการกลุ่มชุมชน (ตอบแทนและพัฒนาสังคมไทย) และบริการกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตร (เน้นการสร้างรายได้ให้คณะฯ ตามทิ ศทางใหม่ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ) โดยเน้นการบริการ
วิชาการจากนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ
บุคลากรของคณะฯ และส่ว นที่ส องเน้นการบูรณาการงานบริก ารวิชาการแก่สังคมกับ การสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในระดับปริญญาตรีผ่านรายวิชาต่ าง ๆ เช่น กิจกรรมนักศึกษา และโครงการสหกิจ
ศึ ก ษา เป็ น ต้ น ส่ ว นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเน้ น การท าวิ จั ย ขั้ น สู ง เพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมใหม่ และสร้ า ง
ผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเป็นเครือข่ายให้คณะในอนาคตสาหรับการบริการวิชาการแก่สังคมและเพื่อ
ผูเ้ รียน ตามทิศทางของมหาวิทยาลัยแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ระบบการบริหารงานด้านงานบริการวิชาการของคณะฯ
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัย
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
จัดทาแผนปฏิบัติราชการด้านงานบริการวิชาการ

ผลักดันและสนับสนุนงานบริการวิชาการของคณะ

จัดสรรทุนโครงการบริการวิชาการ

บูรณาการกับการเรียนการสอน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริการวิชาการ

บูรณาการกับงานวิจัย

ติดตามผลการดาเนินงานบริการวิชาการ
ประเมินความสาเร็จของโครงการบริการวิชาการ

รวบรวมเป็นเป็น
ฐานข้อมูล

นาข้อสรุปไปปรับปรุงในการดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

เผยแพร่ผลการดาเนินงานสู่สาธารณชนผ่านสื่อต่าง ๆ
รูปที่ C.4.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการบริหารงานด้านงานบริการวิชาการของคณะฯ
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คณะฯ มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรจั ด ท าโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม โดยสนั บ สนุ น
งบประมาณในการจัดทาโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้แต่ละสาขาวิชาดาเนินโครงการบริการ
วิชาการ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรูข้ องคณะฯ แก่สังคมได้ครบถ้วนทุกสาขาวิชา และนักศึกษา
ได้เข้าร่วมเรียนรู้ จากการปฏิบัติงานจริง เกิดการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ และส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรของคณะฯ เสนอของบประมาณโครงการบริการวิชาการ
จากสานัก วิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ของมหาวิทยาลัย และงบประมาณจากโครงการงบ
บูรณาการ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์
ของชาติอย่างชัดเจน โดยคณะฯ ได้กากับติดตามผลการดาเนินงานแต่ละโครงการ โดยมีการดาเนินการ
ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ เป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมและ
ผลักดันตัวชี้วัดด้านงานบริการวิชาการของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดตามตัวชีว้ ัด
2. ติดตามการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ ให้ดาเนินการตามแผนงานวิจัยที่กาหนดไว้
3. ติดตามการนางานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ หรือการนาไปบูรณาการกับงานวิจัย หรือ
การเรียนการสอน จากหัวหน้าโครงการและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่นาองค์ความรู้จากการ
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
4. สรุปผลการดาเนินการและผลประเมินความสาเร็จของโครงการบริการวิชาการในระดับแผน
และระดับโครงการ เสนอให้คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รับทราบและ
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและนาไปปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงานงานบริการวิชาการในปีตอ่ ไป
C.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง เพื่อการพัฒนาทิศทางกลุ่มงานบริการวิชาการของคณะฯ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านงานบริการวิชาการย้อนหลังระยะ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2559-2562 และวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางในปี 2563-2564 ดังแสดงในตารางที่ C.4.1 และตารางที่
C.4.2 ซึ่งจากตารางพบว่า คณะฯ มีงบประมาณโครงการบริการวิชาการในปี 2562 ที่อัตราส่วนเงิน
รายได้คณะต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน (ไม่นับรวมโครงการบูรณาการ) ที่อั ตราส่วน 1 ต่อ 5.50 โดย
คณะฯ มีการกาหนดนโยบายในปี 2563-2564 ที่อัตราส่วน 1 ต่อ 10 โดยผลักดันให้โครงการบริการ
วิชาการที่ได้รับงบประมาณมากกว่า 1,000,000 บาท โดยมีจานวนโครงการมากกว่า 2 โครงการขึ้นไป
นอกจากนี้เพื่อหาพัฒนาทิศทางของกลุ่มงานบริการวิชาการ ทางคณะฯ ได้มีนโยบายให้มีศูนย์บริการ
วิชาการคณะฯ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านบริการวิชาการของคณะฯ เพื่อสร้างรายได้
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ตารางที่ C.4.1 แสดงจานวนงบประมาณของโครงการบริการวิชาการย้อนหลัง 4 ปี และการวิเคราะห์
แหล่งงบประมาณ
เงินรายได้คณะ
งบประมาณแผ่นดิน
แหล่งทุนภายนอก

อัตราส่วนรายได้ต่อ
งบประมาณแผ่นดิน

จานวนงบประมาณโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ
(บาท)
2559
2560
2561
2562
75,000
90,000
20,000
100,000
460,000
690,000
820,000
550,000
60,352,350 26,498,800
(โครงการ
(โครงการ
บูรณาการ)
บูรณาการ)
1 ต่อ 6.13
1 ต่อ 7.66
1 ต่อ 41
1 ต่อ 5.50

วิเคราะห์
2563-2564
50,000
500,000
7,500,000

1 ต่อ 10

ตารางที่ C.4.2 แสดงความถี่ของจานวนงบประมาณโครงการบริการวิชาการย้อนหลัง 4 ปีและการ
วิเคราะห์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

จานวนเงินวิจัย
(บาท)
≤50,000
50,001-100,000
100,001-500,000
500,001-1,000,000
1,000,001-5,000,000
5,000,001-10,000,000
≥10,000,001

จานวนโครงการบริการวิชาการ
2559
2560
2561
2562
8
-

9
1
-

1
11
2
4
1

10
-

วิเคราะห์
2563-2564
>10
>1
>1
>2
-

จากข้อมูลจานวนงบประมาณของโครงการบริการวิชาการย้อนหลังในระยะ 4 ปี แสดงให้เห็นว่า
คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการบริการวิชาการส่วนใหญ่ เป็นโครงการที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 100,000 บาท และมีโครงการ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.97 ของ
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด และมีโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณมากกว่า 1,000,000
บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 11.71 ของโครงการบริการวิชาการทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2562
คณะได้ รั บ งบประมาณบริ ก ารวิ ช าการจากแหล่ ง ทุ น ภายนอก จากโครงการงบบู ร ณาการใน
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ปีงบประมาณ 2561 จานวน 60,352,350 บาท และในปีงบประมาณ 2562 จานวน 26,498,800 บาท
แต่ เ มื่ อ วิ เ คราะห์ จ ากผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการบริ ก ารวิ ช าการทั้ ง หมดแล้ ว พบว่ า จ านวนงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการที่มีจานวนมากนี้ ได้มาจากอาจารย์บางท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์กลุ่มเดิมทุกปี ยัง
ขาดการสนใจจากอาจารย์ในสาขาอื่น ๆ ของคณะฯ ดังแสดงในตารางที่ C.4.3
ตารางที่ C.4.3 แสดงข้อมูลโครงการบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก
ปีงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ
จากแหล่งทุนภายนอก

จานวน
งบประมาณ

2561

1. การพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก
(ต้นแบบ) ราคาประหยัด
2 การพัฒนาการผลิตภาคเกษตรแบบบูรณาการ
เพื่อความยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปลี่ยนมูลฝอยติด
เชือ้ ให้เป็นแท่งเชือ้ เพลิง
4 การจัดการเมืองสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน
5 โครงการพั ฒ นาข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย เพื่ อ
ผลั ก ดั น ระบบการรมก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์
(SO2) ด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง ไปใช้ปฏิบัติ
ในเชิงพาณิชย์ และยกระดับการส่งออกลาไยสด
6
การส่ ง เสริ ม การใช้ ง านระบบการให้ น้ า
การเกษตรแบบแม่ น ย าอัต โนมั ติด้ ว ยเทคโนโลยี
เซ็ น เซอร์ ร าคาถู ก ส าหรั บ พื้ น ที่ ป ลู ก พื ช ผั ก แบบ
แปลงยกร่อง
7
การพั ฒ นาฟาร์ ม อั จ ฉริ ย ะเพื่ อ ยกระดั บ
การเกษตรในเขตภาคเหนือ (MJU Smart farm)
8 การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารแปรรู ป และ
การตลาดอาหารอินทรีย์
1 ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
2 การบริหารจัดการพืน้ ที่สีเขียวและระบบนิเวศ
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

3,860,100

2562

3 โครงการฟาร์มต้นแบบสวนลาไยอินทรีย์
อัจฉริยะและการจัดการฟาร์มอย่างปราดเปรื่อง
หมายเหตุ ข้อมูลรายละเอียดทุกโครงการรวมใน เอกสารอ้างอิงที่ C.4.1

7,422,500
4,000,000
10,000,000
3,600,000

ผู้รับผิดชอบโครงการ
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ
ตันติกุล
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ
ตันติกุล
รองศาสตราจารย์บัณฑิต
หิรัญสถิตย์พร
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นาพร
ปัญโญใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร
วาฤทธิ์

9,000,000

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ

17,050,000

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร
วาฤทธิ์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ อุมาพร
อุประ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์
วงศ์ศริ ิอานวย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นาพร
ปัญโญใหญ่

5,500,000
12,019,100
12,470,000
2,000,000

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
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ตารางที่ C.4.4 ผลสาเร็จตามตัวชีว้ ัดของแผนบริการวิชาการแก่สังคม ย้อนหลัง 4 ปี
งบประมาณ 2559
ตัวชีวัด
เป้าหมาย

งบประมาณ 2560

งบประมาณ 2561

งบประมาณ 2562

ผลการ
ผลการ
ผลการ
ผลการ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

1. มีจานวนตั วชี้วัด ใน
แผนที่บรรลุผลสาเร็จ

ร้อยละ
70 ของ
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

ร้อยละ
100

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70
ของ
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด
-

ร้อยละ
100

2. ด าเนิ น โครงการ
ตามแผน

ร้อยละ
95 ของ
โครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ
100

3 . มี ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร
วิ ช าการที่ ส อดคล้ อ ง
กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัย
4 . มี ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร ที่ มี ก า ร
บู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร
เรียนการสอน
5. มีผู้เข้ารับบริการที่
สามารถนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์

-

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70
ของ
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด
-

ร้อยละ
60.43

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70
ของ
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด
-

ร้อยละ
100

-

ร้อยละ
70 ของ
โครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ 80

ร้อยละ
70 ของ
โครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ
95.45

ร้อยละ
70 ของ
โครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ
100

-

-

ร้อยละ
70 ของ
โครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ 84

ร้อยละ
70 ของ
โครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ
77.27

ร้อยละ
70 ของ
โครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ
100

-

-

-

-

ร้อยละ
20 ของผู้
เข้ารับ
บริการ
ทั้งหมด
หมายเหตุ ช่องที่ไม่ได้รายงานผล คือ ในปีงบประมาณนั้นไม่ได้กาหนดตัวชี้วัดนั้นในแผน

ร้อยละ
3.54

ร้อยละ
30 ของผู้
เข้ารับ
บริการ
ทั้งหมด

ร้อยละ
11.74

-

-

-

จากตารางที่ C.4.4 แสดงผลสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการแก่สังคม ย้อนหลัง 4 ปี
ในการวางแผนการขับเคลื่อนบริการวิชาการของคณะฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้และมีบทบาทใน
โครงการบริการวิชาการ ที่คณะได้จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจ และสามารถนาความรู้จากโครงการบริการวิชาการ
มาปรับประยุกต์ใช้ในรายวิชาและในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ทางคณะฯ อยากให้มีการติดตามผู้เข้ารับ
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บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องถึงความสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากตัวชี้วัดนี้ในปี 25612562 ได้รอ้ ยละของผลการดาเนินการต่ากว่าเป้าหมาย
C.4.3 การกากับติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการ เพื่อวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงให้
ตอบสนองทิศทางการวิจัยของคณะฯ
จากข้อมูลงานบริการวิชาการย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2562 แสดงให้เห็นว่า
คณะได้รับงบประมาณในการจัดทาโครงการบริการวิชาการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังขาดโครงการบริการ
วิชาการที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกที่มีการบูรณาการจากทุกสาขาวิชาของคณะ และการ
หารายได้จากการบริการวิชาการยังไม่มากนัก ทางคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา พ.ศ. 2562 เสนอแนะให้คณะมีโครงการบริการวิชาการที่หารายได้เพิ่มขึ้น
ดังนั้น ทิศทางในการทาบริการวิชาการแก่สังคมในปีงบประมาณ 2563-2564 จึงมุ่งเน้นการ
ผลักดันให้บุคลากรในคณะฯ เสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุ นภายนอกและดาเนินโครงการบริการ
วิชาการที่หารายได้ให้แก่คณะเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้มีการนาองค์ความรู้ไปเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ดังนี้
1. ผลักดันการเขียนเสนอขอโครงการงบบูรณาการในรูปแบบของภาพรวมของคณะที่รวมองค์
ความรู้ในทุกสาขาวิชา เพื่อให้เกิดการบูรณาการไปเพื่อการเรียนการสอน
2. ผลักดันให้บุคลากรของคณะขอทุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก โดยเปิดโอกาส
ให้แก่บุคลากร และแหล่งทุนภายนอกได้มาแลกเปลี่ยนปัญหา และแนะแนวทางในการขอทุนบริการ
วิชาการ เพื่อผลักดันให้บุคลากรเสนอขอทุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น
3. มีการจัดตัง้ หน่วยวิจัยและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอาหารเพื่ออนาคต เพื่อเสนอขอ
ทุนวิจัย ทุนบริการวิชาการ และให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อหารายได้
4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ของคณะในระดับนานาชาติ โดยคณะฯ ได้นาองค์ความรู้ด้านการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ชา ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโครงการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในสาธารณรัฐ
สังคมนิย มเวีย ดนาม ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกั นระหว่างมหาวิท ยาลัย แม่โ จ้และกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และวิจัย เข้าร่วมเป็นผูเ้ ชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นโครงการ
5. มีการปรับแผนการดาเนินกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ ให้ทันต่อ
สถานการณ์ แ ละตรงตามความต้ อ งการของชุ ม ชน หรื อ สิ่ ง ที่ ก าลั ง เป็ น ปั ญ หาของสั ง คม โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 นี้ ได้กาหนดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ไ ด้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อ
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สามารถนาไปถ่ายทอดให้แก่สังคมในการเตรียมรับมือของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาใน
ปัจจุบันได้
จากการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2563 พบว่าคณะฯ คาดหวังว่าจะผลักดันให้ทุกสาขาวิชามี
โครงการบริก ารวิชาการที่ไ ด้รับสนับ สนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น ซึ่งมีโ ครงการ
บริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณมากกว่า 1,000,000 บาท จากเดิมเฉลี่ยร้อยละ 11.71 ของโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15 โครงการบริการวิชาการทั้งหมด และเกิดรายได้จากการ
บริการวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
2564
C.4.4 การวิเคราะห์ช่องว่างการดาเนินงาน (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ C.4 – ผลและกระบวนการบริการวิชาการตามทิศ
ทางการพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและเพื่อผู้เรียน
เกณฑ์
ย่อย
C4.1

C4.2

การดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

คณะฯ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลงานบริการ
เอกสารอ้างอิง
วิชาการย้อนหลัง และทาการวิเคราะห์
ที่ C.4.1
เพื่อพัฒนาและหาทิศทางของกลุ่มงาน
บริการวิชาการของคณะฯ โดยมีนโยบาย
ส่งเสริมและผลักดันเป้าหมายในปี 25632564
คณะฯ ได้แต่งตัง้ ผอ.ศูนย์ฯ ในการ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ
เพื่อฝึกอบรม และให้คาปรึกษา สาหรับ
การหารายได้ของคณะฯ

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนาต่อไป
คณะฯ ควรมีการประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการ เพื่อวัดผลกระทบที่เกิดจากการนา
ความรู้จากบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ให้
ชัดเจนมากขึ้น และรวบรวมองค์ความรู้จากการ
บริการวิชาการจัดทาเป็นคู่มือหรือสื่อเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว
คณะฯ ควรมีการกาหนดให้โครงการบริการ
วิชาการทุกโครงการ บูรณาการกับการเรียนการ
สอน
คณะฯ สนับสนุนการจัดตัง้ หน่วยวิจัยต่าง ๆ ให้มี
หารายได้โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ได้แก่ ด้าน Smart Farming และการให้บริการให้
คาปรึกษาและการวิจัยทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
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เกณฑ์คุณภาพที่ 4 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
ผลและกระบวนการบริการวิชาการฯ
4.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอก
คณะ/สถาบันในการกาหนดหรือทบทวนทิศทางการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนาผูเ้ รียนของคณะ/
สถาบัน ตามวิสัยทัศน์ ปณิธาน และ/หรือยุทธศาสตร์
ของคณะ/สถาบันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
4.2 มีการกากับติดตามและประเมินผลการบริการ
วิชาการและกระบวนการบริการวิชาการให้ตอบสนอง
ทิศทางการบริการวิชาการของคณะ/สถาบันและใช้
ผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับ
ทิศทาง
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3
/

/

/

4

5

6

7
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C.5 ผลและกระบวนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือบูรณา
การกับพันธกิจอื่นของสถาบัน
คาอธิบาย : คณะ/สถาบันมีการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ของคณะ/สถาบัน และ/หรือช่วยส่งเสริม สืบ สาน อนุรักษ์ และธารงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ชุมชนสังคม และประเทศ รวมถึงการบูรณาการกับวัฒนธรรมสากล ตามระดับความเชี่ยวชาญ
และบริบทของสถาบัน ด้วยการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในสถาบัน
หรือระหว่างสถาบัน หรือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลลัพธ์ของการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่นาไปสู่การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน หรืออาจรวมถึงก่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
C.5.1 การวางระบบการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของคณะฯ ดังรูปที่ C.5.1 กาหนดทิศทางนโยบายและแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับงานทานุบารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
มหาวิท ยาลั ย ที่จะเป็ นศูนย์รวมแหล่งเรีย นรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น โดยมี
ตั ว แทนบุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ของคณะ เข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าร่วมกาหนดทิศทางและจัดทาแผนปฏิบัติการด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้บุคลากรของคณะยังได้เข้าร่วมเป็น คณะกรรมจัดทา
โคมยี่เป็ง และรถกระทงยี่เป็งของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมประกวดในเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ โดยได้ใช้
ความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมช่วยในการออกแบบโครงสร้างของรถกระทงที่ใช้ในการประกวดรถ
กระทงและขบวนในงานประเพณียี่เป็งของเชียงใหม่
คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ โดยมีการจัดประชุมทุก
ไตรมาส เพื่อกากับดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนและดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในระดับคณะ มี
การกาหนดค่าเป้าหมายและตัวชีว้ ัดในแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ โดยมีรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
ทาหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ และมีตัวแทนบุคลากรจากทุกหลักสูตรและตัวแทนผู้นานักศึกษา
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพิจารณาประกอบการจัดทาแผนด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมกันสืบ
สานสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีรว่ มกัน รวมถึงส่งเสริมการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น
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ระบบการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย
(นโยบาย/ แผนการดาเนินงาน)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับคณะ
(ตัวแทนบุคลากร/ ตัวแทนสโมสรนักศึกษา)
โครงการ/ กิจกรรม

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ขออนุมตั ิจัดทาโครงการ/
กิจกรรม

ดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
รูปที่ C.5.1 แผนผังระบบการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะฯ

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
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C.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี เพื่อการพัฒนาและกาหนดทิศทางงานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของคณะฯ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกคณะฯ กล่าวคือได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง
ทุกปี นอกจากนี้ยังได้รับสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินในระดับมหาวิทยาลัยจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิท ยาลั ย แม่โ จ้ เพื่อ จัด กิ จกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ และจากข้อมู ล
โครงการย้อนหลัง 5 ปี กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการจัด
กิจกรรมเพื่อร่วมกันสืบสานสืบทอดศิลปวั ฒนธรรมประเพณีร่วมกัน และมีเพียงบางกิจกรรมที่ส่งเสริม
การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น แต่ยังไม่มีกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับบริบทของคณะ อย่างชัดเจน และหากมองภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะเห็นได้ว่าคณะฯ ยัง
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษา ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง ดังข้อมูลตารางที่ C.5.1 และตารางที่ C.5.2
ตารางที่ C.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ของโครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ
(แหล่งงบประมาณและผูเ้ ข้าร่วมโครงการ)
โครงการ/กิจกรรม

2558
งปม.
(บาท)

- แหล่งงบประมาณภายในคณะ
(เงินรายได้คณะ งานทานุฯ)
- แหล่งงบประมาณภายในคณะ
(เงินรายได้คณะ งานกิจการน.ศ.)
- แหล่งงบประมาณภายในคณะ
(กองทุนคณะ)
- แหล่งงบประมาณภายนอกคณะ
(งปม.แผ่นดิน ศูนย์ศลิ ปฯ)
รวมงบประมาณสนับสนุน
1. โครงการงานประเพณี
รดน้าดาหัวผู้อาวุโสและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
2. โครงการงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา
3. โครงการพี่ชวนน้องทาบุญตัก
บาตรรับฟังพระธรรมเทศนา
4. โครงการงานไหว้ครู

ปีงบประมาณ
2560

2559
ผู้เข้า
ร่วม
(คน)

งปม.
(บาท)

ผู้เข้า
ร่วม
(คน)

งปม.
(บาท)

ผู้เข้า
ร่วม
(คน)

2561
งปม.
(บาท)

2562
ผู้เข้า
ร่วม
(คน)

งปม.
(บาท)

ผู้เข้า
ร่วม
(คน)

72,300

65,880

66,700

75,000

75,000

9,000

11,000

12,000

12,000

12,000

-

-

17,500

122,900

122,900

122,900

122,900

60,000

204,200
27,000

123

199,780
27,500

97

219,100
27,500

80

209,900
29,000

95

147,000
29,000

89

7,500

161

7,500

50

7,500

69

12,000

70

12,000

113

9,000

293

11,000

363

12,000

315

12,000

478

12,000

382

7,800

186

7,700

224

7,700

293

8,000

200

12,000

200
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โครงการ/กิจกรรม

2558
งปม.
(บาท)

5. โครงการประกวดโคมลอย
ประเพณียี่เป็ง
6. โครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา
7. โครงการทาบุญคณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร
8. โครงการบูรณาการด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
9. โครงการตามรอยสล่าล้านนา
เพื่อบูรณาการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา

122,900

30,000

ปีงบประมาณ
2560

2559
ผู้เข้า
ร่วม
(คน)
293

74

2561

งปม.
(บาท)

ผู้เข้า
ร่วม
(คน)

งปม.
(บาท)

ผู้เข้า
ร่วม
(คน)

122,900

587

122,900
17,500

**งด
167

23,180

75

24,000

70

2562

งปม.
(บาท)

ผู้เข้า
ร่วม
(คน)

งปม.
(บาท)

ผู้เข้า
ร่วม
(คน)

148,900

49

82,000

169

ตารางที่ C.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ของโครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ
(ผลการประเมินแต่ละโครงการ)
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการงานประเพณี รดน้าดาหัวผู้อาวุโส
และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
3. โครงการพี่ชวนน้องทาบุญตักบาตรรับฟัง
พระธรรมเทศนา
4. โครงการงานไหว้ครู
5. โครงการประกวดโคมลอยประเพณียี่เป็ง
6. โครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา
7. โครงการทาบุญคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
8. โครงการบูรณาการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
9. โครงการตามรอยสล่าล้านนา เพื่อบูรณาการ
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน (ปีงบประมาณ)
2559
2560
2561

2558

2562

เชิง
ปริมาณ

เชิง
คุณภาพ

เชิง
ปริมาณ

เชิง
คุณภาพ

เชิง
ปริมาณ

เชิง
คุณภาพ

เชิง
ปริมาณ

เชิง
คุณภาพ

เชิง
ปริมาณ

เชิง
คุณภาพ

100

82.6

100

83

100

88.6

100

94.6

100

93.6

100
97.66

82
80.8

100
100

79
78

100
100

79
79

100
100

80
85

100
100

86
83

100
97.66

78
91

100

81

100

87

100

82

100

84

100

77

**งด
100

**งด
90.4

75

78

87.5

86

100

93

70.41

85

75

74
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หมายเหตุ เอกสารอ้างอิงที่ C.5.1
**งด เนื่องจาก เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร

จากตารางคณะฯ มี ก ารสรุ ป ผลประเมิ น โครงการ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ รายงานผลความส าเร็ จ ตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละโครงการให้แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลา จากข้อมูล
ย้อนหลัง 5 ปี การกาหนดตัวชี้วัดโครงการในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่จะกาหนดจากร้อยละของผู้เข้าร่วม
แต่ละกิจกรรม และกาหนดตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพจากร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดกิจกรรม
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ ผลการดาเนินงานโครงการภาพรวมในแต่ละปี เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่กาหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะกาหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
C.5.3 การกากับดูแลและประเมินผลการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อวางแผนพัฒนา/
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ถึ ง พ.ศ. 2558 คณะฯ ได้ รับ การสนับ สนุ นงบประมาณแผ่ นดิ น
ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย จากศู นย์ ศิ ล ปวัฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย แม่โ จ้ เพื่อ ดาเนิ นโครงการประกวด
โคมลอยประเพณียี่เป็ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่ทั้งนี้พบข้อเสนอแนะและ
การขอความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แนะนาให้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็น
รูป แบบอื่ น แต่ ยั ง คงวั ตถุ ป ระสงค์ เ ดิม คื อ เพื่ อ ส่ งเสริ มการท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและวั ฒนธรรมร่ ว มกั น
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการประกวดโคมลอย อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมในยุคปัจจุบัน เช่น
การปล่อยโคมลอยที่เ กิ ด ขึ้นภายในงาน อาจก่อให้เ กิดไฟไหม้ หรืออาจเป็นอันตรายส่งผลต่อความ
ปลอดภัยในการบินของอากาศยาน อาจเสีย หายต่อชีวิตและทรัพย์สินของส่วนรวม ซึ่งแนวโน้มของ
ผลกระทบและความภาพรวมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและ
วั ฒ นธรรมของคณะฯ ได้ น ามาพิ จ ารณาและมี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นงานข่วงวัฒนธรรมล้านนา และได้มีการปรับปรุง
รูปแบบการจัดกิจกรรมอีกครั้ง ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เป็นกิจกรรมตามรอยสล่าล้านนาเพื่อบูรณา
การด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาจนถึงปัจจุบัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมงานประเพณีรดน้าดาหัวผู้อาวุโส
ของคณะฯ เสนอให้มีการปรับรูปแบบผังงาน (ด้านกายภาพ) ให้นาฉากป้ายไวนิลด้านหลังผู้อาวุโสออก
และเปิดพัดลมเพิ่มเพื่อช่วยระบายอากาศ เนื่องจากกิจกรรมจัดขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งมีสภาพอากาศ
ร้อนจัด คณะกรรมการฯ ได้มีก ารปรับ ปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยนาฉากป้ายไวนิลบริเวณด้านหลัง
ผูอ้ าวุโสออก ปรับรูปแบบผังงานตามคาแนะนาโดยเน้นพื้นที่เปิดโล่ง และเปิดพัดลมเพิ่มเพื่อช่วยระบาย
อากาศในงาน ซึ่งส่งผลให้การประเมินโครงการ ปี 2562 ไม่พบข้อเสนอแนะเดิมอีก แต่พบข้อเสนอแนะ
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ใหม่สาหรับการปรับปรุงการจัดงานครั้งถัดไป คือ ควรงดใช้ภาชนะที่ทาจากโฟม และควรรณรงค์ให้
งดใช้ในทุกกิจกรรมของคณะฯ
นอกจากนี้คณะฯ ได้กากับติดตามผลการดาเนินงานแต่ละโครงการ โดยมีนโยบายเพื่อกาหนด
ทิศทางของคณะฯ ดังนี้
1. ให้คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ รวบรวมข้อมูลโครงการเป็นฐานข้อมูล
กิจกรรม และนาผลประเมินเชิงคุณภาพมาเป็นตัวกาหนดตัวชี้วัดของคณะฯ
2. ให้คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ จัดกลุ่มประเภทโครงการออกเป็น 2
กลุ่มคือ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ สืบสานประเพณีและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร และโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีและส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่าง
นักเรียน แล้วทาการประเมินโครงการด้วยตัวชีว้ ัดของแต่ละกลุ่ม
3. ให้คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ ดาเนินโครงการทุกแบบตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แล้วทาการประเมินโครงการด้วย
ตัวชี้วัดเพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
4. ให้คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์
ระหว่างนัก ศึก ษาไทยกั บนัก ศึก ษาต่างชาติ โดยใช้โ ครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะเป็น
สื่อกลางระหว่างภาษา แล้วทาการประเมินโครงการด้วยตัวชีว้ ัดที่เหมาะสมต่อไป
C.5.4 การวิเคราะห์ช่องว่างการดาเนินงาน (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ C.5 – ผลและกระบวนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์
การดาเนินการในปัจจุบัน
หลักฐาน
ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ย่อย
ต่อไป
C.5.1 คณะฯ มี ก ารใช้ ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง เพื่ อ เอกสารอ้างอิง คณะฯ มีน โยบายด้ า นทานุ บารุ ง ศิล ปะ
วิเ คราะห์ ก ารด าเนิน งานด้ า นทานุ บารุ ง ที่ 5.1
แล ะวั ฒนธรรมใ ห ม่ แล ะ ต้ อ งก า ร
ศิลปะและวัฒนธรรม
งบประมาณดาเนินการต่อไป
C.5.2 คณะฯ มี ก ารด าเนิ น งานด้ า นท านุ บ ารุ ง
คณะฯ ควรผลักดันให้มกี ารเพิ่มหรือปรับ
ศิล ปะและวั ฒ นธรรมครบถ้ ว นบางส่ ว น
รูปแบบกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและ
โดยกิจกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพื่อการสืบ
วัฒนธรรม เพื่อ ให้สอดคล้ องกับบริบท
สานสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี แต่
ของคณะฯ เช่ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ภู มิ
ยังไม่มีกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะ
ปั ญ ญ า ทา ง ก า รเ ก ษตร เค รื่ อง ไ ม้
และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ
เครื่องมือทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับ
คณะฯ อย่างชัดเจน
งานวิศวกรรม เป็นต้น
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เกณฑ์คุณภาพที่ 5 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ ผลและกระบวนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 1
5.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและ
ภายนอกคณะ/สถาบันในการกาหนดหรือทบทวน
ทิศทางการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับพันธกิจอื่นของคณะ/สถาบัน หรือเพื่อ
การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมความเข้าใจหรือการสืบสานต่อ
ยอดศิลปวัฒนธรรม
5.2 มีการกากับดูแลและประเมินผลการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและกระบวนการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้ตอบสนองทิศทางการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานและใช้ผลการ
ประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับ
ทิศทาง
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

2

3
/

/

/

4

5

6

7
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C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
คาอธิบาย : ผู้บริหารคณะ/สถาบันมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา คัดเลือก กากับการ
ดาเนินงาน พัฒนาและดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลอันเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของคณะ/สถาบัน มี
การใช้ข้อมูลที่เกี่ ย วข้องในการด าเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากร มีระบบและการดาเนินการที่
สอดคล้องเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของคณะ/สถาบัน ในการบริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุน
กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร บุคลากรทุกภาค ส่วนได้รับการพัฒนาทักษะ
ความสามารถ เจตคติ และสมรรถนะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกาลังความสามารถและได้
ประสิทธิภาพ
C.6.1 การวางระบบการดาเนินการงานบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ
ทางคณะฯ ได้วางระบบการดาเนินการงานบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ดังแสดงในรู ปที่
C.6.1 โดยมี ค ณะกรรมการประจ าคณะฯ ก ากั บ ดู แ ลระบบ ส่ ว นการด าเนิ น งานได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการจัด ดูแลและทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ประจาปี
เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
สาหรับในปีงบประมาณ 2562 เป็นการดาเนินงานของทีมผู้บริหารชุดเก่า ซึ่งทางคณะฯ ก็ได้นา
ผลการด าเนินการดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์ ประเมินผลการดาเนินงาน และวางแผนการพัฒนา/
ปรับปรุงต่อในปีงบประมาณ 2563 ดังแสดงในรูปที่ C.6.2 โดยให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและ
การจัด ดูแลและทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ประจาปี เช่นเดิม เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมีนโยบายใหม่คือ
1. ให้บุคลากรทุกส่วนงานทางานโดยสามารถเก็บข้อมูล เข้าสู่ระบบที่คณะฯกาหนดได้ (สามารถ
นาไปทาซ้าได้) ซึ่งระบบดังกล่าวจะทาให้คณะฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล (Data) เพื่อสังเคราะห์ออกมา
เป็นสารสนเทศ (Information) ซึ่งจะเป็นดัชนีที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงการพัฒนาต่อไปได้
2. ให้บุคลากรทุกส่วนงานดาเนินโครงการ/แผนปฏิบัติการ ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ข้อคือ
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักการกระจายอานาจ หลักการนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทางานของคณะฯ
3. ให้บุคลากรทุกส่วนงานยึดหลักปรัชญา และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และคณะฯ เป็นแนว
การดาเนินงาน เพื่อให้การทางานของคณะฯ ไปในทิศทางเดียวกัน
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ระบบดาเนินการงานบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
PDCA

ระบบกากับ
ติดตาม

คณะกรรมการประจาคณะวิศวฯ

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรู้
ทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ประจาปี
-บุคลากรสายวิชาการ
-บุคลากรสายสนับสนุน

แก้ไข

ไม่ผ่าน
พิจารณาเรื่อง
ผ่าน
กากับติดตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะฯ

ไม่ผ่าน

พิจารณาเรื่อง/กลั่นกรอง
ความถูกต้อง
ผ่าน

ประเมินผลสาเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะฯ
สิทธิ์
รูปที่ C.6.1 แผนผังระบบดาเนินการงานบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ

รายงานผล
ประจาปี
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การกากับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะกรรมการ
ประจาคณะวิศวฯ

ระบบกากับติดตาม
ด้านงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
คณะฯ

PDCA

1. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (11 หลักสูตร)
3. ส่วนงานสนับสนุนด้านต่าง ๆ ของคณะฯ (12 ด้าน)

เกณฑ์พิจารณาดาเนินงานตามระบบกากับติดตามด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลคณะฯ
C.6.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนอัตรากาลังของบุคลากร
C.6.2 มีการกากับ ติดตาม ดาเนินการ และประเมิน แผนอัตรากาลังของบุคลากร และใช้ผลการประเมิน ในการทบทวนและ
ปรับปรุงอัตรากาลังให้มีความ
C.6.3 มีการกาหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จาเป็นในการขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะ/สถาบัน มีการติดตามประเมิน
สมรรถนะของบุคลากร และใช้ผลการประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
C.6.4 มีการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการได้รับการพัฒนาของบุคลากร และใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนา
บุคลากร
C.6.5 มีการกากับ ติดตาม ดาเนินการ และประเมินแผนพัฒนาบุคลากร และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงพัฒนา
บุคลากร
C.6.6 มีระบบการประเมินความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่อง และเพิ่มขวัญและกาลังใจของบุคลากรด้วยความโปร่งใส
ยุติธรรม สอดคล้องเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของคณะ/สถาบัน และส่งเสริมให้เกิดความมุง่ มั่น
กิจกรรมตามระบบกากับติดตามงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลคณะฯ ประจาปี 2563
กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ เพื่อวางแผนอัตรากาลังของบุคลากรสายวิชาการ
กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตรวิเคราะห์และประเมินผลอัตรากาลัง
กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตรวิเคราะห์และประเมินผลทิศทางของหลักสูตร
กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะของบุคลากร เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชุมผู้บริหารและบุคลากร ทาแผนพัฒนาตนเอง (IDP)
กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชุมผู้บริหารและบุคลากร ประเมินสมรรถนะที่ตอ้ งการพัฒนาตนเอง
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ประจาปี 2563
แผนที่ 1 ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสาหรับการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
แผนที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา มีสมรรถนะในระดับสากล
โครงการทบทวนและพัฒนาแผนการวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
แผนที่ 3 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
โครงการทบทวนและนาเสนอขั้นตอนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน

รูปที่ C.6.2 แผนผังการกากับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ
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C.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
C.6.2.1 ด้านตาแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทางคณะฯ ได้ ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล บุ ค ลากรสายวิ ช าการ ด้ า นต าแหน่ ง อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากเป็นปัจจัยดาเนินการหลักของคณะฯ ดังแสดงในรูปที่ รูปที่ C.6.3

รูปที่ C.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของแต่ละหลักสูตร
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รูปที่ C.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของแต่ละหลักสูตร (ต่อ)
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รูปที่ C.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของแต่ละหลักสูตร (ต่อ)
จากข้ อมู ล การวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ว่า คณะฯ มี ก ารใช้ ข้ อมู ล ที่ เ กี่ย วข้ อ งในการ
วางแผนอั ต ราก าลั ง ของบุ ค ลากร โดยคณะฯ เลื อ กเน้ น ไปที่ ส ายวิ ช าการด้ า นต าแหน่ ง อาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น เกณฑ์ ม าตรฐานการศึ ก ษาทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และ
บัณฑิตศึก ษา ตามที่ สกอ. ก าหนดส่งผลต่อการจัดการของทุกหลักสูตรทั้งมหาวิท ยาลัย เนื่องจาก
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คุณสมบัติและจานวนคนไม่เพียงพอ ดังนั้นทางคณะฯ จึงนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ได้ผลประเมิน
ดังนี้
1. หลักสูตรของคณะฯ ทั้งหมด 11 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร
และระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร เมื่อทาการวิเคราะห์อัตรากาลังล่วงหน้า 5 ปี (2563-2567) โดย
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จะมีปัญหาขาดอาจารย์จานวน 3 หลักสูตร แต่คณะฯ สามารถใช้การบริหาร
จัดการอัตราสลับทดแทนได้ทั้ง 3 หลักสูตร คือหลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมี อาจารย์ ดร.
ดวงใจ น้อยวัน ทดแทน ผศ.สมโภชน์ โกมลมณี ในปี 2563 หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรมีอาจารย์ ดร.
แสนวสันต์ ยอดคา แทน อาจารย์ ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี ในปี 2564 และหลักสูตรวิศวกรรมอาหารมี
รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ ทดแทน อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ ในปี 2567 ตามลาดับ
2. สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร คณะฯ ทาการวิเคราะห์อัตรากาลังล่วงหน้า
5 ปี (2563-2567) พบว่าจะมีปัญหาขาดอาจารย์จานวน 2 หลักสูตร ซึ่งคณะฯ ไม่มีคนทดแทนคือ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ 2 คน แต่หาอัตราสลับ
ทดแทนได้เพียง 1 คน ยังขาดอีก 1 อัตรา ซึ่งต้องการในปี 2564 หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรมีอาจารย์
เกษียณอายุราชการ 1 คน ซึ่งยังขาดอีก 1 อัตรา ซึ่งต้องการในปี 2565 ดังนั้นคณะฯ จึงมีนโยบายหา
อัตราก าลั งทดแทน 2 อัตราในปี 2564-2565 โดยก าหนดคุณสมบัติของอัตราดังกล่าวตามที่ท าง
หลักสูตรนาเสนอ ก่อนแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบต่อไป
C.6.2.1 การกากับติดตาม และประเมินบุคลากรสายวิชาการ ด้านภาระงานสอน
คณะฯ ได้ ก ากั บ ติด ตาม และประเมิน บุ คลากรทั้ งสายวิ ชาการและสายสนั บ สนุ น โดยผ่ า น
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการจัดการ ซึ่งในปี 2562-2563 พบว่าสายสนับสนุนยังไม่มีปัญหา
เรื่องภาระงานในแต่ฝ่าย จึงทาการกากับติดตาม และประเมินบุคลากรทั้งสายวิชาการ ดังแสดงในรูปที่
C.6.4 ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้กาหนดในการคานวณหน่วยนับภาระงานบุคลากรสายวิชาการ
(Full-Time Equivalent, FTE) นั้นให้คิดภาระนักเรียนตามคนที่ลงทะเบียนในปีการศึกษานั้น ส่วนภาระ
อาจารย์ให้คิดจากอาจารย์ประจาหลักสูตรภายในสังกัดคณะ ซึ่งมีภาระสอนเทียบเท่าการสอนจริงทุก
ประเภท เช่น 1 ปีก ารศึก ษา 4 รายวิช าเต็ม หรือภาคการศึก ษาละ 2 วิชาเต็ม เป็นต้น โดยในการ
คานวณหน่วยนับภาระงานบุคลากรสายวิชาการครั้งนี้จะยังไม่รวมภาระงานอื่น ๆ เช่น งานวิจัย และ
การบริกการวิชาการ ซึ่งจะมีการพัฒนาวิธีการคานวณต่อไปในปีหน้า
ดั งนั้นจากรูป ที่ C.6.4 จะพบว่าเมื่อทางคณะฯ คานวณค่า หน่วยนับ ภาระงานบุคลากรสาย
วิชาการ ในปี 2561-2562 ของแต่สาขาวิชา แล้วทาการคานวณหาค่าเฉลี่ย จะพบว่าหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีจะมีค่า FTE สูงกว่าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษามาก โดยสาขาวิศวกรรมเกษตรมีค่า FTE
สูงสุดอยู่ที่ 24.63 ต่ออาจารย์ 1 คน โดยมีค่าเฉลี่ยของทั้งคณะอยู่ที่ 17.50 ต่ออาจารย์ 1 คน
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รูปที่ C.6.4 การประเมินบุคลากรสายวิชาการ ด้านภาระงานสอน (FTE)
อย่า งไรก็ ดีก ารประเมิน บุค ลากรสายวิ ชาการดั งกล่า ว คณะฯ ได้วิ เ คราะห์ รวมไปถึ งความ
เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งประเมินสมรรถนะของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนทางวิชาการด้วย เช่น มอบหมายให้คณะกรรมการวิชาการประจาคณะไปทาการแบ่ง
กระจายภาระการสอนให้เฉลี่ยทุกคน โดยกระจายภาระออกไปทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ด้วย เป็น
ต้น
นอกจากนี้ ในรูปทางคณะฯ ยังทาการวิเคราะห์ จานวนอาจารย์ขั้นต่า ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยค่าในลงเล็บหมายถึง หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก สามารถใช้
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รซ้ ากั น ได้ ซึ่ ง คณะฯ จะต้ อ งมี อ าจารย์ ขั้ น ต่ าจ านวน 34 คน แต่ ห าก
วิเคราะห์ในแง่ของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนิ นงานในหลักสูตร หลักสูตรจาเป็นต้องใช้
เกณฑ์จานวนอาจารย์พึ่งมีในช่องคอลัมน์สุดท้ายประเมินแทน เนื่องจากบางสาขามีอนุสาขาย่อย เช่น
วิศวกรรมอาหาร มีสาขาย่อย 4 ด้านคือ Food processing Food machinery Food Innovation และ Food
safety นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์จานวนตามสภาวิ ชาชีพกาหนด และในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารมีจานวนนักศึกษามากกว่า 60 คน ในแต่ละปีก ารศึก ษา ดังนั้นจึงควรมีอาจารย์มากขึ้น โดย
คณะฯ ประเมินเบื้องต้นว่าควรมีอาจารย์รวมประมาณ 43 คน จึงจะเพียงพอต่อการบริหารจัดการของ
ทุกหลักสูตรต่อไปในอนาคต
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C.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะของบุคลากรที่จาเป็นในการขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ
โดยคณะฯ ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล สมรรถนะของบุคลากรที่จาเป็นในพัฒนาบุคลากร จาก
แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan, IDP) ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดทาแบบฟอร์มกรอกข้อมูล
ส่วนตัวแบบ Offline ดังแสดงในเอกสารอ้างอิงที่ C.6.1 โดยข้อมูลดังกล่าวถูกนามาวิเคราะห์เพื่อหา
ทิศทางในการกาหนดโครงการและงบประมาณสนับสนุนต่อไป เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กาหนด
เกณฑ์สมรรถนะของบุคลากรทุกประเภท และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาโครงการ/
หลักสูตรเสริมสมรรถนะสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนั้นทางคณะฯ จึงได้ใ ช้เกณฑ์กลางในการ
ดาเนินงานของคณะฯ ดังแสดงในตารางที่ C.6.1 และตารางที่ C.6.2
ตารางที่ C.6.1 โครงการ/หลักสูตรเสริมสมรรถนะสายวิชาการ

ตารางที่ C.6.2 โครงการ/หลักสูตรเสริมสมรรถนะสายสนับสนุน
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ตารางที่ C.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะจากแผน IDP ของบุคลากรสายวิชาการ
ลาดับ

รายละเอียด

จานวน

สัดส่วนจาก
ทั้งหมด

1

จานวนอาจารย์ที่ระบุแผนเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ จาก อ. เป็น ผศ.

7

37

2

จานวนอาจารย์ที่ระบุแผนเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ จาก ผศ. เป็น รศ.

5

26

3

จานวนอาจารย์ที่ระบุแผนเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ จาก รศ. เป็น ศ.

3

16

4

จานวนอาจารย์ที่ไม่ได้ระบุแผน

4

21

รวม

19

100

จานวน

สัดส่วนจาก
ทั้งหมด

ตารางที่ C.6.4 การวิเคราะห์ทิศทางจากแผน IDP ของบุคลากรสายวิชาการ
ลาดับ

รายละเอียด

1

จานวนอาจารย์ที่ระบุแผนการเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการในปี 2562

1

5

2

จานวนอาจารย์ที่ระบุแผนการเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการในปี 2563

5

26

3

จานวนอาจารย์ที่ระบุแผนการเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการในปี 2564

1

5

4

จานวนอาจารย์ที่ระบุแผนการเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการในปี 2565

4

21

5

จานวนอาจารย์ที่ระบุแผนการเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการในปี 2566

4

21

6

จานวนอาจารย์ที่ไม่ระบุแผน

4

21

19

100

รวม

จากตารางที่ C.6.3 และ ตารางที่ C.6.4 คณะฯ ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะจากแผน
IDP ของบุคลากรสายวิชาการ และวิเคราะห์ทิศทางจากแผน IDP ของบุคลากรสายวิชาการ โดยจาก
ข้อมูลการสร้างสมรรถนะของบุคลากรที่จาเป็นในการขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะฯ เป็นปัจจัย
สาคั ญ ในการพั ฒนาไปข้างหน้า ซึ่งมีก ารเปลี่ย นแปลงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ดัง
ตัวอย่างวิกฤติโรคระบาด COVID 19 ทาให้ทั้งโลกและประเทศไทย ต้องเปลี่ยนแปลงแผนดาเนินการไป
นอกจากนี้จากนโยบายใหม่ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ ทาให้มาตรฐานของอาจารย์ซึ่งมีตาแหน่งวิชาการ
เป็นตัวชี้วัดในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ และสร้างรายได้ ต้องเป็นเป้าหมายหลัก ของ
คณะฯ โดยจากข้อมูลที่ผ่านมาคณะฯ มีผู้ดารงตาแหน่งวิชาการอยู่ที่ประมาณ 65% (28/43) ของ
บุคลากรสายวิชาการเท่านั้น ส่วนสายสนับสนุนมีผู้มีตาแหน่งชานาญการอยู่ที่ประมาณ 10% (4/38)
ดังนั้นคณะจึงมีการวางแผนเพื่อเพิ่มยอดดังกล่าวขึ้น โดยกาหนดให้ในปี 2563-2567 จะต้องมีดารง
ตาแหน่งวิชาการอยู่ที่ประมาณ 75% และสายสนับสนุนมีผมู้ ีตาแหน่งชานาญการอยู่ที่ประมาณ 25%
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ตารางที่ C.6.5 การวิเคราะห์ความต้องการเสริมสมรรถนะสายวิชาการ (หลักสูตรแกน)
หลัก
สูตร
แกน

รายละเอียด

จานวน

สัดส่วน

CA1

จานวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรแกน CA1 การเตรียมความพร้อมสู่ตาแหน่งทีส่ ูงขึน้

12

63

CA2

จานวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรแกน CA2 หลักสูตรก้าวใหม่สายวิชาการ

1

5

CA3

จานวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรแกน CA3 การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในศตวรรษที่ 21

15

79

CA4

จานวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรแกน CA4 การสร้างโจทย์วจิ ัย

8

42

13

68

5

26

CA5
CA6

จานวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรแกน CA5 การบูรณาการการเรียนการสอน วิจัย และ
การบริการวิชาการ
จานวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรแกน CA6 หลักสูตรสาหรับ coaching สาหรับการเรียน
การสอนวิจัยและการบริการวิชาการ

สรุปจานวนบุคลากรตามแผนการพัฒนาตนเองตาม Training roadmap
หลักสูตรแกน ในช่วงปี 2562-2565
สัดส่วนจากข้อมูลทั้งหมด (%)

100
80

79
68

63

60

42

40

26

20

5

0
CA1

CA2

CA3

CA4

CA5

CA6

หลักสูตรแกน

รูปที่ C.6.5 สัดส่วนความต้องการเสริมสมรรถนะสายวิชาการ (หลักสูตรแกน)
จากตารางที่ C.6.5 และรูปที่ C.6.5 ทางคณะฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเสริมสมรรถนะ
สายวิชาการ (หลักสูตรแกน) โดยจะเน้นที่โครงการที่ต้องการสูงก่อนเพื่อให้การบริหารงบประมาณ
เป็นไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/หลักสูตร ฝึกวิธีการสอนในศตวรรษที่ 21 การบูร
ณาการการเรียนการสอน วิจัย และการบริการวิชาการ และการเตรียมความพร้อมสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
โดยจะเริ่มในปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป
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ตารางที่ C.6.6 การวิเคราะห์ความต้องการเสริมสมรรถนะสายวิชาการ (หลักสูตรรอง)
หลัก
สูตร
รอง

รายละเอียด

จานวน

สัดส่วน

QA1

จานวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรรอง QA1 การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับ
หลักสูตร

8

42

QA2

จานวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรรอง QA2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

12

63

QA3

จานวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรรอง QA3 การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับคณะ

3

16

QA4

จานวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรรอง QA4 Leadership and team management

3

16

QA5

จานวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรรอง QA5 การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูง

3

16

QA6

จานวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรรอง QA6 กฎหมายที่ควรรู้ในสถาบันอุดมศึกษา

8

42

QA7

จานวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรรอง QA7 การใช้ ICT ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

14
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สรุปจานวนบุคลากรตามแผนการพัฒนาตนเองตาม Training roadmap
หลักสูตรรอง ในช่วงปี 2562-2565
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สัดส่วนจากข้อมูลทั้งหมด (%)

80
63
60
42

42

40
20

16

16

16

QA3

QA4

QA5

0
QA1

QA2

QA6

QA7

หลักสูตรรอง

รูปที่ C.6.6 สัดส่วนความต้องการเสริมสมรรถนะสายวิชาการ (หลักสูตรรอง)
จากตารางที่ C.6.6 และรูปที่ C.6.6 ทางคณะฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเสริมสมรรถนะ
สายวิชาการ (หลัก สูตรรอง) โดยจะเน้นที่โ ครงการที่ต้องการสูงก่อนเพื่อให้ก ารบริหารงบประมาณ
เป็นไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/หลักสูตร การใช้ ICT ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการบริการวิชาการ และการวัดและประเมินผลการเรีย นรู้ โดยได้เ ริ่ม มาแล้ว ใน
ปีงบประมาณ 2563
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C.6.5 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจาเป็นในการได้รับการพัฒนาของบุคลากร
ทางคณะฯ ได้การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจาเป็นในการได้รับการพัฒนาของบุคลากรดัง
แสดงในรูปที่ C.6.7 รูปที่ C.6.8 และรูปที่ C.6.9

รูปที่ C.6.7 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของสายวิชาการ

รูปที่ C.6.8 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของสายวิชาการ
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รูปที่ C.6.9 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการรวมของบุคลากรทั้งคณะฯ
โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลในแผนพัฒนาตนเอง IDP ของบุคลากรทุกคนในคณะฯ ซึ่งแยก
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ สายวิชาการ และสายสนับสนุน จากรูปที่ C.6.7 สายวิชาการมีความต้องการสูงสุด
ในด้านการวิจัย และนวัตกรรม รองลงมาคือด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ส่วนจากรูปที่ C.6.7 สาย
สนั บ สนุ น มี ค วามต้ อ งการสู ง สุ ด ในด้ า นเกี่ ย วกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ รองลงมาคื อ ด้ า นการใช้
ภาษาต่างประเทศ และเมื่อนาข้อมูลบุคลากรทั้งคณะฯ มาวิเคราะห์จะพบว่ามีความต้องการสูงสุดใน
ด้ า นการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ รองลงมาคื อ ด้ า นการวิ จั ย และนวั ต กรรม และด้ า นเกี่ ย วกั บ งานที่
รับผิดชอบ ตามลาดับ
ดังนั้นทางคณะฯ จึงควรจัดงบประมาณสนับสนุนในโครงการด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเป็น
หลั ก ในปีงบประมาณ 2564 ส่ว นในปีงบประมาณ 2563 ทางคณะฯ ได้จัดโครงการเกี่ย วกั บ งานที่
รับผิดชอบ และด้านการวิจัยและนวัตกรรม ไปแล้วซึ่งมีผลประเมินโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังคงต้อง
รอผลการประเมินเชิงคุณภาพต่อไปในปีงบประมาณหน้า โดยสรุ ปจะเห็นว่าคณะฯ ได้มีการใช้ข้อมูล
ความต้องการจาเป็นในการได้รับการพัฒนาของบุคลากร ซึ่งทุกความต้องการของบุคลากรทางคณะฯ
จะพิจารณาดาเนินการเป้นลาดับ โดยเน้นให้เกิดพัฒนาของบุคลากรอย่างแท้จริง โดยมอบหมายให้ทาง
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการจัดการ กาหนดตัวชี้วัดเชิงคุ ณภาพและเชิงปริมาณที่สามารถวัด
ความสาเร็จของการพัฒนาของบุคลากรต่อไป
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C.6.5 การประเมินแผนพัฒนาบุคลากร และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
คณะฯ ได้ ด าเนิ น การประเมิ น แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจ าปี ง บประมาณ 2562 ซึ่ ง มี ก าร
ดาเนินงาน 3 ด้านคือ ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และด้านการบริหาร
จัด การสู่องค์ก รที่มีสมรรถนะสู ง จากนั้น ใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร ส าหรับ
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป ดังแสดงในตารางที่ C.6.7 ตารางที่ C.6.8 และตารางที่ C.6.9
ตารางที่ C.6.7 การประเมินแผนพัฒนาบุคลากรด้านที่ 1
2562 แผนการจัดการความรูท้ ี่ 1 : ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม
(จัดโครงการ KM เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Organic /Green /Eco U)
หัวข้อโครงการ/กิจกรรม การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
แผน
ผล
ร้อยละของ
บรรลุ ไม่บรรลุ
(จานวน) (จานวน)
การบรรลุ ตามแผน ตามแผน
ตัวชีวัด
ความสาเร็จ
ตามตัวชีวัด
√
×
เชิงปริมาณ : 1. จานวนแนวปฏิบัตทิ ี่ดี หรือ
1
1
100
√
องค์ความรู้
เชิงคุณภาพ : 2. ร้อยละความสาเร็จของการ ร้อยละ
นาแนวปฏิบัตทิ ี่ดหี รือองค์ความรู้ ไปใช้
20
ประโยชน์
(ของ
จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ทั้งหมด)

ร้อยละ19.05
(ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ทั้งหมด 21
คน มี
ผู้นาไปใช้
ประโยชน์ 4
คน

95.25

-

×

การพัฒนาและปรับปรุงแผน
2563 แผนการจัดการความรูท้ ี่ 1 : ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม
(จัดโครงการ KM เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Organic /Green /Eco U)
หัวข้อโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสาหรับการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
ผลที่คาดว่าจะปรับปรุงพัฒนาบุคลากร สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรสายวิชาการในการทาวิจัย สร้าง
นวัตกรรมใหม่ โดยก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจร
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ตารางที่ C.6.8 การประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ด้านที่ 2
2562 แผนการจัดการความรูท้ ี่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัตทิ ันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
หัวข้อโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระบบ AUN QA
แผน
ผล
ร้อยละของ
บรรลุ ไม่บรรลุ
(จานวน) (จานวน)
การบรรลุ ตามแผน ตามแผน
ตัวชีวัด
ความสาเร็จ
ตามตัวชีวัด
√
×
เชิงปริมาณ : 1. จานวนแนวปฏิบัตทิ ี่ดี หรือ
1
1
100
√
องค์ความรู้
เชิงคุณภาพ : 2. ร้อยละความสาเร็จของการ ร้อยละ
ร้อยละ
100
√
นาแนวปฏิบัตทิ ี่ดหี รือองค์ความรู้ ไปใช้
80
100
ประโยชน์
(ของ
(ทุกหลักสูตร
จานวน
ที่เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วม โครงการมี
โครงการ การนา
ทั้งหมด) ความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์)
การพัฒนาและปรับปรุงแผน
2563 แผนการจัดการความรูท้ ี่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัตทิ ันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
หัวข้อโครงการ/กิจกรรม การวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อผลประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
ผลที่คาดว่าจะปรับปรุงพัฒนาบุคลากร สามารถให้อาจารย์ถ่ายทอดความรู้และประเมินผลการเรียนของหลักสูตร
(PLO) ได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน ซึ่งก็คือลูกค้าสาหรับของคณะฯ เป็นผู้มศี ักยภาพตามวัตถประสงค์
ของคณะฯ ซึ่งจะต้องออกไปพัฒนาประเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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ตารางที่ C.6.9 การประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ด้านที่ 3
2562 แผนการจัดการความรู้ที่ 3 : การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
(High Performance Organization)
หัวข้อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการถนนสีเขียว
แผน
ผล
ร้อยละของ บรรลุ ไม่บรรลุ
(จานวน) (จานวน)
การบรรลุ ตามแผน ตามแผน
ตัวชีวัด
ความสาเร็จ
ตามตัวชีวัด
√
×
เชิงปริมาณ : 1. จานวนแนวปฏิบัตทิ ี่ดี หรือ
1
1
100
√
องค์ความรู้
เชิงคุณภาพ : 2. ร้อยละความสาเร็จของการ ร้อยละ
ร้อยละ
100
√
นาแนวปฏิบัตทิ ี่ดหี รือองค์ความรู้ ไปใช้
80
83.30
ประโยชน์
(ของ
(ผู้เข้าร่วม
จานวน
โครงการ
ผู้เข้าร่วม ทั้งหมด 38
โครงการ คน
ทั้งหมด) ประเมินผล
จาก
แบบสอบถาม
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ทั้งหมด)
การพัฒนาและปรับปรุงแผน
2563 แผนการจัดการความรู้ที่ 3 : การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
(High Performance Organization)
หัวข้อโครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการจัดทาคู่มอื การปฏิบัตงิ าน
ผลที่คาดว่าจะปรับปรุงพัฒนาบุคลากร สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในการทางานแต่ละด้าน
ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกัน ในการช่วยให้เกิดการพัฒนาคณะฯ ต่อไปอย่างเป็นระบบ
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C.6.6 การประเมินความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่อง และเพิ่มขวัญและกาลังใจของบุคลากร
คณะฯ มีระบบการประเมินความดีความชอบ เป็นประจาทุกปี ผ่านคณะกรรมการประจาคณะ
โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการสร้างขวัญและกาลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์หรือนักวิจัยที่มี
ผลงานดีเด่นโดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์และแสดงบนเว็บไซต์ของคณะฯ ยกย่องอาจารย์หรือนักวิจัย
ตลอดจนนัก ศึก ษาที่มีผลงานดีเ ด่น หรือได้รับ รางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย หรือผลงานทาง
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และจัดแสดงผลงาน หนังสือ ตารา และโล่เกียรติคุณต่าง ๆ ของ
บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา บริเวณลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
แสดงในรูปที่ C.6.10 ดังนี้ เอกสารอ้างอิงที่ C.6.2
1. ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม นาทีมนักศึกษา เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในงาน 5th Southest
Asian Agricultural Engineering Student Chapter Annual Regional Convention 2019, Politeknik Kota
Bharu, Malaysia โดยคว้ารางวัลทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้
1.1 รางวัล Gold Metal (AE Competition 2 Pertandingan Produk Inovasi)
1.2 รางวัล Gold Award (Category: Agricultural and Food Product Innovation)
1.3 รางวัล Special Award (Category: The Most Commercial Award)
1.4 รางวัล First Runner Up (Competition: Agricultural and Food Product Innovation)
2. ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ ได้รับรางวัล Best paper award ในงานประชุมวิชาการ The 11th
International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB XI 2019) ที่เมืองยะโฮร์บาห์รู มาเลย์เซีย
3. ผลงาน ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ เรื่อง Production of Tofu Using Electrocoagulation
Technique for Protein Precipitation ได้รับรางวัล Best Presentation award จากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 5th International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering. (ICBAE
2019) ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
4. ผลงาน ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง โดย ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร และอ.ดร.
แสนวสันต์ ยอดคา ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเพื่อนาผลงานวิจัยเรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ กลับกอง
วิธีวิศวกรรม แม่โจ้1 จัดแสดงภาคนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2562 Thailand
Research Expo 2019 จัดโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระหว่างวันที่ 7 - 10
เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ
โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลชมเชย
สาหรับมหาวิทยาลัยมีระบบกลางสาหรับคัดเลือกบุคลากรดีเด่นเป็นประจาทุกปี ตามประกาศ
กบม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยคณะฯ ได้ใช้ระบบดังกล่าวคัดสรรบุคลากรของคณะฯ ที่เหมาะสมเข้าคัดเลือกเป็นประจาทุกปีด้วย
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รูปที่ C.6.10 การประเมินความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่อง และเพิ่มขวัญและกาลังใจ
ของบุคลากรคณะฯ
การวิเคราะห์ช่องว่างการดาเนินงาน (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ C.6 – ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เกณฑ์
การดาเนินการในปัจจุบัน
หลักฐาน
ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ย่อย
ต่อไป
6.16.5

6.6

คณะฯ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้ง อัตรากาลัง
ภาระงาน สายวิชาการ มีการกาหนด และ
ประเมินสมรรถนะ มีการสารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน รวมทั้งทาการประเมิน
แผนพัฒนาบุคลากรในปี 2562 เพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงในปี 2563
คณะฯ มีระบบการประเมินความดีความชอบ
เป็นประจาทุกปี ผ่านคณะกรรมการประจา
คณะ เพื่อยกย่อง และเพิ่มขวัญและกาลังใจ
ของบุคลากร

เอกสารอ้างอิง คณะฯ ควรทาการประเมินเชิงคุณภาพ
ที่ C.6.1
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน รวมทั้งความพึงพอใจต่อ
โครงการที่คณะฯ จัดให้

เอกสารอ้างอิง คณะฯ อาจจะเพิ่มรางวัลอย่างอืน่ เพื่อ
ที่ C.6.2
ตอบแทนความดีความชอบ หรือส่งผล
งานเป็นตัวแทนประกวดระดับประเทศ
ต่อไป
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เกณฑ์คุณภาพที่ 6 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
6.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนอัตรากาลัง
ของบุคลากร
6.2 มีการกากับติดตาม ดาเนินการและประเมินแผน
อัตรากาลังของบุคลากร และใช้ผลการประเมินใน
การทบทวนและปรับปรุงอัตรากาลังให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการจาเป็นของคณะ/สถาบัน
6.3 มีการกาหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จาเป็นในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะ/สถาบัน มีการ
ติดตามประเมินสมรรถนะของบุคลากร และใช้ผล
การประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
6.4 มีการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการได้รับการ
พัฒนาของบุคลากร และใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร
6.5 มีการกากับติดตาม ดาเนินการ และประเมิน
แผนพัฒนาบุคลากร และใช้ผลการประเมินในการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
6.6 มีระบบการประเมินความดีความชอบ ให้รางวัล ยก
ย่อง และเพิ่มขวัญและกาลังใจของบุคลากร ด้วย
ความโปร่งใส ยุติธรรม สอดคล้องเหมาะสมกับทิศ
ทางการพัฒนาของคณะ/สถาบัน และส่งเสริมให้เกิด
ความมุง่ มั่น ร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในการ
ดาเนินพันธกิจต่าง ๆ (Merit System)
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3
/
/

/

/

/

/

/

4

5

6

7
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C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ
คาอธิบาย : ผูบ้ ริหารคณะ/สถาบันมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดและกากับให้มกี าร
ดาเนินการจัดหา บารุงรักษา และประเมินผลการจัดหาและบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากร
และสถานที่ที่ใช้ในการดาเนินพันธกิจต่าง ๆ ของคณะ/สถาบัน เพื่อให้มคี วามเพียงพอ พร้อมใช้
ทันสมัย และตอบสนองความต้องการจาเป็นของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียและการบริหารจัดการพันธกิจ
ต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อม
ทางจิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวติ สุขภาพ และความปลอดภัยของ
ผูเ้ รียน
C.7.1 การวางระบบการบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ
คณะฯ ได้มกี ารวางระบบการบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ ดังแสดงใน
รูปที่ C.7.1 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการดาเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยได้ ว างระบบและขั้ น ตอนในการในการด าเนิ น งานและขั บ เคลื่ อ นด้ า นกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น
1) งานทั่วไปด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ
ทางคณะมีฝ่ายงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย นายช่างเทคนิค จานวน 1 คน
และคนงานเกษตร จานวน 4 คน ทาหน้าที่ดูแล ซ่อมแซม และปรับปรุง บริเวณพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางของ
คณะที่ได้รับผิดชอบดูแล เช่น ห้องเรียนรวม ห้องประชุม ห้องน้า ทางเดิน สนามกีฬา และบริเวณพื้นที่สี
เขียว เป็นต้น
นอกจากนี้ ใ นแต่ล ะหลั ก สู ตรจะมีเ จ้าหน้าที่ ที่ไ ด้รั บ การมอบหมายให้ ดูแลห้องเรีย นและ
ห้องปฏิบัติการที่แต่ละหลักสูตรควบคุมดูแล อีกทั้งทางคณะยังได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอาคาร เพื่อ
ดูแลความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์และสภาพอาคารโดยทั่วไป ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายเจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมอาคารจะสารวจและประเมินความเสียหายในเบื้องต้น และทาการแก้ไข ซ่อมแซม ในกรณีที่
สามารถลงมือปฏิบัติการเองได้ สาหรับกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จะแจ้งข้อมูลปัญหามายัง
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเขียนคาร้องในแบบฟอร์มคาขอใช้บริการงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(วอ.กส.001) ส่งให้งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม จากนั้นเจ้าหน้าที่ของงานกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะ
ลงพืน้ ที่เข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการร้องขอ และจะแจ้งผลการดาเนินงานซ่อมแซมและ
ปรับปรุงเมื่องานแล้วเสร็จ
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2) งานพัฒนาเชิงรุกด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ
เป็นงานพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมเชิงรุก ที่เน้นพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในคณะ
โดยด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มของมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น นโยบาย
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และนโยบายสานักงานสีเขียว (Green Office) เป็นต้น จากนั้นจะ
นาเรื่องเข้าพิจารณาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาในระดับ
คณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนและดาเนินโครงการงานพัฒนาเชิง รุก
ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ

รูปที่ C.7.1 แผนผังระบบการบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ
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C.7.2 การสารวจข้อมูล เพื่อจัดหา บารุงรักษา และประเมินการบริหารจัดการด้านกายภาพ
คณะฯ มีอาคารขนาดใหญ่รวมทั้งหมด 6 อาคาร ดังแสดงในรูปที่ C.7.2 ซึ่งใช้ในด้านการเรียน
การสอนทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ การทาวิจัย และการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยใน
อาคารต่าง ๆ ของคณะฯ จะรายงานผลดาเนินการด้านกายภาพออกเป็น 3 ส่วน คือด้านห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ ด้านสารสนเทศ และด้านทรัพยากรห้องสมุด (ทั้งจากส่วนกลางและคณะฯ)

รูปที่ C.7.2 การแบ่งการใช้ประโยชน์ของอาคารของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1) ด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
โดยในห้องเรีย นเรียนแบบบรรยายทางคณะฯ และหลัก สูตรได้จัดให้มี อุปกรณ์อานวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเขียน เครื่องเสียง เครื่องฉาย เครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เน็ต และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ C.7.1 ข้อมูลด้านห้องเรียน และ
ดังแสดงในตารางที่ C.7.2 ข้อมูลด้านห้องปฏิบัติการ
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ตารางที่ C.7.1 ข้อมูลด้านห้องเรียนของคณะฯ
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์

อาคารพนมสมิตานนท์

ห้องเรียน
E117
E122
E123
E212
E306
E309
E310
E311
E312
E403
E413
E414
E519
E601
E602
EA210
EA206
EA301
EA601
EA602
EA603
EA604
EA611

ความจุ (คน)
72
48
48
94
30
40
20
32
111
56
30
30
20
20
20
80
72
20
40
40
60
60
100

หมายเหตุ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

จากตารางที่ C.7.1 แสดงข้ อ มู ล ห้ อ งเรี ย นของคณะฯ และในตารางที่ C.7.2 แสดงข้ อ มู ล
ห้องปฏิบัติการของคณะฯ จะประกอบด้วย อุปกรณ์ เครื่องมือ และชุดปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เพียงพอและ
พร้อมใช้ โดยมีเ ครื่องมือ เครื่องวัด ที่ทันสมัย เพีย งพอต่อการเรีย นการสอน การท าวิจัย ทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้และทักษะความชานาญ
โดยห้องปฏิบัติการจะตั้งกระจายอยู่ภายในอาคารทั้ง 6 อาคารของคณะฯ อาคารปฏิบัติก ารและ
ห้องปฏิบัติการของคณะฯ เอกสารอ้างอิงที่ C.7.1
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ตารางที่ C.7.2 ข้อมูลด้านห้องปฏิบัติการของคณะฯ

- อาคารโรงงานนาร่อง

- อาคารปฏิบัตกิ ารวิศวกรรม

- อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร

- อาคารปฏิบัตกิ ารทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

- ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์

- ห้องปฏิบัตกิ ารเขียนแบบ

- ห้องปฏิบัตกิ ารพื้นฐานทางวิศวกรรม

- ห้องปฏิบัตกิ ารกลศาสตร์ของแข็ง

- ห้องปฏิบัตกิ ารทางความร้อน

- ห้องปฏิบัตกิ ารของไหล

- ห้องปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยีการหมัก

- ห้องปฏิบัตกิ ารทางไฟฟ้า

- ห้องปฏิบัตกิ ารไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์

- ห้องปฏิบัตกิ ารแปรรูปผลผลิตเกษตร

- ห้องปฏิบัตกิ ารคุณสมบัตทิ างกายภาพ

- ห้องปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมอาหาร

- ห้องปฏิบัตกิ ารสรีรวิทยาและการจัดการ
เมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
- ห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบด้านประสาทสัมผัส

- ห้องปฏิบัตกิ ารเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว

- ห้องปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์คุณภาพผลิตผล
เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
- ห้องปฏิบัตกิ ารหลังการเก็บเกี่ยวผักและ
ผลไม้
- ห้องปฏิบัตกิ ารแปรรูปนมและธัญพืช

- ห้องปฏิบัตกิ ารหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับ

- ห้องปฏิบัตกิ ารเคมีอาหารและการ
วิเคราะห์
- ห้องปฏิบัตกิ ารแปรรูปเนื้อสัตว์

- ห้องปฏิบัตกิ ารแปรรูปอาหารและการประกัน
คุณภาพ
- ห้องปฏิบัตกิ ารแปรรูปผักผลไม้

- ห้องปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว

- ห้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนั้ สูง
- ห้องปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยาอาหาร
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ส าหรับ การตรวจเช็ค สภาพความพร้ อมของห้ องเรี ย นและห้ องปฏิ บัติ ก าร ทางคณะฯ และ
หลักสูตรจะได้ทาการสารวจข้อมูลและสภาพความพร้อมของห้องเรียนภาคบรรยายและห้องปฏิบัติการ
เป็นประจา โดยเฉพาะช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและนาข้อมูลไปใช้ในการจัด
แผนการเรียนในแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมกับขนาดความจุของห้องเรียน
ในส่ ว นงานปรั บ ปรุ ง และซ่ อ มแซมห้ อ งเรี ย นทางคณะจะมี เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าหลั ก สู ต รและ
เจ้า หน้ าที่ งานกายภาพและสิ่ งแวดล้ อมสารวจสภาพของห้ องและวัส ดุอุ ป กรณ์ หากเกิด การช ารุ ด
เสียหายทางงานกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะดาเนินการซ่อมแซมปรับปรุง
ในส่ ว นการซ่อ มบ ารุ ง ห้ องปฏิ บั ติ ก าร ทางคณะจะมอบหมายให้แ ต่ ล ะหลั ก สูต รรั บ ผิ ด ชอบ
ห้องปฏิบัติการของตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจาหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมดูแล และทา
การซ่อมบารุงเครื่องมือเบือ้ งต้น ส่วนงานกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะจะรับหน้าที่ซ่อมบารุงสภาพ
ทั่วไปของห้อง เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์อานวยความสะดวก เป็นต้น โดยทาง
คณะได้ทาการจัดสรรงบประมาณการซ่อมบารุงและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอานวยความ
สะดวกให้กับทางหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมสาหรับการเรียนการสอน
2) ด้านสารสนเทศ
คณะฯ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จานวน 1 ห้อง (ห้อง E208) ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารเรียน
รวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 60 เครื่อง โดยใช้ในการเรียนการสอนและ
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา เช่น การอบรมการใช้โปรแกรม
เขียนแบบโดยคอมพิวเตอร์ และการอบรมการสืบค้นข้อมูลวิชาการ เป็นต้น
จากข้อมูล การใช้งานห้องปฏิบัติก ารคอมพิวเตอร์ พบว่าคอมพิวเตอร์มีจานวนเพีย งพอกั บ
ปริ ม าณของนั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น ซึ่ ง หากอาจารย์ผู้ ส อนในรายวิ ช าใดมี จ านวนนั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบีย นมากกว่าจานวนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ทางหลัก สูตรจาดาเนินการแบ่งกลุ่มนัก ศึก ษาให้
เพี ย งพอกั บ จ านวนคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
ทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์
เพื่อลงโปรแกรมและอัพเดทให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยและเหมาะกับกับใช้งาน เช่น
โปรแกรมลิขสิทธิ์ของ Windows และ Microsoft Office และโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Autodesk และ AutoCAD เป็นต้น นอกจากนี้ทางคณะได้จัดสรรงบประมาณไปยังหลักสูตรสาหรับ
ซ่อมแซมและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้มคี วามพร้อมและทันสมัย
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นอกจากนี้ในแต่ละอาคารของคณะฯ ยังได้มีการติดตั้งจุดปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้
สาย (WIFI) ทั้งในระบบเครือข่ายของมหาวิท ยาลัยและเครือข่ายของบริษัทเอกชน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
ทุกอาคารของคณะฯ ดังแสดงในตารางที่ C.7.3
แต่จากการสารวจของงานกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะยังพบว่ามีบางพื้นที่ของอาคารที่
สัญ ญาณอินเตอร์เน็ตยั งไม่ทั่ว ถึ ง เช่น บริเวณอาคารปฏิบัติการ และห้องที่อยู่ห่างจากจุดปล่อย
สัญญาณ เป็นต้น รวมถึงปริมาณของช่องสัญญาณไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้งานของ
นักศึกษา ทั้งนี้ทางคณะได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยได้ประสานกับกองดิจิตอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อ
ติดตัง้ อุปกรณ์เพิ่มเติม ซึ่งอยู่ในระหว่างการของบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย นอกจากนีย้ ังร่วมมือ
กับบริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปปอเรชั่น จากัด เพื่อปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายระบบของ
มหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายของ True ด้วย เอกสารอ้างอิงที่ C.7.2
ตารางที่ C.7.3 ข้อมูลสารสนเทศด้านของคณะฯ
สถานที่ตงั
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
อาคารปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
อาคารปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมทั่วไป
อาคารปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมทั่วไป
อาคารบริการและโชว์รูม
อาคารโรงงานนาร่อง
อาคารโรงงานนาร่อง
อาคารสมิตานนท์
อาคารสมิตานนท์
อาคารสมิตานนท์
อาคารสมิตานนท์
อาคารสมิตานนท์
อาคารสมิตานนท์

ชัน
1
2
3
4
5
6
1
1
1
2
1
1
2
1
2
3
4
5
6
รวม

Eng-Agro
4
6
2
5
4
2
3
2
5
1
1
0
2
0
1
0
1
1
2
42

MJU
5
1
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
14

True
8
7
6
6
4
5
6
2
3
0
1
2
1
3
4
4
4
4
4
74

AIS
8
8
8
8
8
4
6
4
0
0
0
4
2
4
4
4
4
4
4
84
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ในด้านการบารุงรักษา ทางคณะฯ ได้มีการตรวจเช็คสภาพห้องและอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สารสนเทศที่คณะควบคุมดูแลก่อนเปิดเทอมทุกภาคการศึกษา โดยได้
มอบหมายความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ตาแหน่งนักโสตทัศนศึกษาเป็นผู้ดูแลและควบคุม
3) ด้านทรัพยากรห้องสมุด
คณะฯ ได้จัดบริการห้องสมุดประจาคณะฯ บริเวณชัน้ 2 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและงานวิจัยแก่อาจารย์และนักศึกษา เปิดให้บริการในวันทางานราชการ
เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาห้องสมุดบริการให้คาปรึกษาและให้ข้อ มูล โดย
ทรัพยากรหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และ
เล่มวิจัยของนักศึกษา ภายในห้องสมุดของคณะยังได้ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าถึงฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบส่วนกลางของสานักสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้จานวน 12 ฐานข้อมูล อาทิ
เช่น Web of science, ScienceDirect, Springer Link Journal และ IEEE เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาของ
คณะยังได้ไปใช้บริการของหอสมุดกลางที่มีทรัพยากรหนังสือในแต่ละหมวดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนจานวนมากเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา
ในด้านการจัดหาทรัพยากรหนังสือในแต่ละปีสานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยจะจัดสรร
งบประมาณให้แต่ละหลักสูตรเพื่อเลือกซือ้ หนังสือเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการทาวิจัยเป็นประจา
ทุกปีโดยจะจัดการดาเนินงานในงานกิจกรรม Maejo Book Fair และยังมีช่องทางแจ้งความจานงค์จัดซื้อ
หนังสือผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ทางหอสมุดกลางจัดสรรงบประมาณและจัดซื้อ
นอกจากนี้ภายในห้องสมุดประจาคณะฯ ยังให้บริการห้องประชุมขนาดความจุ 20 ที่นั่งใน
ห้องสมุดเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถมาใช้ห้องเพื่อจัดประชุมกลุ่มย่อย หรือใช้ติวหนังสือของ
นักศึกษา อีกทั้งคณะฯ ได้มกี ารปรับปรุงห้องประชุมขนาดความจุ 10 ที่นั่งภายในห้องสมุดเพื่อจัดทาเป็น
ห้องการสื่อสารสอนออนไลน์ที่มีอุป กรณ์และเครื่องมือ เช่น คอมพิ วเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา เครื่อง Visualizer กล้องจับภาพแบบอัตโนมัติความไวสูง และไมค์ตัดเสียงสาหรับห้องประชุม
เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ที่ต้องการสอนหรือจัดทาคลิปการสอนแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการ
เรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ดังรูปที่ C.7.3

รูปที่ C.7.3 แผนปรับปรุงห้องสมุดคณะฯ ใหม่ในแนว “Digital Library”
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C.7.4 การวิเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตวิทยา
คณะฯ ได้จัดสภาพแวดล้อมของคณะให้มีความเหมาะสม เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ คุณภาพ
ชีวติ สุขภาพ และความปลอดภัยของผูเ้ รียน ดังนี้
ห้องนา ในแต่ละชั้นของอาคารจะมีห้องน้าไว้ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรในจานวนที่
เพียงพอ โดยมีแม่บ้านทาความสะอาดประจาในแต่ละชั้น
ระบบกล้องวงจรปิด คณะฯ มีระบบกล้องวงจรปิดติดตัง้ เพื่อความปลอดภัย ดังตารางที่ C.7.3
จุด พัก ขยะ คณะฯ ได้ จัด สร้ างจุด พัก ขยะจ านวน 3 จุ ด เพื่ อให้ส อดคล้อ งนโยบายด้ า น
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (Green University) ได้แก่ จุดที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณอาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นจุดพักขยะของอาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรม จุดที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณอาคารพนมสมิตานนท์ ซึ่งจะเป็นจุดพักขยะของอาคารพนมสมิตานนท์
อาคารโรงงานนาร่อง อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร และ จุดที่ 3 ตั้งอยู่บริเวณอาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ร้านค้าและโรงอาหาร คณะฯ ได้ให้เอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่สาหรับขายอาคารและเครื่องดื่มเพื่อ
บริการให้กับบุคลากรและนักศึกษาบริเวณใต้อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอาคารพนมสมิ
ตานนท์
ลานกิจกรรมและมุมสันทนาการ คณะฯ ได้จัดสถานที่บริเวณใต้ถุนแต่ละอาคารเพื่อใช้เป็น
ลานกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้จัดโต๊ะและเก้าอี้เพื่ อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นมุม
พักผ่อน
สนามกีฬา คณะฯ ได้จัดทาสนามกีฬาให้กับนักศึกษาเพื่อใช้ฝึกซ้อมและออกกาลังกาย รวมถึง
เป็นสถานที่ทากิจกรรมของนักศึกษา ประกอบด้วย สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ สนาม
วอลเลย์บอล สนามแบดมินตัน และสนามบาสเก็ตบอล
ห้องกิจกรรมนักศึกษา คณะฯ ให้การสนับสนุนนักศึกษาในการทากิจกรรม โดยได้จัดสรรห้อง
ให้กับชมรมของนักศึกษาของคณะ เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรม ได้แก่
- ห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
- ห้องชมรมวิศวกรรมแม่โจ้
- ห้องชมรมอุตสาหกรรมเกษตร
- ห้องชมรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
- ห้องชมรมวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมยาง)
- ห้องชมรม Maejo Racing Team
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ตารางที่ C.7.3 ตาแหน่งและจานวนกล้องวงจรปิดของคณะฯ
อาคาร
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์

อาคารสมิตานนท์

อาคารปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ตาแหน่ง

จานวนกล้อง (ตัว)

ห้องสมุด

8

ชัน้ 1

16

โรงจอดรถ

4

ชัน้ 1

8

โรงจอดรถ

4

ชัน้ 1

4

จากข้อมูลด้านกายภาพที่ท างคณะฯ ได้ท าการสารวจ จัดหา บารุงรัก ษา และประเมินแล้ว
จากนั้นนามาวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไปคือ
1. จัดเก็บฐานข้อมูลด้านกายภาพให้มีความเป็นปัจจุบันและครอบคลุมทั่วถึงในแต่ละด้าน เพื่อ
จัดทาเป็นฐานข้อมูลในระบบด้านกายภาพของคณะฯ
2. นาข้อมูลงบประมาณมาใช้สาหรับวางแผนการจัดซื้อ การซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร วัสดุ
และอุปกรณ์ เพื่อให้การจัดการด้านกายภาพมีสอดคล้องกับจานวนงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรอย่างเหมาะสม
3. สารวจความต้องการในการพัฒนา ปรับปรุงด้านกายภาพจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาไปวางแผนพัฒนาต่อไป
4. ประเมิ น ผลความพึ งพอใจของการจั ด การด้ านกายภาพอย่ างครอบคลุม เพื่อ น าผลไป
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรูข้ องผู้เรียน
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C.7.4 การวิเคราะห์ช่องว่างการดาเนินงาน (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ C.7 – ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ
เกณฑ์
การดาเนินการในปัจจุบัน
หลักฐาน
ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ย่อย
ต่อไป
7.1-7.3 คณะฯ มี ระบบการบริ ห ารจั ด การด้ า น เอกสารอ้างอิง คณะฯ ควรรวบรวมข้อมูลความพึ่งพอใจ
ก า ย ภ า พ โ ด ย ไ ด้ ท า ก า ร ส า ร ว จ ที่ C.7.1 และ ของการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ประเมินผลทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เอกสารอ้างอิง ด้านสารสนเทศ นอกจากนี้ควรพัฒนา
ห้องวิจัย ระบบสารสนเทศ และห้องสมุด ที่ C.7.2
ระบบการแจ้งและดาเนินการซ่อมแบบ
ค ณ ะ ฯ ว่ า เ พี ย ง พ อ แ ล ะ พ ร้ อ ม ใ ช้
ออนไลน์ ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น เพื่ อ ให้
ตอบสนองการจัดการเรียนการสอน
สะดวกในการขอรับบริการ และสามารถ
ใช้ตดิ ตามควบคุมการดาเนินการได้
คณะฯ ยั ง มีก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มทาง
คณะฯ ควรส ารวจข้ อ มู ล ความต้ อ ง
7.4
กายภาพน้อย เนื่องจากงบประมาณใน
ต้ อ งการ บ ารุ ง รั ก ษา และจั ด ล าดั บ
การจั ด หา บารุ ง รั ก ษาด้ า นกายภาพมี
ความสาคัญ เพื่อการจัดสรรงบประมาณ
แนวโน้มลดลง
ที่เหมาะสม
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เกณฑ์คุณภาพที่ 7 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ
7.1 มีการจัดหาบารุงรักษาและประเมิน ผลการจัดหาและ
บารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการ
จัดการเรียน การสอนและการฝึกปฏิบัติของผู้เรียน
เพื่อให้มคี วามเพียงพอพร้อมใช้ทันสมัยและ
ตอบสนองความตองการจาเป็นของการจัดการเรียน
การสอนและการฝึกปฏิบัติ
7.2 มีการจัดหา บารุงรักษา ให้บริการ และประเมินผล
การจัดหาบารุงรักษา และให้บริการวัสดุอุปกรณ์และ
สถานที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มคี วาม
เพียงพอ พร้อมใช้ทันสมัย และตอบสนองความ
ต้องการ จาเป็นของการจัดการเรียน การสอน และ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียนและการบริหาร
จัดการพันธกิจต่าง ๆ
7.3 มีการจัดหา บารุงรักษา ให้บริการ และประเมินผล
การจัดหา บารุงรักษา และให้บริการทรัพยากรใน
ห้องสมุด เพื่อให้มีความเพียงพอ พร้อมใช้ทันสมัย
และตอบสนองความต้องการจาเป็นของการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
7.4 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อม
ทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ที่ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวติ สุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้เรียน
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3
/

/

/

/

/

4

5

6

7
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C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นา ธรรมา ภิบาล และการตอบสนองผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
คาอธิบาย : ผู้บริหารคณะ/สถาบันมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการชี้นา ดารงตนเป็นแบบอย่าง
บริหารจัดการทรัพยากร และพัฒนาผู้นารุ่นต่อไป เพื่อนาคณะ/สถาบันไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการ
ด าเนิ น พั น ธกิ จ ต่ า ง ๆ ของคณะ/สถาบั น มี ก ารใช้ ข้ อ มู ล ในการบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจ และใช้
กระบวนการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้คณะ/สถาบันพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนาไปสู่
ความยั่งยืน โดยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถตอบสนองความต้องการจาเป็นของผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสียทั้งภายในและภายนอกคณะ/สถาบัน
C.8.1 ระบบและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นา
คณะฯ ได้ดาเนินงานในระบบและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นา ประกอบด้วยเกณฑ์
การประเมิน (Criterion) จานวน 6 ข้อ และเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า เกณฑ์การประเมิน 4 ข้อแรกมีความ
ต่อเนื่องและสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ ประกอบด้วย เริ่มจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกคณะฯ อย่างเป็นระบบ จากนั้นนาข้อมูล
ความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสารสนเทศอื่น ที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุท ธ์ แล้วจึงใช้กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ กากั บ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ และใช้ผลการประเมินในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อผลักดันให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ สุดท้ายเมื่อกระบวนการสื่อสาร
ข้อมูลตามพันธกิจเกิดขึ้นแล้วจึงสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผูเ้ รียน รวมทั้งผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย
ดังนัน้ เพื่อให้เห็นภาพของความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทางคณะฯ จึง
วางระบบและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผูน้ า ดังแสดงในรูปที่ C.8.1
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รูปที่ C.8.1 แผนผังระบบและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผูน้ า
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C.8.2 ขันตอนสาหรับกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นา
จากระบบและกลไก ดั ง รู ป ที่ C.8.1 ในแง่ ข องผลการด าเนิ น การงานแต่ ล ะขั้ น ตอนย่ อ ย
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
1) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังภายใน
และภายนอกคณะฯ อย่างเป็นระบบ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ มีองค์ประกอบที่สาคัญจานวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผู้ให้ความคิดเห็นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งจะส่งข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านมายังช่องทางการสื่อสารที่คณะฯ กาหนดดั งแสดงในตารางที่ C.8.1
2) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งข้อมูลความคิดเห็นต่าง ๆ ถือเป็นข้อมูลเบื้องตน (Data) ที่ยังไม่ได้
วิ เ คราะห์ ซึ่ ง จะต้ อ งน ามา 3) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นรู ป ข้ อ มู ล สารรสนเทศ
(Information) โดยเป็ น การวิ เ คราะห์ ใ นเบื้ อ งต้ น จากผู้บ ริ ห ารคณะ คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต ร
คณะกรรมการส่วนงาน และหัวหน้างาน เพื่อให้ได้ 4) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ทั้งในส่ว นของการบริหารงานคณะ การบริหารงานหลัก สู ตร การ
บริหารงานในแต่ละส่วนงาน และการแสวงหารายได้ เป็นต้น เพื่อนามาจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนกลยุทธ์ ของคณะฯ
ตารงที่ C.8.1 ช่องทางและกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นจากภายในและภายนอก
ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย
ช่องทางการสื่อสาร
คณาจารย์
- ระบบ ERP
- การประชุม
- ไลน์กลุ่ม
- Facebook คณะฯ/บุคลากร
คณะฯ
บุคลากรสาย
- ระบบ ERP
สนับสนุน
- การประชุม
- ไลน์กลุ่ม
- Facebook คณะฯ/ บุคลากร
คณะฯ
นักศึกษา
- ผ่านอาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตร
- Facebook คณะฯ/หลักสูตร
- เว็บไซต์คณะ

ข้อมูลทีไ่ ด้รับจากผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย
- การร่วมแสดงความคิดเห็นจากบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการในการทบทวนแผนฯ และ
จัดทาทาแผนฯ
- การให้ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการด้านต่าง ๆ
- ข้อเสนอแนะต่อคณะและหลักสูตร จากการประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะและหลักสูตร

- ข้อเสนอแนะจากการทา SWOT Analysis ของนักศึกษา
จากกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
- ข้อเสนอแนะต่อคณะและหลักสูตร จากการประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะและหลักสูตร
- ข้อมูลความพึงพอใจนักศึกษาชัน้ ปีสุดท้าย
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ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย
ช่องทางการสื่อสาร
ศิษย์เก่า
- Facebook คณะฯ/หลักสูตร
- เว็บไซต์คณะ
- เครือข่าย
- Line
- โทรศัพท์
นักเรียน
- การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
- Facebook คณะฯ/หลักสูตร
- เว็บไซต์คณะ
- โทรศัพท์
ผู้ปกครอง
- Facebook คณะฯ/หลักสูตร
- เว็บไซต์คณะ
- โทรศัพท์
- กิจกรรมวันพระราชทาน
ปริญญาบัตร
ผู้ประกอบการ
- เครือข่าย
- การพบปะ/แลกเปลี่ยน
- การสารวจความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บัณฑิต
- การรับฟังความคิดเห็นและ
ความต้องการจากสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษา
ฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา
ชุมชนที่รับบริการ - ผ่านโครงการบริการวิชาการ
- เครือข่าย
- การพบปะ/แลกเปลี่ยน
- Facebook คณะฯ
- เว็บไซต์คณะ
- โทรศัพท์

ข้อมูลทีไ่ ด้รับจากผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย
- ข้อเสนอแนะต่อคณะและหลักสูตร จากการประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะและหลักสูตร
- ข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมศิษย์เก่าคืนถิ่น
- ข้อมูลความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่
- ข้อเสนอแนะจากกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
- ข้อมูลจากการสอบถามทางโทรศัพท์ และจาก
Facebook คณะฯ
- ข้อมูลจากการสอบถามทางโทรศัพท์ และจาก
Facebook คณะฯ

- ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
- ความคิดเห็นและความต้องการจากสถานประกอบการ
ที่รับนักศึกษาฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา

- ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม/โครงการ ต่อชุมชน
- ข้อมูลจากการสอบถามทางโทรศัพท์ และจาก
Facebook คณะฯ
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2) มี ก ารใช้ ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น และความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย รวมทั ง
สารสนเทศอื่น ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์
ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งข้อมูลทางสารสนเทศตาม
สภาวการณในปัจจุบัน ถูกนามาจัดทาเป็นปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยผู้บริหารของคณะฯ แล้ว
ถ่ายทอดไปยังแต่ละส่วนงานของคณะฯ ผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงผู้อานวยการสานักงาน
คณบดี และหัวหน้างาน ซึ่งทาหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบ SWOT and TOWS เพื่อกาหนดกลยุทธ์ของแต่ละส่วนงาน จากนั้นจึง
นามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนกลยุ ทธ์ แผนปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งการก าหนดตัวชี้วั ด ค่า
เป้าหมาย และโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แล้วนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนาไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติตอ่ ไป
ปรัชญาการศึกษา : บัณฑิตผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อุดมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
วิสัยทัศน์ : สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัตทิ ี่มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้าง
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยในกากับ
อัตลักษณ์ : มุง่ มั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ :
1. ส่งเสริมบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงวิชาการและเป็นนักปฏิบัติในเชิงวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะการใช้ชวี ติ (Soft skill) มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ดารงตนได้
ตามศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดงี ามของชาติ
3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และเผยแพร่สู่สังคมในทุกระดับ
ทั้งกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่
4. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การทั้ ง บุ ค ลากร และทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ เ พื่ อ แสวงหารายได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปที่ C.8.2 ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และพันธกิจ ของคณะฯ

98
ซึ่งในปีการศึกษา 2562 คณะฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ดังนั้น
จึงได้มกี ารกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของคณะขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยข้อมูลความคิดเห็นและ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริบทของการเป็น
มหาวิท ยาลัย ในกากับ รวมถึ งแนวคิดการปฏิรูป ระบบอุดมศึก ษาของประเทศไทย ที่ไ ด้ก าหนดกลุ่ม
อุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic focus) ออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถูกกาหนดให้อยู่ใน
กลุ่ ม ที่ 2 คือ การพั ฒนาเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม (Technology and Innovation) ตามนิ ย าม
“สถาบันอุดมศึกษาที่มงุ่ สูก่ ารการจัดการศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวั ต กรรมเพื่อ ตอบโจทย์ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมทั้ ง อุ ต สาหกรรมของประเทศ ” และ
เป้าหมายคือ “ให้ก ารศึก ษาอบรมทักษะอาชีวะชั้นสูง สร้างและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ สร้างผลงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม
เพื่ อ สนั บ สนุ น และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
อุตสาหกรรมของประเทศ” ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าว เมื่อนามาวิเคราะห์แล้ว จึงสามารถกาหนดปรัชญา
การศึกษา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และพันธกิจ ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ได้ดังแสดงในรูปที่ C.8.2
3) มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ กากับติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อ
ผลักดันให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
คณะฯ มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และนาไปสู่การกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนาส่วนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กาหนดไว้จานวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์
สาหรับปีงบประมาณ 2563 เอกสารอ้างอิงที่ C.8.1 โดยมีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด รวมทั้งกลยุทธ์ เมื่อ
เทียบกับปีงบประมาณ 2562 เอกสารอ้างอิงที่ C.8.2 ซึ่งพอจะสรุปได้ดังตารางที่ C.8.2
ในปี งบประมาณ 2563 คณะฯ ได้ก าหนดเป้า ประสงค์ลดลงจาก 16 เป้า ประสงค์ เป็น 15
เป้าประสงค์ หรือลดลงประมาณร้อยละ 6 ซึ่งเป้าประสงค์ ที่ลดลงเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยรับจะไปดาเนินการเอง แต่ในแง่ของตัวชี้วัด และกลยุทธ์แล้ว พบว่า มี
จานวนตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นจาก 49 ตัวชี้วัด เป็น 53 ตัวชี้วัด และกลยุทธิ์จาก 22 กลยุทธิ์ เป็น 75 กลยุทธ์
หรือเพิ่มขึน้ เป็นร้อยละ 8 และร้อยละ 41.50 ตามลาดับ
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ตารางที่ C.8.2 จานวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาส่วน
งานคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2562 และ 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนา
นักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับ
สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนามหาวิทยาลัยสูค่ วามเป็น
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพือ่
มุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน
ด้วยองค์ความรูท้ ี่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และ
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ท้องถิน่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารจัดการสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง (High
Performance Organization)
รวม

ปีงบประมาณ 2562
เป้าประสงค์ ตัวชีวัด กลยุทธ์
5
24
4

ปีงบประมาณ 2563
เป้าประสงค์ ตัวชีวัด กลยุทธ์
5
20
35

2

4

6

2

6

7

2

10

3

2

12

16

2

4

3

2

4

5

1

2

2

1

2

2

4

5

4

3

9

10

16

49

22

15

53

75

100
กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เป็นการใช้วงจรการบริหารคุณภาพ หรือ PDCA
มากากับติด ตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ และใช้ผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาเพื่อผลั ก ดั นให้บ รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงกลยุ ท ธ์ ทั้งในส่วนของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุน
โดยแผนกลยุทธ์ในทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด รวมถึงโครงการ/
กิจกรรมของแต่ละกลยุทธ์ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ จะถูกถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรผ่านการประชุมกลุ่ม และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ ซึ่งผล
จากการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในรอบ 6 เดือน เอกสารอ้างอิงที่ C.8.3 สามารถแสดงให้เห็นถึง
ข้อมูลสรุปผลความสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ แสดงในดังรูปที่ C.8.3 คิด
เป็นร้อยละความสาเร็จประมาณร้อยละ 40.45 หรือเท่ากั บ 2.02 คะแนน พร้อมกั บ รายงานผลให้
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้ รั บ ทราบและเห็ น ชอบ รวมไปถึ ง การมอบหมายให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการผลักดันตัวชี้วัดให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้ และผลจากการ
ผลักดัน ช่วยทาให้ผลความสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละประเด็ นยุทธศาสตร์ ในรอบ 9 เดือนที่
ผ่านมา เอกสารอ้างอิงที่ C.8.4 เพิ่มเป็นร้อยละ 56.66 หรือเท่ากับ 2.83 คะแนน ดังแสดงในรูปที่ C.8.4

รูปที่ C.8.3 ผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
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รูปที่ C.8.3 ผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน
การวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ผลจากการดาเนินงานในรอบ 9 เดือน คณะฯ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาส่วนงานหรือ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ 2564 ตามตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายในแต่ ล ะประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้เดิม ส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพิ จารณาให้ความเห็นชอบ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีมติให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนาประเด็นยุทธศาสตร์ของทุกคณะฯ ที่ได้
น าเสนอ ไปพิ จ ารณาใหม่ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในกลุ่ ม ที่ 2 คื อ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
และผลจากการพิจารณาของผู้บริหารมหาวิทยาลั ย ได้การกาหนดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ส่วนงานขึน้ มาใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 6 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (SPO) จานวน 11 ตัวชี้วัด
มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) จานวน 28 ตัวชีว้ ัด
มิติที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) จานวน 12 ตัวชีว้ ัด
มิติที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) จานวน 9 ตัวชี้วัด
มิติที่ 5 การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income) จานวน 7 ตัวชี้วัด
มิติที่ 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์/อัตลักษณ์/ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน จานวน 10 ตัวชี้วัด
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จากยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและกาหนดขึ้นมาใหม่ คณะฯ จึงได้จัดมีการ
ประชุมระหว่างผู้บ ริหารของคณะฯ ร่วมกับประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลัก สูตร และ
หัวหน้างาน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อที่จะกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในเบื้ องต้น
ของทั้ง 6 มิติ ตามแบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิงที่ C.8.5 แล้วนามากาหนดลงในแผนพัฒนาส่วนงานของ
คณะฯ ประจาปีงบประมาณ 2564 เอกสารอ้างอิงที่ C.8.6 โดยมีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด รวมทั้งกลยุทธ์
ซึ่งพอจะสรุปได้ดังตารางที่ C.8.3 และจัดส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป
ตารางที่ C.8.3 จานวนตัวชี้วัด ในแต่ละมิติเพื่อพัฒนาส่วนงานคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจาปีงบประมาณ 2564
มิติ

จานวนตัวชีวัด
มหาวิทยาลัย
คณะ

มิตทิ ี่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (SPO)
มิตทิ ี่ 2 การขับเคลื่อนผลการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
มิตทิ ี่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)

11
28
12

7
25
11

มิตทิ ี่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)
มิตทิ ี่ 5 การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)

9
7

9
7

67

59

100

88
10

รวม
ร้อยละ
มิตทิ ี่ 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์/อัตลักษณ์/ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
รวมตัวชีวัดในส่วนของคณะ

69

จากข้อมูลในตารางที่ C.8.3 เมื่อนาตัวชี้วัดในแต่ละมิติที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้คือ จานวน 67
ตัวชี้วัด มาเปรียบเทีย บกับตัวชี้วัด ที่คณะฯ กาหนดไว้คือ จานวน 59 ตัวชี้วัด จึงสามารถกล่าวได้ว่า
คณะฯ สามารถตอบสนองตัวชีว้ ัดในมิติที่ 1-5 ตามมหาวิทยาลัยกาหนดไว้ได้ประมาณ ร้อยละ 88 หรือ
ถ้ า หากรวมตั ว ชี้ วั ด ที่ ค ณะฯ ได้ ก าหนดไว้ ใ นทั้ ง 6 มิ ติ คื อ 69 ตัว ชี้ วั ด ไปเปรีย บเที ย บกั บ ตั วชี้ วั ด ใน
แผนพัฒนาส่วนงานของคณะฯ ประจาปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ซึ่งมีจานวน 49 และ 53 ตัวชี้วัด
พบว่า มีจานวนตัวชี้วัดเพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ 40 และ 30 ตามลาดับ
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4) มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลสาคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพันกับ
บุคลากรและผู้เรียน รวมทังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญอย่างเป็นระบบ
การสื่อสารข้อมูลสาคัญตามพันธกิจของคณะฯ ไปยังผู้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ ตามองค์ประกอบที่สาคัญของกระบวนการสื่อสารข้อมูลและการสร้างความผูกพัน จานวน 4
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กาหนดผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียตามพันธกิจ 2) กาหนดช่องทางในการเผยแพร่ สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/กิจกรรมของคณะฯ รวมถึงการรายงานผลงานด้านต่าง ๆ ของคณะ ไปยังผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 3) วิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4) นาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพัฒนา/ปรับปรุง
การดาเนินงาน ดังแสดงในตารางที่ C.8.4
ตารางที่ C.8.4 ตารางสรุปข้อมูลผู้มีส่วนส่วนเสีย ช่องทางการสื่อสาร โครงการสร้างความผูกพัน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
ผู้ส่วนได้ส่วน ช่องทางการสื่อสาร
เสีย
คณาจารย์
- ระบบ ERP
- การประชุม
- ไลน์กลุ่ม
- Facebook คณะฯ/
บุคลากรคณะฯ
บุคลากรสาย - ระบบ ERP
สนับสนุน
- การประชุม
- ไลน์กลุ่ม
- Facebook คณะฯ/
บุคลากรคณะฯ

การสร้างความผูกพัน

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่ น
ได้ส่วนเสีย
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ - ข้อเสนอแนะจากการจัด
บุคลากร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรม/โครงการ
กับเครือข่าย
- ข้อเสนอแนะต่อคณะและ
2. โครงการงานประเพณีรดน้าดาหัวผู้
หลักสูตร จากการประเมิน
อาวุโสและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
คุณภาพภายในระดับคณะ
ท้องถิ่น
และหลักสูตร
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อ
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และ
การจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
4. โครงการงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา
5. กิจกรรมมุทิตาจิต
6. กิจกรรมยกย่องอาจารย์และนักศึกษา
ทีไ่ ด้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ
7. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตรสัมพันธ์
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ผู้ส่วนได้ส่วน ช่องทางการสื่อสาร
เสีย
นักศึกษา
- ผ่านอาจารย์
เจ้าหน้าที่หลักสูตร
- Facebook คณะฯ/
หลักสูตร
- เว็บไซต์คณะ
ศิษย์เก่า

- Facebook คณะฯ/
หลักสูตร
- เว็บไซต์คณะ
- เครือข่าย
- Line
- โทรศัพท์
นักเรียน
- การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
- Facebook คณะฯ/
หลักสูตร
- เว็บไซต์คณะ
- โทรศัพท์
ผู้ปกครอง
- Facebook คณะฯ/
หลักสูตร
- เว็บไซต์คณะ
- โทรศัพท์
- กิจกรรมวัน
พระราชทาน
ปริญญาบัตร
ผู้ประกอบการ - เครือข่าย
- การพบปะ/
แลกเปลี่ยน
- การสารวจความพึง
พอใจจากผูใ้ ช้
บัณฑิต
- การรับฟังความ
คิดเห็นและความ
ต้องการจากสถาน

การสร้างความผูกพัน

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่ น
ได้ส่วนเสีย
1. โครงการงานไหว้ครู
- ข้อเสนอแนะจากการจัด
2. โครงการพี่ชวนน้องทาบุญตักบาตรรับ
กิจกรรม/โครงการ
ฟังพระธรรมเทศนา
- ข้อเสนอแนะต่อคณะและ
3. โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตของคณะ
หลักสูตร จากการประเมิน
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คุณภาพภายในระดับคณะ
4. ปฐมนิเทศนักศึกษา
และหลักสูตร
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็น - ข้อเสนอแนะต่อคณะและ
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
หลักสูตร จากการประเมิน
นักศึกษาและศิษย์เก่า
คุณภาพภายในระดับคณะ
2. โครงการ 15 ปี หลักสูตรเทคโนโลยี
และหลักสูตร
ยางและพอลิเมอร์
- ข้อเสนอแนะต่อการจัด
กิจกรรมศิษย์เก่าคืนถิ่น
1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรตาม
- ข้อเสนอแนะจากกิจกรรม
โรงเรียนต่าง ๆ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
2. งาน Open House

1. จัดห้องพักผ่อน สาหรับผู้ปกครอง ใน
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

- ข้อมูลจากการสอบถามทาง
โทรศัพท์ และจาก
Facebook คณะ

1. กิจกรรมการนิเทศงานสหกิจศึกษา
- ข้อเสนอแนะต่อคณะและ
2. กิจกรรมทัศนศึกษาของหลักสูตร
หลักสูตร จากการประเมิน
3. การเป็นตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตของคณะ
คุณภาพภายในระดับคณะ
เข้าให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมิน
และหลักสูตร
คุณภาพการศึกษาภายในฯ
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ผู้ส่วนได้ส่วน
เสีย

ชุมชนที่รับ
บริการ

ช่องทางการสื่อสาร

การสร้างความผูกพัน

ประกอบการที่รับ
นักศึกษาฝึกงาน
และฝึกสหกิจศึกษา
- ผ่านโครงการบริการ 1. การจัดกิจกรรมโครงการบริการ
วิชาการ
วิชาการแก่สังคม
- เครือข่าย
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
- การพบปะ/
การถ่ายทอดความรู้ดา้ นวิศวกรรม
แลกเปลี่ยน
และอุตสาหกรรมเกษตรแก่ชุมชน
- Facebook คณะฯ
ท้องถิ่น
- เว็บไซต์คณะ
- โทรศัพท์

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่ น
ได้ส่วนเสีย

- ข้อเสนอแนะจากการจัด
กิจกรรม/โครงการ ต่อ
ชุมชน
- ข้อมูลจากการสอบถามทาง
โทรศัพท์ และจาก
Facebook คณะ

การวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
คณะฯ ได้ ว างแผนที่ จ ะเพิ่ ม ช่ อ งทางสื่ อ สารกั บ ผู้ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
โดยเฉพาะการจัดทาแอพพลิเคชั่นเพื่อให้สามารถส่งผ่านข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง และสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึน้ ดังแสดงในรูปที่ C.8.4

รูปที่ C.8.4 ระบบเว็บไซด์คณะฯ
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C.8.3 ระบบสาหรับกระบวนการประเมินภาวะผู้นา ธรรมาภิบาล และผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารคณะฯ และใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุง
คณะฯ ได้ใช้ระบบสาหรับกระบวนการประเมินภาวะผู้นา ธรรมาภิบาล และผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารคณะฯ ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้กาหนด ดังแสดงในรูปที่ C.8.5 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน
พ.ศ. 2561 และประกาศสภาฯ เรื่องหลักเกณฑ์ดังกล่าวสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประเมิน
ภาวะผู้นาในการบริหารคณะฯ ซึ่งจะดาเนินการเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 นี้ จึงยังไม่มีการ
รายงานผลในเล่มรายงานนี้

รูปที่ C.8.5 ระบบสาหรับกระบวนการประเมินภาวะผูน้ าของมหาวิทยาลัยและคณะฯ
เนื่องจากในปี 2562 คณะไม่ได้มีกระบวนการประเมินผู้บริหารในรูปแบบของแบบสอบถาม
อย่างเป็นระบบ ดั งนั้นเพื่อเป็นการวางแผนพั ฒนาและปรับ ปรุงแก้ไ ขกระบวนการประเมินผู้บ ริหาร
ประกอบกับผู้บริหารในชุดปัจจุบัน ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562ปัจจุบัน) ดังนั้นเพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการประเมินผู้บริหาร ในปี 2563
คณะฯ จึงได้ดาเนินการวางแผนเพื่อจัดทากระบวนการประเมินผูบ้ ริหารรายบุคคล ประกอบด้วย คณบดี
รองคณบดี และคณะกรรมการประจาคณะ ซึ่งใช้ประเมินโดยบุคลากรด้วยแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อ
นาข้อมูลมาเพื่อวางแผน/ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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C.8.4 มีการใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับในการพัฒนา ปรับปรุง การบริหาร
และการดาเนินพันธกิจของคณะฯ
คณะฯ มีการดาเนินการกากับและติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระดั บ หลั ก สู ตรและระดั บ คณะ ผ่า นคณะกรรมการวิ ชาการของคณะฯ และคณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ โดยมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานและรายงานความก้าวหน้า
แก่คณะกรรมการประจาคณะฯ เป็นระยะ รวมถึงมีการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นประจาทุก
ปีการศึกษา โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตรวจประเมินและ
ให้ ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นา ซึ่ ง ในการตรวจประเมิ น ฯ จะมี ก ารเชิญ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อาทิ เ ช่ น
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะฯ ได้รับข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ที่ ก ว้างขวางและเป็นประโยชน์ เพื่อนาไปสู่ก ารพัฒนาหลั ก สูตรและคณะฯ ให้มีผลการ
ดาเนินงานเป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้
ในระดับหลักสูตร หลังจากที่ทุกหลักสูตรของคณะฯ รับการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว ได้มีการนา
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึก ษา และคณะกรรมการประจาคณะฯ ตามลาดับ เพื่อพิจารณาผลการประเมินและ
ข้อ เสนอแนะจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พร้ อ มทั้ ง ก ากั บ ติ ดตามให้ทุ ก หลั ก สูต รน าข้อ เสนอแนะไปใช้ ใ นการ
วิเคราะห์สิ่งที่หลักสูตรต้องการพัฒนา (Gap Analysis and Improvement plan) เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
การดาเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง คณะฯ ยังได้ดาเนินการสรุปผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยได้ทาการวิเคราะห์
เพื่อให้ได้ป ระเด็นสาคั ญที่ต้องด าเนินการพัฒนา โดยการจัดอันดับ ความสาคัญ ของประเด็นที่ต้อง
พัฒนาตามความเร่งด่วน พร้อมทั้งจัดระบบเป็นหมวดหมู่ และกาหนดกลุ่มผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ได้แก่
1) การแก้ปัญหาระดับหลักสูตร 2)การแก้ปัญหาระดับคณะ และ 3) การแก้ปัญหาระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสาหรับปีการศึกษาต่อไป ดังแสดงในข้อมูลที่เคยกล่าวมาแล้ว
ในหัวข้อ C.2
ในระดับคณะ สาหรับผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวิเคราะห์ผลใน 3 ปีที่ผ่าน
มาซึ่งใช้เกณฑ์ สกอ. เดิม (2559-2561) จะพบว่าคณะฯ มีผลการดาเนินการที่ดีมาก มาตลอดเวลา ต่อ
อย่างไรก็ดี เมื่อเกณฑ์ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เปลี่ยนใหม่ตามระบบ CUPT QMS ซึ่ง
ทปอ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจาราณาใหม่ ดังนัน้ ทางคณะฯ จึงได้ดาเนินการรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะใหม่ ในปี 2562 นี้ ส่วนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และการพัฒนาเพื่อ
ปรับปรุงผลการดาเนินการตามพันธกิจของคณะยังคงมีรูปแบบเดิมอยู่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ย้อนหลัง 3 ปี
ถูกแสดงดังตารางที่ C.8.5 สาหรับผลการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ
จากปีที่ผา่ นมา ถูกแสดงในตารางที่ C.8.6 ตามลาดับ
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ตารางที่ C.8.5 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559-2561 (เกณฑ์ สกอ. เดิม)
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการ

ผลประเมิน (ปีการศึกษา)
2559

2560

2561

2.61 คะแนน

1.78 คะแนน

2.90 คะแนน

5 คะแนน
(ร้อยละ 71.74)
4.89 คะแนน
(ร้อยละ 58.70)
5 คะแนน
(ร้อยละ -48.50)

5 คะแนน
(ร้อยละ 75)
4.74 คะแนน
(ร้อยละ 56.82)
5 คะแนน
(ร้อยละ -38.27)

5 คะแนน
(ร้อยละ 83.72)
5 คะแนน
(ร้อยละ 60.47)
5 คะแนน
(ร้อยละ -31.40)

5 คะแนน
(6 ข้อ)
5 คะแนน
(6 ข้อ)

5 คะแนน
(6 ข้อ)
4 คะแนน
(5 ข้อ)

5 คะแนน
(6 ข้อ)
5 คะแนน
(6 ข้อ)

5 คะแนน
(6 ข้อ)

5 คะแนน
(6 ข้อ)

5 คะแนน
(6 ข้อ)

5 คะแนน
(113,474 บาท)
5 คะแนน
(ร้อยละ 56.52)

5 คะแนน
(197,491 บาท)
5 คะแนน
(ร้อยละ 60.45)

5 คะแนน
(124,662 บาท)
5 คะแนน
(ร้อยละ 75.35)

5 คะแนน
(6 ข้อ)

5 คะแนน
(6 ข้อ)

5 คะแนน
(6 ข้อ)

5 คะแนน
(6 ข้อ)

5 คะแนน
(6 ข้อ)

5 คะแนน
(7 ข้อ)

5 คะแนน
(7 ข้อ)

4 คะแนน
(5 ข้อ)
4.58

5 คะแนน
(6 ข้อ)
4.84

ดีมาก

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
5 คะแนน
วัฒนธรรม
(6 ข้อ)
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
4 คะแนน
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
(5 ข้อ)
เอกลักษณ์
องคณะ นคุณภาพหลักสูตร
5.2 ระบบก
ากับขการประกั
4 คะแนน
(5 ข้อ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
4.65
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
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ตารางที่ C.8.6 การนาข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ไปปรับปรับปรุงและ
พัฒนาการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ
ข้อเสนอแนะ
ในปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1. ควรมี ก ารวิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ นหรื อ สิ่ ง ที่ ต้ อ ง
ป รั บ ป รุ ง ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร
โดยอาจจั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตร

การดาเนินงานของคณะฯ
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คณะฯ มีการติดตามให้หลักสูตรนาข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ไป
ใช้ในการวิเคราะห์สิ่งที่หลักสูตรต้องการพัฒนา
(Gap Analysis and Improvement plan) เพื่อ
นาไปปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตรให้ดี
ขึน้ และในปีงบประมาณ 2563 คณะฯ ได้มีการ
จัดโครงการจัดการความรู้ดา้ นงานวิชาการ ใน
เรื่อง การวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
การทางาน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตร
2. การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน ควร คณะฯ มีการกาหนดตัวชีว้ ัดความสาเร็จของแผน
ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ และมีการสะท้อนผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานที่
ในภาพรวมของการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา เกี่ยวข้องในรูปแบบรายงานตามตัวชีว้ ัดของแผน
นักศึกษา
และตัวชีว้ ัดของโครงการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและ
สิ่งแวดล้อม
และงาน
กิจการ
นักศึกษา
3. คณะควรวิเคราะห์ผลของการจัดโครงการ/ คณะฯ มีการวิเคราะห์สรุปผลของการจัด
รองคณบดี
กิ จ กรรม ที่ ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง กิจกรรมที่สง่ เสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับ ฝ่ายพัฒนา
คณะกับนักศึกษา เพื่อสร้างความผูกพัน
นักศึกษาเพื่อสร้างความผูกพันภายใต้โครงการ นักศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอ้ มูลที่เป็นประโยชน์ในการ
สิ่งแวดล้อม
ประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ประจาปี และงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้จัดกิจกรรมงาน กิจการ
15 ปี วัสดุศาสตร์ (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) นักศึกษา
15 Year Anniversary Reunion โดยนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าได้รับข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์
จากการเข้าร่วม ร้อยละ 85 และเกิด
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ความสัมพันธ์อันดีตอ่ คณะฯ และมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 84 ซึ่งผลการประเมินที่เกี่ยวข้องอยู่ใน
เกณฑ์ดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
1. คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์ทางานวิจัยเชิง คณะฯ มีการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่หน่วยวิจัย
บูรณาการข้ามหน่วยงานมากขึ้น
ของคณะฯ เพื่อผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการ
และนักวิจัยทาการวิจัยเชิงบูรณาการกับสาขา
ต่าง ๆ ภายในและภายนอกคณะฯ
2. คณะอาจวางแนวทางให้อาจารย์ทางานวิจัย คณะฯ มีแนวทางในการผลักดันให้เกิดการ
ในรูปแบบของกลุ่มวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพใน ทางานวิจัยในรูปของกลุม่ หรือหน่วยวิจัย โดยมี
การหาทุน วิจัย จากแหล่ง ทุน ภายนอกได้ใ น การสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่คณาจารย์ของคณะฯ
ปริมาณที่มากขึ้น
และจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้แก่นักวิจัยและ
แหล่งทุนภายนอกได้มาแลกเปลีย่ นปัญหา และ
แนะแนวทางในการขอทุนวิจัย เพื่อผลักดันให้
บุคลากรสายวิชาการและนักวิจยั เสนอขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากขึน้
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
1. คณะควรประเมินผลกระทบ (impact) ของ คณะฯ มีการปรับแนวทางการดาเนินโครงการ
การบริการวิชาการต่อชุมชน เช่น ชุมชนมีรายได้ บริการวิชาการของคณะฯ ให้ทนั ต่อสถานการณ์
เพิ่มขึ้น ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไข เป็นต้น ปัจจุบัน และปัญหาของสังคม อย่างการระบาด
ของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยคณะฯ ได้รับ
การสนับสนุนให้ดาเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประเมินผลหลัง
การให้บริการจากผุ้เข้าร่วมโครงการ
2. คณะควรแสวงหารายได้จากการบริการวิชาการ ทิศทางในการทาบริการวิชาการแก่สังคมของ
คณะฯ ในปีงบประมาณ 2563 มุง่ เน้นการ
เพื่อเป็นแหล่งรายได้อีกช่องทางหนึ่ง
ผลักดันให้บุคลากรในคณะฯ เสนอขอรับทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกและดาเนิน
โครงการบริการวิชาการที่หารายได้ให้แก่คณะฯ
เพิ่มขึ้น โดยมีการจัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารเพื่ออนาคต

รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
วิจัย
รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
วิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
วิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
วิจัย

111
ข้อเสนอแนะ
ในปีการศึกษา 2561

การดาเนินงานของคณะฯ
ในปีการศึกษา 2562

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อเสนอขอทุนวิจัย ทุนบริการวิชาการ และ
ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อ
หารายได้
องค์ประกอบที่ 4การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การก าหนดตั ว ชี้วั ด ความส าเร็ จ ของแผน ควร คณะฯ มีการกาหนดตัวชีว้ ัดความสาเร็จของแผน
สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของการ และมีการสะท้อนผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบรายงานตามตัวชีว้ ัดของแผน,
จัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัดของโครงการ และสารวจข้อมูลการ
สะท้อนความคิดเห็นจากตัวแทนนักศึกษาของ
คณะ ที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 5การบริหารจัดการ
1. คณะควรประเมินประสิทธิผลของแผนกล
ในปีงบประมาณ 2563 คณะฯ มีการประเมิน
ยุทธ์ แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
แผน-ผล ของแผนปฏิบัตงิ านประจาปีที่มีกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนบริหาร
ทางด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง ของแผน/
และพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
โครงการ/กิจกรรม/ตัวชีว้ ัด เพื่อให้บรรลุ
ความสอดคล้องของแผนต่าง ๆ ต่อการ
เป้าหมายของคณะฯ และได้นาเสนอ กากับ
บรรลุเป้าหมายของคณะ
ติดตาม ในการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
2. คณะควรวิเคราะห์ ค วามเสี่ ย งที่ จะมีผ ลต่อ ในปีงบประมาณ 2563 คณะฯ มีการนาตัวชี้วัด
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ในแผนปฏิบัตริ าชการมาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย
เพื่อลดโอกาสที่จะไม่ประสบความสาเร็จ ซึ่ง เสี่ยง เพื่อผลักดันให้ตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัติ
อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของคณะ
ราชการบรรลุตามเป้าหมายที่คณะฯ กาหนดไว้
3. แผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร ควร ในปีงบประมาณ 2563 คณะฯ มีการกาหนดกล
ค า นึ ง ถึ ง ศ า ส ต ร์ /อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ส า คั ญ ยุทธ์ในแผนบริหารและทรัพยากรบุคคล ที่
เพื่อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตาม Training
และการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่
Roadmap สาหรับบุคลากรแต่ละกลุ่ม และ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามเส้นทาง
ที่กาหนด เช่น การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการเรียนการสอนรวมถึงการอบรมการ
เตรียมความพร้อมของผู้บริหาร ระดับหลักสูตร
(อาจารย์อายุงาน 0-5 ปี) และการอบรมการ

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและ
สิ่งแวดล้อม
และงาน
กิจการ
นักศึกษา
คณบดี

คณบดี

คณบดี
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4. การจัด การความรู้ข องคณะ ควรพิจารณา
แก่ น ความรู้ ห ลั ก หรื อ สมรรถนะหลั ก ของ
คณะที่ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ ค ณะมี อ งค์ ค วามรู้ ที่
จ า เ ป็ น ส า ห รั บ เ ป็ น ฐ า น ใ น ก า ร
ต่ อ ยอดและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ เพื่ อ
ความยั่งยืนขององค์กร

การดาเนินงานของคณะฯ
ในปีการศึกษา 2562
เตรียมความพร้อมของผู้บริหาร ระดับสูง
(อาจารย์อายุงาน 5 ปีขนึ้ ไป)
ในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรและจัดการความรู้ ได้พจิ ารณา
สมรรถนะหลักสูตรของคณะที่สาคัญ ซึ่งได้แก่
ด้านการวิจัย จึงได้กาหนดหัวข้อองค์ความรู้ใน
ปีงบประมาณ 2563 จานวน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1.
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสาหรับการขอทุน
จากแหล่งทุนภายนอก และองค์ความรู้ในการ
วิจัยในชัน้ เรียน เพื่อฐานในการต่อยอดและ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ต่อไป
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คณบดี

C.8.5 การวิเคราะห์ช่องว่างการดาเนินงาน (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผูน้ าฯ
เกณฑ์
การดาเนินการในปัจจุบัน
หลักฐาน
ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ย่อย
ต่อไป
C.8.1- คณะฯ โดยผู้บริหารชุดใหม่ได้ดาเนินการวาง เอกสารอ้างอิง คณะฯ ควรประเมินผลการรับฟัง
C.8.4
ระบบเพื่อสร้างกระบวนการรับฟังความ
ที่ C.8.1 ความคิดเห็น อย่างต่อเนื่อง 3-4 ปี
คิดเห็น การใช้ขอ้ มูล วิเคราะห์ เพื่อสร้าง
เอกสารอ้างอิง เพื่อดูผลการดาเนินงานของคณะฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ เพื่อนามา ที่ C.8.5
ถ่ายทอด และสื่อสารข้อมูลที่สาคัญแก่
บุคลากรในคณะฯ และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
C.8.5
คณะฯ ใช้ระบบและกระบวนการประเมินทั้ง
เอกสารอ้างอิง คณะฯ ควรนาผลการประเมินมา
ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ กาหนดขึ้น เพื่อ ที่ C.8.6
พัฒนา/ปรังปรุงอย่างต่อเนื่อง
ประเมินภาวะผู้นา
C.8.6
คณะฯ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนหลัง 3 ปี
คณะฯ ควรนาผลการประเมินมา
เพื่อนาผลประเมินมาใช้พัฒนา/ปรับปรุง เพื่อ
พัฒนา/ปรังปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
บริหารงานตามพันธกิจของคณะฯ
บูรณาการกับเกณฑ์ใหม่แบบ CUPT
QMS ด้วย
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เกณฑ์คุณภาพที่ 8 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นาฯ 1
8.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้
มีสว่ นได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกคณะ/สถาบัน
อย่างเป็นระบบ
8.2 มีการใช้ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของผู้มสี ่วน
ได้สว่ นเสีย รวมทั้งสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์
8.3 มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ กากับ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
อย่างเป็นระบบ และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อผลักดันให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์
8.4 มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลสาคัญตามพันธกิจและ
กระบวนการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผูเ้ รียน
รวมทั้งผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญอย่างเป็นระบบ
8.5 มีกระบวนการประเมินภาวะผูน้ า ธรรมาภิบาล และผล
การปฏิบัติงานของผูบ้ ริหารคณะ/สถาบัน รวมทั้งผูบ้ ริหาร
สูงสุด และสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และใช้ผลการ
ประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
8.6 มีการใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับใน
การพัฒนา ปรับปรุง การบริหารและการดาเนินพันธกิจ
ของคณะ/สถาบัน
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

2

3
/

/

/

/

/

/

/

4

5

6

7
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ส่วนที่ 3
รายงานผลการประเมินตนเอง

115
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี

C.1

C.2

C.3

C.4

Criteria
ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน
C.1.1 มีการใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องในการกาหนดคุณสมบัตแิ ละจานวนรับที่เหมาะสม
C.1.2 มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน และใช้ผลการประเมินใน
การปรับปรุงเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัตแิ ละจานวนตามต้องการ
ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)
และความต้องการจาเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
C.2.1 มีการกากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรให้บรรลุคุณลักษณะพึง
ประสงค์ของบัณฑิต และผลการเรียนรู้
C.2.2 มีการกากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ให้ตอบสนองความ
ต้องการและจาเป็นของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
C.2.3 มีการกากับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้คาดหวัง
หรือคุณสมบัตทิ ี่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อทาให้มั่นใจว่ากระบวนการวัดและผลจากการ
ประเมินผู้เรียนนั้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และเป็นธรรม (ensure validity, reliability and
fairness)
C.2.4 มีการกากับติดตามและประเมินผลของกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา งานให้
คาแนะนาและบริการนักศึกษา (student supports / services / advices) เพื่อให้นักศึกษามี
คุณสมบัตทิ ี่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพทางอาชีพ
ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามทิศทางการพัฒนาด้าน
วิจัยและเพื่อผูเ้ รียน
C.3.1 มีการใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกาหนดหรือทบทวนทิศ
ทางการวิจัยของคณะ/สถาบัน
C.3.2 มีการกากับติดตามและประเมินผลการวิจัยและกระบวนการวิจัยให้ตอบสนองทิศทางการวิจัย
ของคณะ/สถาบันและใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางการวิจัย
ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน และ
เพื่อผู้เรียน
C.4.1 มีการใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกาหนดหรือทบทวนทิศ
ทางการบริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนาผู้เรียนของคณะ/สถาบัน ตามวิสัยทัศน์ ปณิธาน
และ/หรือยุทธศาสตร์ของคณะ/สถาบันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
C.4.2 มีการกากับติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการและกระบวนการบริการวิชาการให้
ตอบสนองทิศทางการบริการวิชาการของคณะ/สถาบันและใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง
กระบวนการหรือปรับทิศทาง

Rating
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Criteria
C.5 ผลและกระบวนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธกิจ
อื่นของสถาบัน
C.5.1 มีการใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกาหนดหรือทบทวนทิศ
ทางการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจอื่นของคณะ/สถาบัน หรือเพื่อ
การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมความเข้าใจหรือการสืบ
สานต่อยอดศิลปวัฒนธรรม
C.5.2 มีการกากับดูแลและประเมินผลการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกระบวนการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้ตอบสนองทิศทางการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานและ
ใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง
C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
C.6.1 มีการใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนอัตรากาลังของบุคลากร
C.6.2 มีการกากับ ติดตาม ดาเนินการ และประเมินแผนอัตรากาลังของบุคลากร และใช้ผลการ
ประเมินในการทบทวนและปรับปรุงอัตรากาลังให้มคี วามเหมาะสมกับความต้องการจาเป็นของ
คณะ/สถาบัน
C.6.3 มีการกาหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จาเป็นในการขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะ/สถาบัน
มีการติดตามประเมินสมรรถนะของบุคลากรและใช้ผลการประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
บุคลากร
C.6.4 มีการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการได้รับการพัฒนาของบุคลากร และใช้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
C.6.5 มีการกากับ ติดตาม ดาเนินการ และประเมินแผนพัฒนาบุคลากร และใช้ผลการประเมินในการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
C.6.6 มีระบบการประเมินความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่อง และเพิ่มขวัญและกาลังใจของบุคลากร
ด้วยความโปร่งใส ยุตธิ รรม สอดคล้องเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของคณะ/สถาบัน และ
ส่งเสริมให้เกิดความมุง่ มั่น ร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในการดาเนินพันธกิจต่าง ๆ (Merit
System)
C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ
C.7.1 มีการจัดหา บารุงรักษา และประเมิน ผลการจัดหาและบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้
ในการจัดการเรียน การสอน และการฝึกปฏิบัตขิ องผู้เรียน เพือ่ ให้มคี วามเพียงพอพร้อมใช้
ทันสมัยและตอบสนองความต้องการจาเป็นของการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติ
C.7.2 มีการจัดหา บารุงรักษา ให้บริการ และประเมินผลการจัดหา บารุงรักษา และให้บริการวัสดุ
อุปกรณ์และสถานที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มคี วามเพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัย และ
ตอบสนองความต้องการจาเป็นของการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและการบริหารจัดการพันธกิจต่าง ๆ
C.7.3 มีการจัดหา บารุงรักษา ให้บริการ และประเมินผลการจัดหา บารุงรักษา และให้บริการ
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Criteria
ทรัพยากรในห้องสมุด เพื่อให้มคี วามเพียงพอพร้อมใช้ ทันสมัย และตอบสนองความต้องการ
จาเป็นของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
C.7.4 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา
ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เรียน
C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นา ธรรมาภิบาล และการตอบสนองผู้มสี ว่ นได้
ส่วนเสีย
C.8.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกคณะ/สถาบันอย่างเป็นระบบ
C.8.2 มีการใช้ขอ้ มูลความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย รวมทั้งสารสนเทศอื่นที่
เกี่ยวข้องในการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์
C.8.3 มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบัติ กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อผลักดันให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
C.8.4 มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลสาคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพันกับบุคลากร
และผู้เรียน รวมทั้งผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียที่สาคัญอย่างเป็นระบบ
C.8.5 มีกระบวนการประเมินภาวะผู้นา ธรรมาภิบาล และผลการปฏิบัตงิ านของผู้บริหารคณะ/สถาบัน
รวมทั้งผู้บริหารสูงสุด และสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และใช้ผลการประเมินเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุง
C.8.6 มีการใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับในการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารและการ
ดาเนินพันธกิจของคณะ/สถาบัน

Rating

สรุปผลในภาพรวม
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