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คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
(มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561)
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โครงร่างองค์การ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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 ต บั ณ ฑิ ตในสาขาที่ ขาดแคลน ทางด้ านสาขาวิ ศวกรรมศาสตร์ และสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร
ก. สภาพแวดล้อมองค์กร
(1) คณะฯ มีภารกิจหลักด้านการจัดการศึกษาโดยมีการจัดการศึกษา จำนวน 10 หลักสูตร ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งมีภารกิจการวิจัยและการบริการวิชาการ
รายละเอียดตามตาราง OP-1ก (1-1) และการบริการอื่นๆ ตาม ตาราง OP-1ก (1-2)
ตาราง OP-1ก (1-1) การจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2560
ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีจำนวน 5 หลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(1) สาขาวิศวกรรมเกษตร
(2) สาขาวิศวกรรมอาหาร
(3) สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(4) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(5) สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ระดับบัณฑิตศึกษา มีจำนวน 5 หลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท
(1) สาขาวิศวกรรมอาหาร
(2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(3) สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(4) สาขาวิศวกรรมเกษตร

จำนวน
หลักสูตร

แนวทางการจัดการศึกษา

5

-

การสอนภาคบรรยาย
การฝึกภาคปฏิบัติ
การสัมมนา
การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ผ่าน e-learning
การฝึกงานสหกิจศึกษา/เรียนรู้อิสระ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สนับสนุนทุนการศึกษา

4

-

การสอนภาคบรรยาย
การฝึกภาคปฏิบัติ
การทำวิจัย
การนำเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ
สนับสนุนทุนวิจัย

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ระดับการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
(1) สาขาวิศวกรรมอาหาร

จำนวน
หลักสูตร
1

แนวทางการจัดการศึกษา
-

การสอนภาคบรรยาย
การฝึกภาคปฏิบัติ
การทำวิจัย
การนำเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ
การฝึกอบรมในต่างประเทศ
สนับสนุนทุนวิจัย

ตาราง OP-1ก (1-2) การบริการที่สำคัญ
การบริการที่สำคัญ
แนวทางและวิธีการให้บริการ
ดำเนินการวิจัยตามเงื่อนไขของแหล่งทุน เช่น สวทช. วช. สกว. สวก.และเอกชน ผ่านหน่วย
การวิจัย
งานวิจัย
การบริการวิชาการ 1. จัดอบรมและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐและเอกชน
2. ให้บริการทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร ห้องปฏิบัติการยาง
ห้องปฏิบัติการแปรรูปผักและผลไม้ ห้องปฏิบัตกิ ารแปรรูปเนื้อสัตว์ ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์
ต้นกำลัง ห้องปฏิบัตกิ ารเครื่องมือกล เป็นต้น

(2) คณะฯ มี วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร ดังนี้
วิสัยทัศน์
ค่านิยม

ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรในระดับนานาชาติ
ค่านิยมหลักที่จะผลักดันให้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ได้
มี 5 ประการ ประกอบเป็นคำว่า FOCUS ดังนี้
(1) ประกอบวิชาชีพด้วยศรัทธา (F = Faith for professional practice)
• ศรัทธาในวิชาชีพ (Faith)
• ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
• ตรงกับค่านิยมของมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า “ทำงานด้วยจิตวิญญาณ” (M = Mindfulness)
(2) ก้าวไปข้างหน้าด้วยสมรรถนะเด่น (O=Outstanding performance)
• มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพือ่ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
• ตรงกับค่านิยมของมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า “สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น” (A = Aspiration)
และ “สานฝันสู่ความเป็นเลิศ” (E = Excellence)
(3) มุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน (C=Cooperating and team-working)
• รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
• แก้ปัญหาร่วมกันบนพืน้ ฐานของเหตุผล ด้วยความเป็นธรรม
• เรียนรู้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
• ตรงกับค่านิยมของมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า “ชูเชิดความยุติธรรม” (J = Justification)
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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พันธกิจ

สมรรถนะหลักของ
สถาบัน

(4) ผูกพันประสานความแตกต่างให้เป็นหนึ่ง (U=Unity among diversity)
• มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ในสาขาวิชาที่มี
ความแตกต่างกันได้อย่างลงตัว อันเป็นความโดดเด่นของคณะฯ ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่ง
ตรงกับค่านิยมของมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า “ก้าวนำด้วยเกียรติภูม”ิ (O = Originality)
(5) จิตคนึงถึงการให้บริการ (S=Service-minded)
• มีจิตบริการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยการทำเกินความคาดหมาย (Service beyond
expectation)
(1) ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และความชำนาญทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร มีคุณธรรม สามารถดำรงตนตามศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดงี ามของชาติ
(2) สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรูด้ ้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสู่
สังคม
(3) มีการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
(4) บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
คณะฯ มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0

(3) คณะฯมีบุค ลากรทั้งสิ้นจำนวน 81 คน โดยจำแนกเป็น 2 กลุ่ม ตามตาราง OP-1 ก(3-1) และมี
ปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะ ตามตาราง OP-1 ก(3-2)
ตาราง OP-1 ก(3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒกิ ารศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา

สายผูส้ อน

สายสนับสนุน

ต่ำกว่าปริญญาตรี

-

11

ปริญญาตรี

-

18

ปริญญาโท

11

8

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

33

-

44

37

อายุเฉลี่ย

46 ปี

43 ปี

อายุงานเฉลี่ย

17 ปี

13 ปี

รวม

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ตำแหน่งทางวิชาการของสายผูส้ อน:
(คน)
ศ./รศ./ผศ./อ. = 0/8/17/19
คิดเป็นร้อยละ = 0/18/39/43
ตำแหน่งความก้าวหน้าของสาย
สนับสนุน (คน)
เชี่ยวชาญ = ....
ชำนาญการพิเศษ = 2
ชำนาญการ = ....
ชำนาญงานพิเศษ = .....
ชำนาญงาน = ...

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ตาราง OP-1 ก(3-2) ปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะ
1.
2.
3.
4.

ปัจจัยหลัก
เงินเดือน / ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน
ตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ความภาคภูมิใจ เช่น สิ่งตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงิน รางวัล การได้รับการยก
ย่อง
ความพึงพอใจ เช่น ธรรมาภิบาลของผู้บริห าร เพื่อนร่วมงาน บรรยากาศ
สถานที่

สายผูส้ อน




สายสนับสนุน








(4) คณะฯ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สำคัญ ตามตาราง OP-1 ก(4)
ตาราง OP-1 ก(4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่สำคัญ

อาคารสถานที่

เทคโนโลยีอุปกรณ์

คณะมีอาคารเรียนและอาคารปฏิบัตกิ ารที่อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน จำนวน
ทั้งสิ้น 6 อาคาร ดังนี้
- อาคารพนม สมิตานนท์
พื้นที่ 9,350 ตร.ม.
- อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
พื้นที่ 17,175 ตร.ม.
- อาคารปฏิบัตกิ ารวิศวกรรม
พื้นที่ 3,488 ตร.ม.
- โรงงานนำร่องด้านเทคโนโลยีการอาหาร
พื้นที่ 1,815 ตร.ม.
- อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
พื้นที่ 1,660 ตร.ม.
- อาคารปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยียาง
พื้นที่ 2,262 ตร.ม.
- มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อ internet
- มีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั้งอาคารทุกอาคาร
- มีระบบโปรแกรมบัญชีเพื่อการบริหารของคณะเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
- มีระบบสารสนเทศในการจัดการหนังสือเวียน e-manage
- โรงงานนำร่องที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปที่ออกแบบให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์กรรมวิธีการที่ดใี นการผลิตอาหารเพื่อฝึกปฏิบัตนิ ักศึกษาให้มที ักษะด้าน
เทคโนโลยีอาหาร
- ห้องปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร 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
- ห้องปฏิบัตกิ ารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เช่น ห้องปฏิบัตกิ าร
ทางด้านเนื้อสัตว์ เบเกอรี่ แป้ง
- ห้องปฏิบัตกิ ารทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ ห้องปฏิบัตกิ ารคัดแยกและ
คัดเกรดผัก/ผลไม้ พืชเมล็ด ห้องเก็บเย็น เป็นต้น
- ห้องปฏิบัตกิ ารทางด้านยางและพอลิเมอร์ ได้แก่ ห้องทดสอบคุณสมบัตขิ องวัสดุ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

หน้า |5

(5) คณะฯ ดำเนินภารกิจภายใต้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่สำคัญตามตาราง OP-1 ก(5)
ตาราง OP-1 ก(5) กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่สำคัญ
ด้าน
การจัดการศึกษา

การวิจัย

การบริหารจัดการ

กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ
1) พรบ.ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2558
3) เกณฑ์การประกันคุณภาพ
4) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
5) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
6) สภาวิศวกร
1) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
2) จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3) แนวทางปฏิบัตจิ รรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1) ระเบียบการเงิน การคลัง
2) ระเบียบการบริหารงานบุคคล
3) จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
(1) คณะฯ มีการบริหารงานโดยมีโครงสร้างการบริหาร ดังนี้

สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี
ผู้อำนวยการสถานบริการ

คณบดี

คณะกรรมการประจำคณะ

วิชาการ
เลขานุการคณะ
(เลขานุการคณะ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หน. งานบริหารและธุรการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และการต่างประเทศ

หน. งานนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน. งานคลังและพัสดุ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์

ประธานกรรมการประจำ
หลักสูตรต่าง ๆ

หลักสูตรปริญญาตรี
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
- สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
- สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
- สาขาวิศวกรรมเกษตร
- สาขาวิศวกรรมอาหาร

หน. งานบริการการศึกษาและ
กิจกรรมนักศึกษา
หน. งานบริการวิชาการและ
วิจัย

หลักสูตรปริญญาโท
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
- สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
- สาขาวิศวกรรมอาหาร

หลักสูตรปริญญาเอก
- สาขาวิศวกรรมอาหาร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ในการกำกับดูแล คณะฯ มี คณบดี ซึ่งมีวาระ 4 ปี ถูกประเมินโดยอธิการบดี และมีรองคณบดี
ด้านต่างๆ ถูก ประเมินโดยคณบดี มีก ารตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทำหน้าที่วางแผน บริหารงาน
ติด ตามงาน ประกันคุ ณ ภาพงานของฝ่ายต่าง ๆ และมีคณบดีเป็นประธานคณะกรรมการกรรมการ
ประจำคณะ ทำหน้าที่ กำกับ ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเรื่องสำคัญ โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทุกเดือน รองคณบดีเป็นประธานคณะกรรมการต่างๆ รายงานต่อ
คณะกรรมการประจำคณะ และคณะมีการรายงานผลการดำเนินของคณะต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี
(2) คณะฯ ได้จำแนกผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาด รวมทั้ง
ความต้องการ/ความคาดหวังของแต่ละกลุ่มตามตาราง OP-1 ข(2-1) และ ตาราง OP-1 ข(2-2)
ตาราง OP-1 ข(2-1) ประเภทผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการ/ความ
คาดหวัง
ลูกค้า
ผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา

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

ความต้องการและความคาดหวัง
-

จบแล้วมีงานทำที่ดี เงินเดือนสูง
จบการศึกษาตามกำหนดเวลา
ได้เรียนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
มีบรรยากาศน่าเรียน
รู้สกึ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สิ่งอำนวยความสะดวก (สถานที่ คอมพิวเตอร์ Internet Wifi ห้องน้ำ)

-

องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัตไิ ด้จริง
ได้รับบริการที่ดอี ย่างต่อเนื่อง
มีช่องทางการสื่อสารที่สะดวก
ได้รับองค์ความรู้ที่ใช้ได้จริง
ได้รับผลลัพธ์ของงานวิจัยรวดเร็ว ตรงเวลาตามที่กำหนด

-

บุตรหลานมีความรู้ สามารถประกอบอาชีพ มีงานทำ
ความปลอดภัยต่อชีวติ ความเป็นอยู่ของลูกหลาน
การอำนวยความสะดวกในการเรียน
ทุนช่วยเหลือการศึกษา
ระบบการดูแลแนะแนวที่ดี
บุตรหลานเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เก่ง รูจ้ ริง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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ลูกค้า
ผู้ใช้บัณฑิต

ศิษย์เก่า

-

ความต้องการและความคาดหวัง
ได้คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
ได้คนเก่ง มีความรู้พร้อมในการทำงาน
ได้คนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
อบรมความรู้เพิ่มเติม
ได้รับความภาคภูมใิ จ และการยอมรับว่าจบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงที่ดี

ตาราง OP-1 ข(2-2) ส่วนตลาดที่สำคัญจำแนกตามระดับหลักสูตร และความต้องการ/ความคาดหวัง
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

ส่วนตลาดที่สำคัญ
นักเรียน ม.6

บัณฑิตปริญญาตรี /
บัณฑิตปริญญาโท

-

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

(3) คณะฯ มีคู่ความร่วมมือที่สำคัญ รวมทั้งบทบาทและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ตามตาราง OP-1 ข(3)
ตาราง OP-1 ข(3) คู่ความร่วมมือที่สำคัญ
กลุ่ม/ประเภท

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

ข้อกำหนดในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

ช่องทางการ
สื่อสาร

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

ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์
โทรสาร

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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กลุ่ม/ประเภท

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

บทบาทที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
กระบวนการ
การส่งเสริมขีด
ความสามารถ
การวิจัย
ขยายเครือข่าย
การเตรียมตัวนักศึกษาให้มี
- การวิจัยร่วมกัน
งานวิจัยและการขอ
ความรู้เพียงพอที่จะ
ทุนวิจัยแบบบูรณา
ปฏิบัตงิ าน
การ
สหกิจศึกษา
ร่ ว มผลิ ต บั ณ ฑิ ต และ การเตรียมตัวนักศึกษา/
และ
สร้างโจทย์วจิ ัยร่วมกับ นักวิจัยให้มีความพร้อม
การวิจัย
อาจารย์
ที่จะปฏิบัตงิ านในสถาน
ประกอบการ
การวิจัย

เพิ่มขีดความสามารถ การเตรียมตัวนักวิจัยให้มี
ด้านการวิจัย
ความพร้อมที่จะ
ปฏิบัตงิ าน
การควบคุมให้มีการปฏิบัติ
ตามระเบี ย บของแหล่ ง
ทุน

ช่องทางการ
สื่อสาร

ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์
โทรสาร
ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์
โทรสาร

P2. สภาวการณ์ขององค์กร
ก. สภาพการแข่งขัน
(1) สำหรับลำดับในการแข่งขันของคณะนั้น
การเลือกเข้าเรียนของนักเรียนมัธยมปลาย ในสาขาวิชาต่าง ๆ มีสถานภาพการแข่งขัน ดังนี้
สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร

คู่แข่งทีส่ ำคัญ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก าร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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สาขาวิชา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

คู่แข่งทีส่ ำคัญ
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยจึงไม่มีคู่แข่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(2) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มผี ลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของคณะฯ คือ
1) มีมหาวิทยาลัยจำนวนมากเปิดสาขาวิชาคล้ายๆ กันกับคณะฯ กอรปกับความนิยมของ
นักเรียนมัธยมปลายที่เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์น้อยลง นักเรียนมีตัวเลือกที่มากขึน้ ซึ่งทำให้มีจำนวน
นักเรียนที่เลือกเรียนในสาขาวิชาของคณะน้อยลง
2) นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 จะทำให้สังคมหันมาให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ทำให้มีโอกาสที่คณะจะสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างผลงานวิจัย
เพิ่มขึน้ ยังประโยชน์ให้สังคม และมีโอกาสทำให้สังคมรูจ้ ักคณะฯ มากขึ้น
(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาระบบกลาง (Admission) ของสำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
(http://www.cuas.or.th)
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
คณะมีความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตามตาราง OP-2 ข
ตาราง OP-2 ข ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)
ด้านพันธกิจ
SC1. การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผน
SC2. การเพิ่มผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่ผลงานตีพมิ พ์และ
การใช้ประโยชน์
SC3. การเพิ่มการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
การเพิ่มบริบทความเป็นนานาชาติในการจัดการศึกษา

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage)
SA1. การผลิตบัณฑิตสนองนโยบาย Thailand 4.0
SA2. งานวิจัยสนองนโยบาย Thailand 4.0
SA3. การบริการวิชาการสนองนโยบาย Thailand 4.0
- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย
-

ด้านปฏิบัติการ
SC4. การใช้ระบบสารสนเทศในงานบริหาร
SC5. การเพิ่มรายได้ของคณะ
ด้านทรัพยากรบุคคล
SC6. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เช่น องค์ความรูเ้ พื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

SA4. งานวิจัยสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
คณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพระบบต่าง ๆ เช่น IQA
AUN QA และ EdPEx

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปีที่ใช้ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
หน่วยงาน

:
:
:
:
:
:
:

การผลิตบัณฑิต
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2560
ค่าคะแนน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

สูตรการคำนวณ
คะแนนที่ได้

=

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน
ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีหลักสูตรที่รับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร แต่มีหลักสูตรของ
คณะฯ ที่รับการตรวจประเมินคุณภายภายใน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด จำนวน 9
หลักสูตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ขอไม่รับการประเมิน
เนื่องจากไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตร และไม่มีการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 (วอ.1.1.1.1 บันทึก
ข้อความ ขอยกเว้นการรับการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินทุกหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบทั้งหมด
คะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
2.72
2.85
3.00
2.68
2.77
2.55
3.76
0.00
3.41
23.77
9
2.64

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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(วอ.1.1.1.2 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
2.70

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปีที่ใช้ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
หน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน
2.64

:
:
:
:
:
:

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

คะแนน
2.64

อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ปัจจัยนำเข้า
ปีการศึกษา 2560
ค่าคะแนน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

เกณฑ์การประเมิน
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค2
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ
ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ผลการดำเนินงาน (ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่)
คณะ/หลักสูตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
2 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

จำนวนอาจารย์ประจำคุณวุฒิ
ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
11
33

รวม
44

-

3
4
1

6
8
9

9
12
10

4

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

-

2

6

8

5

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

-

1

4

5

33
44
75.00
5

อาจารย์ประจำคณะที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได้

(วอ.1.2.1.1 ตารางอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 71.74
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปีที่ใช้ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
หน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 75.00
:
:
:
:
:
:

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนน
5 คะแนน

อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ปัจจัยนำเข้า
ปีการศึกษา 2560
ค่าคะแนน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

เกณฑ์การประเมิน
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค2

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
เท่ากับร้อยละ 60 ขึ้นไป
ผลการดำเนินงาน (ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่)
อ.

รวม

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
2 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ตำแหน่งทางวิชาการ
ศ.
รศ.
ผศ.
8
17
2
5
2
5
2
3
2
2

19
2
5
5
4

44
9
12
10
8

5

-

3

5

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

0

2
25
44
56.82
4.73

อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีท่ ี่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คะแนนที่ได้

(วอ.1.3.1.1 ตารางจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ)

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 56.70

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 56.83

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนน
4.73 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปีที่ใช้ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
หน่วยงาน

:
:
:
:
:
:

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
ปัจจัยนำเข้า
ปีการศึกษา 2560
ค่าคะแนน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

เกณฑ์การประเมิน :
ในกรณีที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เป็น
คะแนน 5
ในกรณีที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้คำนวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำค่าความแตกต่างมา
พิจารณา ดังนี้
- ค่าความแตกต่างของจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 กำหนดเป็นคะแนน 0
- ค่าความแตกต่างของจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำที่สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นำมาเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็ฯคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคำนวณ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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1. คำนวณค่ า หน่ ว ยกิ ต นั ก ศึ ก ษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่ ง ก็ คื อ ผลรวมของผลคู ณ
ระหว่ างจำนวนนัก ศึก ษาที่ ล งทะเบีย นเรีย นกั บ จำนวนหน่วยกิต แต่ ละรายวิชาที่เปิ ดสอนทุ ก
รายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกำหนดเวลา
การเพิ่ม - ถอน) โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จำนวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คำนวณค่า FTES โดยใช้สูตรคำนวณดังนี้
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จำนวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ

การปรับจำนวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนำมารวมคำนวณหาสัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจำ
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)

สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำแยกตามกลุ่มสาขาวิชา
สัดส่วนจำนวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ

กลุ่มสาขาวิชา

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- แพทย์ศาสตร์
- พยาบาลศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร์
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
5. เกษตร ป่าไม้และประมง
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
7. นิติศาสตร์
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

8:1
4:1
6:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

การคำนวณ
1) คำนวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนำมาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำที่เป็นจริง - สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำที่ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน

X 100
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2) นำค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคำนวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละทีน่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0
คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละทีม่ ากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นำมาคิดคะแนน ดังนี้
คะแนนที่ได้ = 5 – (ค่าร้อยละที่คำนวณได้จาก 2.3)
4
ผลการดำเนินงาน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
(ปรับเป็น ป.ตรี)
จำนวนอาจารย์ผู้สอน
ร้อยละที่ได้
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
(FTES)

494.06
18.29
6.29
543.22
44
543.22/44 = 12.35
12.35 − 20
x100 =-38.27
20

คะแนนที่ได้

= 5-(-38.27) = 5-(-9.57)
4
= 14.57 (เท่ากับ 5 คะแนน)

(วอ.1.4.1.1 สรุปจำนวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) และสัดส่วนอาจารย์ต่อ
FTES ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2560)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 คะแนน

ผลการดำเนินงาน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนน
5 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปีท่ใี ช้ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
หน่วยงาน

:
:
:
:
:
:

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ
ปีการศึกษา 2560
ค่าคะแนน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ข้อ 1 จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชวี ิตแก่นักศึกษาในคณะ
คณะฯ จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวติ แก่นักศึกษา ดังนี้
1. มีหอ้ งศูนย์ประสานงานนักศึกษาศิษย์เก่าและพัฒนาวิชาชีพ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางด้านวิชาการหรือด้านบริการ
การศึกษา และเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษาเบือ้ งต้นทางด้านกิจการนักศึกษาแก่นักศึกษา
2. มีระบบอาจารย์ที่ป รึกษาประจำตัวนัก ศึกษาทุกคนเพื่อให้นักศึก ษาได้มีโอกาสเข้าพบเพื่อ
ปรึกษาหารือทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด โดยนักศึกษาสามารถเข้าพบ
เพื่อขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงได้ที่ห้องพักอาจารย์ (วอ.1.5.1.1 คำสั่งคณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 52/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร ประจำปีการศึกษา 2560)
3. มี ก ารแต่ งตั้ งอาจารย์ ที่ป รึก ษาสโมสรนัก ศึก ษา (วอ.1.5.1.2 คำสั่ งมหาวิท ยาลัย แม่โจ้ ที่
268/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอาจารย์ที่ ป รึก ษาสโมสรนัก ศึ ก ษา คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิ ท ยาลั ยแม่โจ้ ประจำปี 2560) และอาจารย์ที่ป รึก ษาชมรมนัก ศึกษาของ
คณะฯ ได้ แ ก่ ชมรมวิศ วกรรมแม่ โจ้ (วอ.1.5.1.3 คำสั่ งคณะวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร ที่
65/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ ที่ป รึก ษาและคณะกรรมการชมรมวิศวกรรมแม่ โจ้ ประจำปี 2560)
ชมรมอุตสาหกรรมเกษตร (วอ.1.5.1.4 คำสั่งคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 66/2560 เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2560) ชมรมเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว (วอ.1.5.1.5 คำสั่งคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 85/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ย ว ประจำปี 2560) ชมรมวัสดุ
ศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง) (วอ.1.5.1.6 คำสั่งคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 76/2560
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง) ประจำปี
2560) และชมรม Maejo Racing Team (วอ.1.5.1.7 คำสั่งคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ที่
64/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรม Maejo Racing Team ประจำปี 2560)
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เพื่ อ กำกั บ ดู แ ลรับ ผิ ด ชอบและให้ ค ำแนะนำปรึก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาในการจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตลอดปี
การศึกษา 2560
4. มีก ารจัดบริการด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นัก ศึก ษา เพื่ อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่ นัก ศึก ษาของคณะฯ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จัดกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ
เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ และหัวข้อการบ่มเพาะผู้นำและทำงานเป็นทีม
ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
(วอ.1.5.1.8 กำหนดการจั ด กิ จกรรมการเสวนา หั วข้ อ เทคนิ ค การเรีย นในมหาวิท ยาลั ย ให้ ป ระสบ
ความสำเร็จ และหั ว ข้อ การบ่ ม เพาะผู้ น ำและทำงานเป็ น ที ม ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2560) สาขาวิช า
วิศวกรรมเกษตรและสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร จัดกิจกรรมการฝึกอบรม หัวข้อ การบูรณาการความรู้
เพื่อการออกแบบเชิงวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ อาคารเรียนรวม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วอ.1.5.1.9 กำหนดการกิจกรรมการฝึกอบรม หัวข้อ การบูรณาการความรู้เพื่อ
การออกแบบเชิงวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2560) และสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จัด
กิจกรรมนักศึกษา 4 ชั้นปีพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ
ห้อง EA 502 อาคารพนม สมิตานนท์ (วอ.1.5.1.10 กำหนดการจัดกิจกรรมนักศึกษา 4 ชั้นปีพบอาจารย์
ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560)
ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
คณะฯ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศกึ ษาและมีการจัดกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลด้านทุนการศึกษาจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก (วอ.1.5.2.1
เอกสารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารรั บ สมั ค รทุ น การศึ ก ษาของคณะวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2560) (วอ.1.5.2.2 เอกสารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารรับ สมั ค ร
ทุ น การศึ ก ษาของหน่ ว ยงานอื่ น ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2560) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ สมั ค รงานจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (วอ.1.5.2.3 เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2560) ข้อมู ล ข่าวสารอื่น ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ นั ก ศึ ก ษา เช่น ข่าวสารจากงาน
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ข่าวสารการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกหลักสูตรจากงาน
กิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมฯ
เช่น เว็ปไซต์ ของคณะวิศวกรรมฯ www.engineer.mju.ac.th สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก เพจคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ เป็นต้น (วอ.
1.5.2.4 ภาพประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบนเว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์)
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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2. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมแม่โจ้ โดยจัดกิจกรรมเสวนาการเตรียม
ความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (วอ.1.5.2.5 หนังสือชมรมศิษย์เก่ า
วิศวกรรมแม่โจ้ ลว.8สิงหาคม2560 เรื่อง โครงการเสวนาเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกรรม ครั้งที่
2 หัว ข้อ การทำงานของวิศวกรในต่างแดน) หั วข้อ การทำงานของวิศ วกรในต่างแดน เพื่ อเป็ น การ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ในการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และให้คำแนะนำพร้อมทั้งแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานในอนาคตให้แก่นักศึกษา
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ E 101 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
3. มีการประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก ที่มีความสนใจให้บริการข้อมูลและจัดกิจกรรม
พิเศษนอกหลัก สู ตรให้แก่ นัก ศึกษา เช่น บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) ได้เข้ามาจัด
กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (วอ.
1.5.2.6 หนั ง สื อ บริ ษั ท ซี พี เ อฟ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) Project: Seminar on the topic of
“Technologies in Food Industry”) รวมถึ ง ได้ ใ ห้ ค ำแนะนำเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การเตรี ย มตั ว สมั ค รงาน
สัมภาษณ์ งาน และประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง รวมถึงแชร์ประสบการณ์งานด้านวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตรให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ E 101 อาคารเรียน
รวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
คณะฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้
1. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับ ชมรมศิษ ย์เก่าวิศวกรรมแม่โจ้ โดยจัดกิจกรรมเสวนาการเตรียม
ความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ การทำงานของวิศวกรในต่าง
แดน เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ ในการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และให้คำแนะนำพร้อมทั้ง
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ระหว่ างกั น ทั้ งนี้เพื่ อเป็ น การสนั บ สนุ นการเตรีย มความพร้อมเพื่ อ การทำงานใน
อนาคตให้แก่นัก ศึกษา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ E 101 อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ (วอ.1.5.2.5 หนังสือชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมแม่โจ้ ลว.8สิงหาคม2560 เรื่อง โครงการ
เสวนาเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกรรม ครั้งที่ 2 หัวข้อ การทำงานของวิศวกรในต่างแดน)
2. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 รวมถึงได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
เทคนิ ค การเตรี ย มตั ว สมั ค รงาน สั ม ภาษณ์ งาน และประชาสั ม พั น ธ์ ต ำแหน่ ง งานว่ า ง รวมถึ งแชร์
ประสบการณ์งานด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ
ห้องประชุมใหญ่ E 101 อาคารเรีย นรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วอ.1.5.2.6 หนังสือบริษั ท ซีพี เอฟ
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Project: Seminar on the topic of “Technologies in Food Industry”)
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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3. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีการบรรยายให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ที่สนใจ หัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากใบและดอกกาแฟ
อินทรีย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา รตนะมโน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว รวมถึงมีกิจกรรมการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์การศึกษาและ
ฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วอ.1.5.3.1 กำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2560)
4. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาในการถ่ ายทอดความรู้ ด้ า นวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตรแก่ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ณ เทศบาล
ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนรู้ด้านวิชาการใน
ห้องเรียน นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนการเตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริง ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนให้แก่เกษตรกรและเยาวชนที่ สนใจในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ชุมชนได้รับประโยชน์ คือ ความรู้จากการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และนักศึกษาได้มีโอกาส
เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยการนำความรู้ในห้องเรียนไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะ
การสื่อสารร่วมกับผู้อื่นและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ าในสถานการณ์จริง ซึ่งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน
นักศึกษาต้องเรียนรู้และรู้จักเลือกใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจง่าย เช่น การแปลงหน่วยชั่ง ตวง วัด การ
ทำอาหาร มิลลิลิตร ออนซ์ สามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น เป็น ช้อนชา ช้อนโต๊ะ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม
ดั งกล่ า ว เป็ น การเตรีย มความพร้ อ มทั้ งในด้ านวิ ชาการและวิ ชาชี พ ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา แบ่ งหั วข้ อ การ
ฝึกอบรม ดังนี้
4.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ฝึกอบรมหัวข้อ การบำรุงรักษา
และซ่อมแซมเครื่องยนต์เอนกประสงค์
4.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฝึกอบรมหัวข้อ การทำไก่ หยองและเต้าหู้
ไข่
4.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลั งการเก็ บ เกี่ย ว ฝึก อบรมหั วข้อ การตั ดแต่งผัก และผลไม้ พ ร้อ ม
บริโภคเพื่อนำไปเป็นผลิตภัณฑ์สลัด
4.4 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ฝึกอบรมหัวข้อ การทำลูกบอลยางเพื่อสุขภาพ
(วอ.1.5.3.2 กำหนดการจัด กิ จกรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาในการถ่ ายทอดความรู้ด้ าน
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรแก่ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560)
5. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับบริษัท เป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด โดยมีการบรรยายและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ 1. สัมภาษณ์
อย่างไรให้ได้งานและการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ 2. ประสบการณ์การทำงานและการปฏิบัติงานใน
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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สถานประกอบการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ณ ห้องประชุมใหญ่ E 101 อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ (วอ.1.5.3.3 กำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560)
6. มีก ารส่ งเสริมให้นั ก ศึก ษาเข้าร่วมกิจกรรม สหกิจศึก ษา ประจำปีก ารศึก ษา 2560 (วอ.
1.5.3.4 กำหนดการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560) และมี
การจั ด กิ จ กรรมการเตรีย มความพร้อมสหกิ จ ศึก ษา ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2560 ในระหว่างวัน ที่ 19
กรกฎาคม ถึ ง วั น ที่ 13 กั น ยายน 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม ใหญ่ E 101 อาคารเรี ย นรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งมีการจัดกิจกรรม
ฝึก อบรมในหัวข้อต่าง ๆ ให้แก่ นัก ศึก ษา เพื่อเป็นการเตรีย มความพร้อมให้แก่ นัก ศึก ษาก่อนการฝึก
ประสบการณ์ จ ริ ง และเพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ การทำงานเมื่ อ สำเร็ จ
การศึกษา ซึ่งมีหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้
1. การเลือกงานและสถานประกอบการ
2. ข้อควรปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
3. การเขียนและนำเสนอโครงงานให้สถานประกอบการ
4. มาตรฐานสหกิจศึกษา
5. วัฒนธรรมองค์กรและเทคนิคการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
นอกเหนื อจากหั ว ข้อการฝึ ก อบรมของคณะวิศวกรรมฯ ข้างต้ น นั ก ศึ ก ษาจะได้เข้าร่วมการ
ฝึก อบรมเตรีย มความพร้อมนั ก ศึก ษาก่ อ นออกปฏิบั ติ ส หกิจ ศึก ษา ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2560 ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้
1. การเขียนใบสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์งาน
2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3. ทักษะการเขียนรายงานและการนำเสนอ
4. การพัฒนาบุคลิกภาพ
5. คุณธรรมและจริยธรรม
ทั้งนี้ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาก่อนทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

ข้อ 4 ประเมินคุณ ภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริก ารในข้อ 1 – 3 ทุก ข้อ ไม่ ต่ำกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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คณะฯ มี ก ารประเมินคุ ณ ภาพของการจัด กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีผ ลการประเมิน จากการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกกิจกรรม มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (วอ.
1.5.4.1 สรุปผลการประเมินการจัด กิจกรรมและการจัดบริการแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560)
ดังนี้
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ (ในข้อ 1-3)
1. การจัดกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบ
ความสำเร็จ และหัวข้อการบ่มเพาะผูน้ ำและทำงานเป็นทีม ประจำปีการศึกษา
2560 (ข้อ 1)
2. การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม หัวข้อ การบูรณาการความรูเ้ พื่อการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (ข้อ 1)
3. การจัดกิจกรรมนักศึกษา 4 ชั้นปีพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(ข้อ 1)
4. การจัดกิจกรรมเสวนาเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกรรม ครั้งที่ 2 หัวข้อ การ
ทำงานของวิศวกรในต่างแดน (ข้อ 2 และ 3)
5. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา
2560 (ข้อ 2 และ 3)
6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอ้ มูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2560 (ข้อ 3)
7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการถ่ายทอดความรูด้ ้านวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตรแก่ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 (ข้อ 3)
8. การให้บริการด้านทุนการศึกษาของคณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ข้อ 2)

คะแนนเฉลี่ย
(จากคะแนนเต็ม 5)

4.12
4.04
4.15
4.70
4.15
4.32
4.02
4.45

ข้อ 5 นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
คณะฯ มีการนำข้อเสนอแนะที่ปรากฏจากสรุป ผลการประเมินการให้บริการทุนการศึกษา ของ
คณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการทุนการศึกษาแก่
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คือ ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพราะสะดวกที่สุด
โดยคณะวิศวกรรมฯ ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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สะดวกรวดเร็ว และส่ งผลให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของนั ก ศึ ก ษามากที่ สุด ทั้ งนี้ มี ก ารแจ้งข้อ มู ล
ข่าวสารผ่าน เว็ป ไซต์ ของคณะวิศวกรรมฯ www.engineer.mju.ac.th สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ ก
เพจคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฟซบุ๊กของกลุ่มตัวแทนผู้นำนักศึกษา
ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี รวมถึงมีการติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ และโทรศัพท์แจ้งข้อมูล
ข่าวสารดั งกล่ า วให้ แ ก่ ตั ว แทนผู้ น ำนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ร่วมกั น ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ าวสารเพิ่ มเติ ม อี ก
ช่องทางหนึ่ง
ทั้งนี้มีก ารนำข้อเสนอแนะจากสรุป ผลการประเมินกิจกรรมเสวนาการเตรียมความพร้อมสู่
วิชาชีพวิศวกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 คือ อยากให้รุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่ได้
ผ่านอะไรมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ รวมถึงเป็ นแนวทางให้ก่อนจะออกไปพบกับโลก
ภายนอกในการทำงาน และ อยากให้จัดเนื้อหาที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยในปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมฯ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมแม่โจ้ ได้จัด กิจกรรมเสวนาการเตรียมความพร้อมสู่
วิชาชีพวิศวกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ “การทำงานของวิศวกรในต่างแดน” ทั้งนี้
รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการเล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักศึกษารวมถึงศิษย์เก่าที่
สนใจเข้าร่วมฟัง โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าหรือรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างแดน มาเล่า
ประสบการณ์หรือเส้นทางการทำงานจากจุดเริ่มต้นภายในประเทศ จนสามารถสร้างโอกาสและแสดง
ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับได้ไปทำงานต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าที่สนใจ ในเนื้อหาหรือหัวข้อการแลกเปลี่ยนที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของ
นักศึกษา และเป็นการจุดประกาย การมองโอกาสและเส้นทางการพัฒนาตนเองเพื่ อเตรียมความพร้อม
หรือความคาดหวังที่จะเดินรอยตามรุ่นพี่ในการทำงานต่างประเทศในอนาคต เป็นต้น
ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ท่เี ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศษิ ย์เก่า
คณะฯ ให้ข้อมูลข่าวสารและความรูท้ ี่เป็นประโยชน์แก่ศษิ ย์เก่าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
เว็ปไซต์ของคณะวิศวกรรมฯ www.engineer.mju.ac.th และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก เพจคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครงาน
รวมถึงข้อมูลการฝึกอบรม ผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งการ
ให้บริการข้อมูลผ่านช่องทางดังกล่าวมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สะดวกและรวดเร็ว
2) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีการบรรยายให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ที่สนใจ หัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากใบและดอกกาแฟ
อินทรีย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา รตนะมโน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการ
เก็ บ เกี่ ย ว ในวั น ที่ 14 ตุ ล าคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม 101 ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาและฝึ ก อบรมนานาชาติ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วอ.1.5.3.1 กำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2560)
3) มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมแม่โจ้ โดยจัดกิจกรรมเสวนาการเตรียม
ความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ การทำงานของวิศวกรในต่าง
แดน เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ ในการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และให้คำแนะนำพร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยมีก ารให้ข้อมูลและความรู้แก่ นัก ศึก ษาและศิษ ย์ เก่าที่สนใจ มีก าร
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ หัวข้อ การขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร การสมัครสอบภาคีวิศวกรและแนว
ทางการเลื่อนระดับสามัญ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิ ศ วกรรมอาหาร ในวั น ที่ 16 สิ ง หาคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม ใหญ่ E 101 อาคารเรี ย นรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ (วอ.1.5.2.5 หนังสือชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมแม่โจ้ ลว.8สิงหาคม2560 เรื่อง โครงการ
เสวนาเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกรรม ครั้งที่ 2 หัวข้อ การทำงานของวิศวกรในต่างแดน)
4) มีการจัดกิจกรรมร่วมกับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีการสัมมนาเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมอาหาร ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2560 ภายในงานมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง การแชร์ประสบการณ์งานด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ E 101 อาคารเรียน
รวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วอ.1.5.2.6 หนังสือบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Project:
Seminar on the topic of “Technologies in Food Industry”)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
6 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนน
5

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปีท่ใี ช้ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
หน่วยงาน

:
:
:
:
:
:

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ
ปีการศึกษา 2560
ค่าคะแนน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ข้อ 1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม
คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะฯ (วอ.1.6.1.1
คำสั่ งมหาวิท ยาลั ย แม่ โจ้ ที่ 1008/2560 เรื่อ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการพั ฒ นานัก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เก่ า
สัมพันธ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร) โดยมีตัวแทนผู้นำนักศึกษา คือ นายกสโมสรนักศึกษา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการและมีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (วอ.1.6.1.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560) (วอ.1.6.1.3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561) เพื่อกำหนดเป็นโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติราชการ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านกระบวนการประชุม
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ของคณะวิศวกรรมฯ ทั้งนี้ได้มีการสัมมนาทบทวน
แผนกลยุทธ์ของคณะฯ จากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรม
และอุ ตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในวันพุ ธ ที่ 20 กั นยายน 2560 ณ สวน
พฤกษศาสตร์ ทวี ช ล อำเภอดอยสะเก็ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (วอ.1.6.1.4 บั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ศธ
0523.1.3/071 ลว. 12ก.ย.2560 เรื่อง ขอเชิ ญ เข้ าร่วมโครงการสั ม มนาทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ คณะ
วิศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมี รองคณบดี ฝ่ ายพั ฒ นา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานผู้รับผิดชอบด้านกิจการนักศึกษาของคณะวิศวกรรมฯ ซึ่ง
การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาของคณะวิศ วกรรมฯ ได้ รับ ความร่ วมมื อ เป็ น อย่ า งดี จากทั้ งผู้ น ำ
นักศึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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3. กิจกรรมเสวนาการเตรียมความ
พร้อมสู่วิชาชีพวิศวกรรม ครั้งที่ 2
4. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
5. กิจกรรมพี่ชวนน้องทำบุญตักบาตร
รับฟังพระธรรมเทศนา
6. กิจกรรมการร่วมเป็นเจ้าภาพ
ประชุมสมัชชาสหพันธ์นิสิตนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
(สนวท.) ครั้งที่ 3/2560
7. กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม
ด้ า นวิ ช าการแก่ นั ก ศึ ก ษา (ครั้ ง ที่ 1
หัวข้อเทคนิค การเรีย นมหาวิท ยาลั ย
ให้ประสบความสำเร็จ และหัวข้อการ
บ่มเพาะผู้นำและทำงานเป็นทีม) (ครั้ง
ที่ 2 หั ว ข้ อ การ บู ร ณาการความรู้
เพื่อการออกแบบเชิงวิศวกรรม)
8. กิ จ กรรมฝึ ก อบรมนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ
บริ ก ารวิช าการ (หั ว ข้ อ การตั ด แต่ ง
ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค)
9. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

21มิ.ย.2560

(งปม.2560)

ภาคการศึกษา1/2560

7,700

29มิ.ย.2560

(งปม.2560)

ภาคการศึกษา1/2560

-

16ส.ค.2560

√

√

√

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

√

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ทักษะทางปัญญา

5,000

ความรู้

1. กิจกรรมนักศึกษา 4 ชั้นปีพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. กิจกรรมงานไหว้ครู

คุณธรรมจริยธรรม

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
งบประมา
ฯ
กิจกรรม
กำหนดการ
ณ

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ภาคการศึกษา1/2560

45,000

19ส.ค.2560

(เงินบริจาค

ภาคการศึกษา1/2560

CPF)
12,000

20ส.ค.2560

(งปม.2560)

ภาคการศึกษา1/2560

3,500

26ส.ค.2560

(งปม.2560)

ภาคการศึกษา1/2560

28,000

26ส.ค.2560
และ 3ก.ย.
2560

(งปม.2560)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ภาคการศึกษา1/2560

20,000

30ส.ค.2560

(งปม.2560)

ภาคการศึกษา1/2560

35,000

2ก.ย.2560

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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ในการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรม
และอุ ต สาหกรรมเกษตรแก่ ชุ ม ชน
ท้องถิ่ น (หัวข้อ การบำรุงรักษาและซ่อมแซม

(งปม.2560)

ภาคการศึกษา1/2560

เครื่องยนต์เอนกประสงค์) (หัวข้อการทำไก่หยอง
และเต้าหู้ไข่โฮมเมด) (หัวข้อ การตั ด แต่ งผักและ
ผลไม้พ ร้อมบริโภค) (หั วข้ อ การทำลู ก บอลยาง
เพื่อสุขภาพ)

(งปม.2560)

9-10ก.ย.
2560

√

√

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

√

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ทักษะทางปัญญา

62,500

กำหนดการ

ความรู้

10.กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด้าน Eco University

งบประมา
ณ

คุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรม

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ฯ

√

ภาคการศึกษา1/2560

11. กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล En-Agro
Cup 2017
12.กิ จ กรรมพั ฒ นาภู มิ ทั ศ น์ ระบบ
นิเวศ และเรือนเพาะชำ
13.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่
เป็ น ประโยชน์ ในการประกอบอาชี พ
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
14.กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน

8,000

30ส.ค.-20ก.ย.60

(งปม.2560)

ภาคการศึกษา1/2560

30,000

25ส.ค.-15ก.ย.60

(งปม.2560)

ภาคการศึกษา1/2560

10,000

14 ตุลาคม
2560

(งปม.2561)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ภาคการศึกษา2/2560

28,000
(งปม.2561)

20-22ต.ค.
2560
ภาคการศึกษา2/2560

15.กิจกรรมกีฬา 5 สถาบั น (Open Can)
ครัง้ ที่ 17 (ระดับภาคเหนือ)
16.กิ จ กรรมเข้ า ร่ ว มงานกี ฬ าแม่ โ จ้
สัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด)
17.กิจกรรมกีฬาสโมสรสัมพันธ์ (ต้าน
ยาเสพติด)
18.กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และระบบ

15,000

4พ.ย.2560

(งปม.2561)

ภาคการศึกษา2/2560

35,000

30ต.ค.-2ธ.ค.2560

(งปม.2561)

15,000
(งปม.2561)

5,000

ภาคการศึกษา2/2560

18-19พ.ย.2560
ภาคการศึกษา2/2560

21ม.ค.2561

√
√

√

√

√

√

√

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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นิเวศ
19.กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปิด
กระป๋อง (Open Can) ครั้งที่ 25
(ระดับประเทศ)
20. กิจกรรมสร้างนักประดิษฐ์และ
นักวิจัยรุ่นเยาว์ (Formula student)
21. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
22. กิจกรรมศึกษาดูงาน “วันข้าวโพด

(งปม.2561)

ภาคการศึกษา2/2560

50,000

12-15ม.ค.
2561

√

√

√

√

81,200

18-22มค2561 √

√

√

√

(งปม.2561)

ภาคการศึกษา2/2560

2,000

13มค2561

(งปม.2561)

ภาคการศึกษา2/2560

4,500

27มค2561

(งปม.2561)

ภาคการศึกษา2/2560

√
√

√

√
√

√

√

√

ภาคการศึกษา2/2560
(งปม.2561)
หวาน ซันสวีท ครั้งที่ 5”
23. กิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตของ
12,000
1-19กพ2561
√
ภาคการศึกษา2/2560
(งปม.2561)
คณะฯ
ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานการเรีย นรู้ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ แ ห่ งชาติ 5 ประการ ให้ ค รบถ้ว น
ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะฯ มีก ารจัด กิ จกรรมที่ ส่ งเสริมคุณ ลัก ษณะบั ณ ฑิต ตามมาตรฐานการเรีย นรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบถ้วน 5 ประการ (ตามแผนการจัดกิจกรรมในข้อ 1) ข้างต้น ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
1.1 กิจกรรมงานไหว้ครู จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรียน

รวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วอ.1.6.2.1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมงาน

ไหว้ครู)
1.2 กิจกรรมพี่ชวนน้องทำบุญตักบาตรรับฟังพระธรรมเทศนา จัดกิจกรรมในวัน อาทิตย์ที่

(วอ.1.6.2.2
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมพี่ชวนน้องทำบุญตักบาตรรับฟังพระ
ธรรมเทศนา)
20 สิ ง หาคม 2560 ณ อาคารเรี ย นรวมสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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1.3 กิ จ กรรมงานวั น เด็ ก แห่ งชาติ จั ด กิ จ กรรมในวัน เสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ลาน
กิจกรรมชุมชนบ้านป่าขาม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชีย งใหม่

(วอ.

1.6.2.3 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ)
1.4 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมในวัน ศุกร์ที่ 20 ถึง อาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม
2560 ณ โรงเรีย นพั ฒ นาต้ น น้ ำที่ 5 แม่ วาง อำเภอแม่ ว าง จั งหวัด เชี ย งใหม่ (วอ.

1.6.2.4 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน)
1.5 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน Eco University จัดกิจกรรมในวันเสาร์
ที่ 9 ถึ ง อาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2560 ณ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง
จั งหวั ด เชี ย งใหม่ (วอ.1.6.2.5

รายงานผลการดำเนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นา

นักศึกษาด้าน Eco University)
1.6 กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และรักษาระบบนิเวศ จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม
2561 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (วอ.1.6.2.6 รายงานผล

การดำเนินกิจกรรมพัฒนาภูมทิ ัศน์และรักษาระบบนิเวศ)
1.7 กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ระบบนิเวศ และเรือนเพาะชำ จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 15
สิงหาคม ถึ ง 15 กั นยายน 2560 ณ อาคารคัด บรรจุผลิต ผลเกษตร (วอ.1.6.2.7

รายงานผลการดำเนิน กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ระบบนิเวศ และเรือน
เพาะชำ)
2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม ความรู้
2.1 กิจกรรมเสวนาการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกรรม ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมในวันพุธ

(วอ.1.6.2.8
รายงานผลการดำเนิ นกิ จกรรมเสวนาการเตรี ยมความพร้ อมสู่ วิชาชี พ
วิศวกรรม ครั้งที่ 2)
ที่ 16 สิ ง หาคม 2560 ณ อาคารเรี ย นรวมสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์

2.2 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร จัดกิจกรรมในวัน
เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วอ.1.6.2.9

รายงานผลการดำเนิน กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร)
2.3 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการแก่นักศึกษา ครั้งที่ 1 หัวข้อ เทคนิคการ
เรียนมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ และหัวข้อการบ่มเพาะผู้นำและการทำงาน
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เป็นทีม จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี
ยางและพอลิ เมอร์ (วอ.1.6.2.10

รายงานผลการดำเนิ น กิจ กรรมอบรม
เตรียมความพร้อมด้านวิชาการแก่นักศึกษา)
2.4 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการแก่นักศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ การบูรณา
การความรู้เพื่ อการออกแบบเชิงวิศวกรรม จัดกิ จกรรมในวันอาทิ ตย์ ที่ 3 กั นยายน
2560 ณ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วอ.1.6.2.10 รายงานผลการ

ดำเนินกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการแก่นักศึกษา)
2.5 กิจกรรมนักศึก ษา 4 ชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 21 มิถุนายน

(วอ.1.6.2.11 รายงานผลการดำเนิ น
กิจกรรมนักศึกษา 4 ชัน้ ปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
2560 ณ อาคารพนม สมิ ต านนท์

2.6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า จัดกิจกรรมในวัน เสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การศึก ษาและฝึกอบรม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วอ.1.6.2.12 รายงานผลการดำเนิน กิจกรรม

แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ในการประกอบอาชี พ แก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า)
2.7 กิจกรรมศึกษาดูงาน “วันข้าวโพดหวาน ซันสวีท ครั้งที่ 5” จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 27
มกราคม 2561 ณ ศูนย์ เรีย นรู้ KC Farm ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชีย งใหม่

(วอ.1.6.2.13 รายงานผลการเข้ าร่วมศึ ก ษาดู งานวั น ข้า วโพดหวาน
ซันสวีท ครั้งที่ 5)
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม ทักษะทางปัญญา
3.1 กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาในการถ่ า ยทอดความรู้ ท างวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตรแก่เกษตรกรในท้องถิ่น จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

(วอ.
1.6.2.14 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
การถ่ า ยทอดความรู้ ท างวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตรแก่
เกษตรกรในท้องถิ่น)
ณ เทศบาลตำบลสั น ทรายหลวง อำเภอสั น ทรายหลวง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่

3.2 กิ จกรรมสร้างนัก ประดิษ ฐ์ และนัก วิจัย รุ่น เยาว์ (Formula Student) จัดกิจกรรมในวัน
พฤหั ส บดี ที่ 18 ถึ ง จั นทร์ 22 มกราคม 2561 ณ สนามปทุ ม ธานี สปี ดเวย์ จั งหวั ด
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ปทุมธานี (วอ.1.6.2.15 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสร้างนักประดิษฐ์

และนักวิจัยรุ่นเยาว์ Formula Student)
3.3 กิ จกรรมฝึก อบรมนัก ศึก ษาเพื่ อบริก ารวิชาการ (หั วข้อ การตั ดแต่งผัก และผลไม้ส ด
พร้อมบริโภค) จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ อาคารพนม สมิตานนท์

(วอ.1.6.2.16 รายงานผลการดำเนิน กิจกรรมฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อ
บริการวิชาการ)
3.4 กิจกรรมการร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมสมัชชาสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (สนวท.) ครั้งที่ 3/2560 จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วอ.1.6.2.17 รายงานผลการดำเนิน

กิ จ กรรมร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพประชุ ม สมั ช ชาสหพั น ธ์ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) ครั้งที่ 3/2560)
4. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล En-Agro Cup 2017 (ต้านยาเสพติด) จัดกิจกรรมในระหว่า ง
วัน ที่ 30 สิ งหาคม ถึ ง 20 กั น ยายน 2560 ณ ลานกิ จกรรม อาคารเรีย นรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ (วอ.1.6.2.18 รายงานผลการดำเนิน กิจกรรมแข่งขันฟุต

ซอล

En-Agro Cup 2017)
4.2 กิจกรรมเข้าร่วมกี ฬ าแม่โจ้สัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 30
ตุลาคม ถึง 2 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วอ.1.6.2.19

รายงานผล
การดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด)
4.3 กิจกรรมกีฬาสโมสรสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 18 ถึง อาทิตย์
19 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารพนม สมิตานนท์ (วอ.1.6.2.20 รายงานผลการ

ดำเนินกิจกรรมกีฬาสโมสรสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด)
4.4 กิ จกรรมกี ฬ า 5 สถาบัน (Open Can) ครั้งที่ 17 (ระดับ ภาคเหนือ) จัดกิจกรรมในวัน
เสาร์ที่ 4 พฤศจิก ายน 2560 ณ ศูนย์ กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิท ยาลัย
แม่ โจ้ (วอ.1.6.2.21

รายงานผลการดำเนิ น กิ จ กรรมกี ฬ า 5 สถาบั น
(Open Can) ครั้งที่ 17)
4.5 กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) ครั้งที่ 25 (ระดับประเทศ) จัด
กิ จ กรรมในระหว่ า งวั น ศุ ก ร์ ที่ 12 ถึ ง จั น ทร์ 15 มกราคม 2561 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ศรีน คริน ทร์วิ โรฒ องครัก ษ์ จั งหวัด นครนายก (วอ.1.6.2.22 รายงานผลการ

ดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) ครั้งที่ 25)
4.6 กิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิต ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในระหว่าง
วั น ที่ 1 ถึ ง 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ณ คณะวิศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร (วอ.

1.6.2.23 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตของคณะ
วิศวกรรมฯ)
5. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาในการถ่ า ยทอดความรู้ ท างวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตรแก่เกษตรกรในท้องถิ่น จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

(วอ.
1.6.2.14 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
การถ่ า ยทอดความรู้ ท างวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตรแก่
เกษตรกรในท้องถิ่น)
ณ เทศบาลตำบลสั น ทรายหลวง อำเภอสั น ทรายหลวง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่

5.2 กิ จกรรมสร้างนัก ประดิษ ฐ์ และนัก วิจัย รุ่น เยาว์ (Formula Student) จัดกิจกรรมในวัน
พฤหั ส บดี ที่ 18 ถึ ง จั นทร์ 22 มกราคม 2561 ณ สนามปทุ ม ธานี สปี ดเวย์ จั งหวั ด
ปทุมธานี (วอ.1.6.2.15 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสร้างนักประดิษฐ์

และนักวิจัยรุ่นเยาว์ Formula Student)
5.3 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร จัดกิจกรรมในวัน
เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วอ.1.6.2.9

รายงานผลการดำเนิน กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร)
ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาและบรรยายในหัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดย รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติ
กุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในกิจกรรมพี่ชวนน้องทำบุญ ตักบาตรรับฟังพระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่
20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ E 101 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วอ.1.6.3.1
กำหนดการจัดกิจกรรมพี่ชวนน้องทำบุญตักบาตรรับฟังพระธรรมเทศนา ประจำปีการศึกษา 2560)
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ตัวแทนนัก ศึกษาคณะวิศวกรรมฯ นำโดยสโมสรนัก ศึก ษาของคณะฯ พร้อมทีมงาน ร่วมกั บ
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะฯ/วิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ “โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
ประจำปีงบประมาณ 2561” ในวันศุกร์ที่ 21 ถึง เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมปิยะพรพาวิล
เลี่ยน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีกิจกรรมการให้ความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา มีการบรรยายทิศทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนักศึกษานอกห้องเรียน ในปีงบประมาณ
2561 โดย อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิก ารบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีการเสวนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ปัญ หาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา ทบทวนและ
กำหนดยุทธศาสตร์ทบทวนตัวชีว้ ัดของแผนฯ และมีการแบ่งกลุ่มเพื่อกำหนดตัวชีว้ ัดแผนใหม่ให้สามารถ
ตอบตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพ และนำไปใช้ในปีงบประมาณ 2561 รวมถึงการเสวนาเกี่ยวกับ การ
กำหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการนำข้อมูลที่ได้ไปรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วอ.
1.6.3.2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0523.1.2.1/ว048 ลว.5มิ.ย.2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“โครงการประเมินและทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ด้านพัฒ นากิจกรรมนัก ศึก ษาและศิษย์ เก่ า ประจำปี
งบประมาณ 2560 และจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2561”)
ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป
คณะฯ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดำเนินงาน โดยมีก ารรายงานประเมินผลความสำเร็จตามวั ตถุ ป ระสงค์โครงการ ไว้ใน
รายงานผลการดำเนิ น งานโครงการ ในระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร (E – Manage) ของ
มหาวิทยาลัย (วอ.1.6.4.1 รายงานความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ ในระบบ E-manage)
ทั้งนี้มีก ารนำข้อเสนอแนะที่ พ บในสรุป ผลประเมินกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพั ฒ นาชุมชน
ประจำปี ก ารศึก ษา 2559 ณ สำนั ก สงฆ์ บ้ านฟ้ าสวยลีซ อ ตำบลเชีย งดาว อำเภอเชีย งดาว จังหวัด
เชียงใหม่ (วอ.1.6.4.2 สรุปผลการประเมินโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559)
คือ ควรมีวัสดุและอุปกรณ์ให้ครบครัน และควรมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากคณะฯ ดังนั้นในปี
การศึกษา 2560 ได้มีการนำข้อเสนอแนะที่พบจากสรุปผลประเมินกิจกรรมดังกล่าว มาพัฒนาปรับปรุง
การดำเนินงาน ดั งนี้ คณะฯ มีก ารสนับ สนุนงบประมาณสำหรับ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒ นาชุมชน
ประจำปี ก ารศึก ษา 2560 จำนวน 28,000 บาท ส่ งผลให้นัก ศึก ษาเกิดความพึ งพอใจและสามารถ
ดำเนินกิจกรรมได้ตามคาดหวัง ทั้งนี้มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา
เพื่อให้เกิดความสะดวกและสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผน ส่งผลให้ระดับคะแนนจากการประเมิน
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 แม่วาง อำเภอ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับคะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
จาก 4.27 เพิ่มขึ้นเป็น 4.45 และไม่พบข้อเสนอแนะเดิมอีก (วอ.1.6.4.3 สรุปผลการประเมินโครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560)
ข้อ 5 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะฯ มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผ่านกระบวนการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมฯ ครั้งที่
2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (วอ.1.6.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561) (วอ.1.6.5.2
รายงานความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม) ดังนี้
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน

เป้าหมาย

1. มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่ 5 ประการ
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ครบทั้ง 5 ประการ
1.1 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้
1.3 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา
1.4 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.5 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ดำเนินโครงการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ผลการ
ดำเนินงาน
5 ประการ

ความสำเร็จ
ร้อยละ 100

✓
✓
✓
✓
✓

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อนำไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ในปีการศึกษาถัดไป ดังนี้
1. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประสานงานกับเลขานุการชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมแม่โจ้
เพื่อหาแนวทางร่วมกันจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาในปีถัดไป
2. การจัดกิ จกรรมนักศึกษาร่วมกับ ชุมชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เทศบาล ฯลฯ ควรขอ
ความร่วมมือให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์เน้นย้ำกำหนดการจัดงานให้แก่ ผู้เข้าร่วมทราบ
ล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความสนใจและเกิดความร่วมมือมากยิ่งขึน้
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ข้อ 6 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
คณะฯ มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ
ประจำปีการศึกษา 2559 ไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมในปีการศึกษา 2560 ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
การพัฒนา/ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ภายในระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
1. ควรให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน 1.1 มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์
การประกอบอาชีพแก่ศษิ ย์เก่าให้ครบทุก
เก่า ผ่าน เว็ปไซต์ของคณะวิศวกรรมฯ เฟซบุ๊ก เพจ
สาขาวิชา ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีการดำเนินการใน คณะวิศวกรรมฯ เช่น ข้อมูลการรับสมัครงาน ข้อมูล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น
การฝึกอบรม ผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย เป็นต้น ซึ่ง
การให้บริการข้อมูลผ่านช่องทางดังกล่าว มุ่งเน้นการ
ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่าย
1.2 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอ้ มูลที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์
เก่า ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชาจากใบและดอกกาแฟอินทรีย์ ในวันที่ 14
ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์การศึกษาและ
ฝึกอบรมนานาชาติ
1.3 มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
ใน หัวข้อ การขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร การสมัคร
สอบภาคีวิศวกรและแนวทางการเลื่อนระดับสามัญ
ภายใต้กิจกรรมเสวนาการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ
วิศวกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ
การทำงานของวิศวกรในต่างแดน ในวันที่ 16 สิงหาคม
2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ E 101 อาคารเรียนรวม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
1.4 มีการให้ขอ้ มูลตำแหน่งงานว่างและแชร์
ประสบการณ์งานด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตรให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ในงานสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ
ห้องประชุมใหญ่ E 101 อาคารเรียนรวมสาขา
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2559
2.ควรจั ด ทำแผนด้ า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษาให้
ชัด เจน และประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ
แผนตามเป้าประสงค์ ห รือ วัต ถุ ป ระสงค์ของ
แผน และควรกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการให้สามารถประเมินได้โดยง่าย

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

วิศวกรรมศาสตร์
การพัฒนา/ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ปีการศึกษา 2560
2.1 มีการจัดทำแผนด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2560 และประเมินผลการดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของแผน คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนให้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมีการกำหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการให้สามารถประเมินได้ง่าย

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปีที่ใช้ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
หน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
คะแนน
6 ข้อ
บรรลุ
5
: ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
: กระบวนการ
: ปีการศึกษา 2560
: ค่าคะแนน
: คณบดี
: คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ผลการดำเนินงาน
ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (วอ.2.1.1.1 คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ) โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ฯ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านวิจัยและบริการวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย และ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ข้อมูลโครงการที่สนับสนุนและผลักดันงานวิจัยของคณะฯ เป็นระบบอย่างชัดเจนจัดเก็บไว้ในส่วนงานบริการ
วิชาการและวิจัย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาและวางแผนการดำเนินงานบริหารงานวิจัย ได้แก่ ความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์และนักวิจัย, ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก นอกจากนี้
ได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัย กิจกรรมด้านงานวิจัย การประชาสัมพันธ์และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ของคณะฯ โดยคณาจารย์ บุคลากรของคณะ และผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถเข้า
ไปค้นหาข้อมูลงานวิจัยหรือดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของคณะฯได้ ซึ่งช่วยให้การดำเนินการ
บริหารงานวิจัยเป็นไปอย่างคล่องตัวและรวดเร็ว โดยสืบค้นได้จาก
http://www.research.engineer.mju.ac.th และใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย (ระบบ
E-manage) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ของคณะ ใช้เพื่อ
การส่งเอกสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านงานวิจัย
นอกจากนี้คณะฯ ยังได้มีการนำ Facebook เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านงานวิจัย โดยการ
จัดทำกลุ่มของบุคลากรในคณะฯ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบุคลากรของคณะฯ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว อีก
ช่องทางหนึ่ง

ข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ
คณะฯ มีอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการรวมทั้งหมด 6 อาคาร และห้องปฏิบัติการวิจัย
เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้อาจารย์และนักวิจัย ดังนี้
1. อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
ห้องปฏิบัติการยาง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
ห้องปฏิบัติการทางความร้อน ห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และนิวแมติกและอุปกรณ์ควบคุมด้วย HPLC
ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของแข็ง และห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า เป็นต้น
2. อาคารพนมสมิตานนท์ เป็นอาคารเรียนรวมสำหรับ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
และสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการแปรรูปผักและผลไม้ ห้องปฏิบัติการแปร
รูปเนื้อสัตว์ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารและการประกันคุณภาพ ห้องปฏิบัติการแปรรูปนมและธัญพืช
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร ห้องปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว
ผักและผลไม้ ห้องวิเคราะห์คุณภาพผลิตผลเกษตร และห้องปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอก ไม้ประดับ เป็น
ต้น
3. อาคารโรงงานนำร่อง เป็นอาคารที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในกระบวนการผลิต และ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ใช้เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยของคณะฯ ประกอบไปด้วย ห้องเย็น
ห้องเทคโนโลยีการทำแห้ง ห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เป็นต้น
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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4. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม เป็นอาคารที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนและงานวิจัย ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ต้นกำลัง ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล
งานเชื่อมโลหะ ห้องคอนกรีต และห้องงานไม้ และห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลเกษตร เป็นต้น
5.อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการยาง ห้องปฏิบัติการพอลิ
เมอร์ และห้องทดสอบคุณสมบัติต่างๆของยาง เป็นต้น
6. อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการไม้ดอกไม้
ประดับ ห้องปฏิบัติกาตรวจสอบคุณภาพ และห้องปฏิบัติการผักและผลไม้ เป็นต้น
โดยงานบริการวิชาการและวิจัย เป็นผู้ดำเนินการ ประสานงาน ให้คำปรึกษาและรวบรวมข้อมูลด้าน
งานวิจัย ทุนวิจัย บริการให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
คณะฯ ได้จัดบริการห้องสมุดประจำคณะฯ บริเวณชั้น 2 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและงานวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำห้องสมุด
บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าถึงฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยได้แก่ Web of science,
ScienceDirect, Springer Link Journal และ IEEE เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดส่วนในห้องสมุดเพื่อเป็น
สถานที่ใช้สำหรับประชุม หารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
คณะฯ ได้มีระบบการดูแลความปลอดภัยของคณะและห้องปฏิบัติ โดยแต่ละอาคารจะมีการเปิด-ปิด
ประตูขึ้นอาคารในเฉพาะเวลาราชการเท่านั้น ผู้ที่จะเข้าอาคารนอกเวลาราชการต้องยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอใช้
กุญแจเพื่อขึ้นอาคารได้ที่สำนักเลขานุการคณะฯ และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบทุกอาคาร ใน
ส่วนของห้องปฏิบัติการแต่ละห้องมีการติดตั้งถังดับเพลิง ณ ห้องปฎิบัติการและบริเวณอาคารเรียนทุกชั้น
ห้องปฏิบัติการด้านเคมีจะมีฝักบัวล้างตัว อ้างล้างหน้า สำหรับการชำระล้างสารเคมีจากการปฏิบัติกการ
นอกจากนี้แต่ละห้องปฏิบัติการจะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลและรักษากุญแจห้อง หากจะมี
การขอใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต้องมีการทำหนังสือขออนุญาตอาจารย์ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการนั้น เพื่อ
ป้องกันเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติสูญหาย รวมถึงการเกิดความเสียหายต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ อีกทั้ง
คณะฯ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจความเรียบร้อยของแต่ละอาคารในเวลาและนอกเวลาราชการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
คณะฯ ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมด้านงานวิจัย ให้แก่บุคลากรด้านงานวิจัย ได้แก่ โครงการการจัดการ
ความรู้ด้านงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ” โดยมีรองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล เป็น
วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานวิจัย
ที่นำไปสู่การบูรณาการกับงานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน และในการนำงานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร (วอ.2.1.1.2 โครงการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย)
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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นอกจากนี้คณะฯ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกในโครงการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ ได้แก่
1) ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference
Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB) โดยความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยพันธมิตร (มหาวิทยาลัยเครือข่าย) ทั้ง 8 สถาบัน ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในปี พ.ศ. 2559
นี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ Kunming University of Science and
Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน (วอ.2.1.1.3 เอกสารความร่วมมือในการประชุมวิชาการ STISWB)
2) ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2017 ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่
15-17 มิถุนายน 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะฯ ได้สนับ สนุนทุนวิจัย ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของคณะ โดยเปิดโอกาสให้
อาจารย์ และนัก วิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับ สนุน ตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการและวิจัย เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยคณะฯ ได้ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณในการสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ให้ แ ก่ บุ ค ลากรของคณะ โดย
ปี ง บประมาณ 2561 (ปี ก ารศึ ก ษา 2560) ได้ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จำนวน 510,000 บาท โดยเป็ น
โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานวิจัยของคณะฯ หรือของมหาวิทยาลัย หรือตรงตาม
ความต้องการของชุมชนหรือสังคม และมีการบูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน หรือการบริการ
วิชาการ (วอ.2.1.1.4 ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561)
ตารางที่ 1 โครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี
งบประมาณ 2561
ลำดับ

โครงการวิจัย

1

การเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากเมล็ดกาแฟที่
ไม่ได้คุณภาพสำหรับการผลิตลูกอมกาแฟชนิดแข็ง

2

การสกัดสารฟีนอลิกจากขิงโดยวิธีไมโครเวพร่วมและ
การพัฒนากระบวนการกักเก็บขิงผง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
อ.ดร.กาญจนา นาคประสม
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
อ.ดร.กาญจนา นาคประสม

จำนวนเงิน
(บาท)
30,000
30,000

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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ลำดับ

โครงการวิจัย

3

การผลิตน้ำผลไม้ผงแบบอินทรีย์สำหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME)
การพัฒนากาแฟอาราบิก้าอินทรีย์สู่รูปแบบผลิตภัณฑ์
กาแฟอัดเม็ด สำเร็จรูป

4

30,000

อ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี

30,000

อ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์

30,000

อ.ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์

30,000

ผศ.ดริญญา มูลชัย
นางสาวอรุณศรี เอี่ยมรัมย์
รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
อ.พิสุทธิ์ กลิ่นขจร
ผศ.ดร.ทิพาพร คำแดง
ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
ผศ.ดร.ธนศิษฎ์ วงศ์ศิริอำนวย
การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับผลิตเทมเป้จากถั่ว
อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี
เหลืองอินทรีย์
นางจันทร์จิรา วันชนะ
กระบวนการทำให้ถั่วเหลืองสุกเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหาร ผศ.ดร.สุเนตร สืบค้า
สัตว์
ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า
การยืดอายุมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ปอกเปลือกด้วย อาจารย์มุกริน หนูคง
อ.ดร.กาญจนา นาคประสม
วิธีความดันสูง

30,000

การวิเคราะห์เชิงความร้อนของผลิตภัณฑ์จากไบโอชาร์

6

การพัฒนาสูตรขนมกลีบลำดวนลดน้ำตาลและเสริมใย
อาหาร
ผลของน้ำมันมะรุม น้ำมันงาม้อน และน้ำมันไนเจอร์ต่อ
สมบัติยางที่เติมสารนาโนซิลิกา
การผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โปรตีนบาร์จาก
ถั่วอะซูกิ
วัสดุทดแทนไม้อัดจากเศษวัสดุทางการเกษตรโดยมีน้ำ
ยางพาราเป็นตัวประสาน
เปรียบเทียบสมบัติของฟองน้ำยางธรรมชาติเมื่อใช้หัวตี
ของเครื่องผสมแบบต่าง ๆ
การพัฒนากระบวนการสกัดสารไฟโคไซยานิน ความ
เข้มข้นสูงจากสาหร่ายสไปรูลิน่าในระดับอุตสาหกรรม
การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาเผาถ่านชีวภาพ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม

จำนวนเงิน
(บาท)
30,000

อ.ดร.กาญจนา นาคประสม
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
อ.ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
นายทองลา ภูคำวงศ์
ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
ผศ.ดร.ธนศิษฎ์ วงศ์ศิริอำนวย
อ.ดร.ทิพาพร คำแดง
อ.จิตราพร งามพีระพงศ์

5

7

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กระบวนการผลิตโปรตีนเข้มข้นจากกากถั่วเขียว
การประเมินสมรรถของเคริองตะบันน้ำต้นแบบ

อ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
อ.ดร.ญาณากร สุทัศนมาลี
นายประพันธ์ จิโน

30,000
30,000

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ห น ้ า | 43

ลำดับ

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
รวม

จำนวนเงิน
(บาท)
510,000

ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนในการเผยแพร่บทความวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณสำหรับ
บุคลากรสายวิชาการ ท่านละ 20,000 บาท เพื่อพัฒนาสมรรถนะของตนเอง เช่น การนำเสนอผลงานวิชาการ
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (วอ.2.1.1.5
นโยบายการใช้เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561)
ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับอาจารย์ ท่านละ 20,000 บาท เพื่อพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
เช่น การนำเสนอผลงานวิชาการ การเข้าร่วมประชุมวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้
คณะฯ ยังได้จัดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะด้านงานวิจัยให้แก่บุคลากรและผู้ที่สนใจได้มี
การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย เพื่อนำไปพัฒนาสมรรถนะงานวิจัย ได้แก่ โครงการจัดการความรู้ด้าน
วิจัย ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ” ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4
อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (วอ.2.1.1.6 โครงการการจัดการความรู้ด้าน
งานวิจัย)
นอกจากนี้ คณะได้มีการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์และแสดงบนเว็บไซต์ของคณะฯ ยกย่องอาจารย์หรือนักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาที่
มีผลงานดีเด่น หรือได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ และจัดแสดงผลงาน หนังสือ ตำรา และโล่เกียรติคุณต่างๆ ของบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา บริเวณลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารอาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งได้มอบโล่ห์และ
ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัยและบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้คณะฯ ในงานรดน้ำดำหัวผู้อวุโสของคณะฯ ใน
วันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับต่อไป โดยมีผลงานวิจัยและนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติดังนี้
1. ผลงานเรื่อง Coffatic: a Balsamic Vinegar from Coffee Pulp โดยอาจารย์ ดร.กาญจนา นาค
ประสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสบ และ อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ตาลดี ได้รับรางวัลจากงาน
International Invention and Design Competition 2017 Hongkong เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560
จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017
2. รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก IIDC 2017
3. รางวัลพิเศษ (Special award) จาก FIRI Iran
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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2. ผลงานเรื่อง “Plee NcapTM : Microencapsulate Tablet of banana blossom extract for
maternal breastfeeding” โดย อาจารย์กาญจนา นาคประสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
ได้รับรางวัลจากงาน XXI Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies
«ARCHIMEDES-2018» ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน
2561 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1 รางวัลพิเศษ (Special Award on the Stage) จาก XXI ARCHIMEDES2018
2 รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ARCHIMEDES2018 Moscow Russia
3 รางวัลยอดเยี่ยม (Excellency Award) จากโรมาเนีย
4 รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
5 รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
3. ผลงานวิจัยเรื่อง "ระบบอุปกรณ์จ่ายน้ำเพื่อการเกษตรแม่นย้าอัจฉริยะ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โชติพงษ์ กาญจนประโชติ เป็นผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยไปแสดงนิทรรศการของ
มหาวิทยาลัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 Thailand Research Expo 2017 จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ Silver Award
ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้
ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัย ในการบริหารงานบริการวิชาการ
และวิจัย โดยได้ดำเนินการจัดระบบและกลไก รวมถึงจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในด้านงานบริการ
วิชาการและงานวิจัย ที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนการพัฒนางานบริการและงานวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนของคณะฯ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นที่ยอมรับ และพัฒนาต่อยอดเพื่อ
ยื่นขอคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยได้
โดยในระบบกลไลในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย งานบริการวิชาการและวิจัย เป็นผู้ประสานงานและ
อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของผลงานในการเตรียมเอกสารเบื้องต้น และดำเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อยื่น
คุ้มครองสิทธิให้แก่สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจตรวจสอบ หากผลการพิจารณามีข้อแก้ไข งานบริหารวิชาการจะส่ง
เอกสารกลับไปยังเจ้าของผลงานเพื่อทำการแก้ไข และจัดส่งให้สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจต่อไป
โดยในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้มีผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยของคณะ ได้ยื่นขอรับการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัย ประเภทสิทธิบัตร จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ ผลงานเรื่อง สารตัวเติมธรรมชาติเพื่อลดกลิ่นใน
ยางคงรูป ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม เลขที่คำขอ 1801001634 (วอ.2.1.1.7 เลขที่คำ
ขอรับสิทธิบัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม)

ผู้สร้างสรรค์งานแจ้งความประสงค์การคุ้มครองสิทธิ์
แก้ไข

บริการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่งาน
บริการวิชาการ
และวิจัย คณะฯ

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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จัดทำเอกสารคำขอ
แก้ไข

ผู้สร้างสรรค์ตรวจสอบเอกสารและลงนาม
ไม่ผ่าน

ตรวจสอบเอกสาร

ผ่าน
นำไปขอรับการคุ้มครองสิทธิ์จากสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไม่ผ่าน

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตรวจสอบเอกสาร
ผ่าน
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ รับรองเอกสารการคุ้มครอง
สิทธิ์
นำส่งเอกสารการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับเจ้าของผลงาน
จัดทำสรุปเป็นฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เจ้าหน้าที่งาน
บริการวิชาการ
และวิจัย คณะฯ

ภาพที่ 1 ระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หมายเหตุ
คือ การประสานงานในส่วนของคณะ

นอกจากระบบกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะฯ แล้ว
มหาวิทยาลัยยังได้จัดทำประกาศ ในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ และ
ดำเนินการตามระบบ ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดสรรสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (วอ.2.1.1.8ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การ
จัดสรรสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย)และระเบียบเพื่อใช้ในกิจกรรมการลงทุนหรือหา
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยโครงการเงินทุน
หมุนเวียน ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 (วอ.2.1.1.9 ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย
โครงการเงินทุนหมุนเวียน) และเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคณะฯ มหาวิทยาลัยจึงได้
จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจัดสรรสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
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ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (วอ.2.1.1.10 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจัดสรรสิทธิ
ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย) รวมทั้งขั้นตอนการลงนามความร่วมมือ สัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้นักวิจัยผลิตงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดเพื่อยื่นขอคุ้มครองสิทธิ์ต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปีที่ใช้ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
หน่วยงาน

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 - 4 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
6

:
:
:
:
:
:

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

คะแนน
5

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปัจจัยนำเข้า
ปีการศึกษา 2560 นับ ณ วันที่ลงนามในสัญญารับทุน
ค่าคะแนน
คณบดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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เกณฑ์การประเมิน
แปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค2 จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
การคำนวณ
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์
ประจำและนักวิจัย
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ :
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ :
1. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษานั้น ๆ ณ วันลงนามในสัญญารับทุน
ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตก
ลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วม
วิจัยของแต่ละคณะ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์ประจำหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน
(1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-แหล่งทุนภายใน
-แหล่งทุนภายนอก
รวมเงินสนับสนุนการวิจัย
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
เงินสนับสนุนการวิจัยต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย
ค่าคะแนน

ผลการดำเนินงาน
2,470,260
3,006,870
5,477,130
43
127,375

ตารางที่ 4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
ลำดับ

โครงการวิจัย

1

การเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จาก
เมล็ดกาแฟที่ไม่ได้คณ
ุ ภาพสำหรับการผลิต
ลูกอมกาแฟชนิดแข็ง
การสกัดสารฟีนอลิกจากขิงโดยวิธีไมโค
รเวพร่วมและการพัฒนากระบวนการกัก
เก็บขิงผง
การผลิตน้ำผลไม้ผงแบบอินทรีย์สำหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
การพัฒนากาแฟอาราบิก้าอินทรียส์ ู่รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์กาแฟอัดเม็ด สำเร็จรูป

2
3
4

จำนวนเงิน
(บาท)
30,000

คณะวิศวฯ

30,000

คณะวิศวฯ

อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม 100%

30,000

คณะวิศวฯ

อ.ดร.กาญจนา นาคประสม 60%
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม 10%
อ.ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ 10%
นายสุมติ ร เชื่อมชัยตระกูล
นายทองลา ภูคำวงศ์

24,000

คณะวิศวฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ 60%
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม 10%
อ.ดร.กาญจนา นาคประสม 10%
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม 60%
อ.ดร.กาญจนา นาคประสม 40%

แหล่งทุน
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ลำดับ

โครงการวิจัย

5

การวิเคราะห์เชิงความร้อนของผลิตภัณฑ์
จากไบโอชาร์

6

การพัฒนาสูตรขนมกลีบลำดวนลดน้ำตาล
และเสริมใยอาหาร
ผลของน้ำมันมะรุม น้ำมันงาม้อน และ
น้ำมันไนเจอร์ต่อสมบัตยิ างที่เติมสารนาโนซิ
ลิกา
การผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
โปรตีนบาร์จากถั่วอะซูกิ
วัสดุทดแทนไม้อัดจากเศษวัสดุทาง
การเกษตรโดยมีน้ำยางพาราเป็นตัว
ประสาน
เปรียบเทียบสมบัติของฟองน้ำยาง
ธรรมชาติเมื่อใช้หัวตีของเครื่องผสมแบบ
ต่าง ๆ
การพัฒนากระบวนการสกัดสารไฟโคไซยา
นิน ความเข้มข้นสูงจากสาหร่ายสไปรูลิน่า
ในระดับอุตสาหกรรม
การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาเผาถ่าน
ชีวภาพ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับผลิตเทม
เป้จากถั่วเหลืองอินทรีย์
กระบวนการทำให้ถั่วเหลืองสุกเพือ่ เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์
การยืดอายุมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ปอก
เปลือกด้วยวิธีความดันสูง
กระบวนการผลิตโปรตีนเข้มข้นจากกาก
ถั่วเขียว
การประเมินสมรรถของเคริองตะบันน้ำ
ต้นแบบ
การผลิตแผ่นเมี่ยงเวียดนามจากแป้งข้าว
ไรซ์เบอร์รี่และแป้งข้าวลืมผัว
อิทธิพลของโคพิกเมนต์เทชันต่อความคงตัว
ของแอนโทไซยานินในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
สมุนไพร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งของ
อุตสาหกรรมน้ำส้มโดยการสกัดและกลั่น

จำนวนเงิน
(บาท)
30,000

คณะวิศวฯ

30,000

คณะวิศวฯ

อ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี 100%

30,000

คณะวิศวฯ

อ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ 100%

30,000

คณะวิศวฯ

อ.ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ 100%

30,000

คณะวิศวฯ

ผศ.ดริญญา มูลชัย 50%
นางสาวอรุณศรี เอี่ยมรัมย์ 50%

15,000

คณะวิศวฯ

รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ 70%
อ.พิสุทธิ์ กลิ่นขจร 30%

30,000

คณะวิศวฯ

ผศ.ดร.ทิพาพร คำแดง 40%
ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ 30%
ผศ.ดร.ธนศิษฎ์ วงศ์ศิริอำนวย 30%
อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี 50%
นางจันทร์จิรา วันชนะ 50%
ผศ.ดร.สุเนตร สืบค้า 60%
ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ 30%
ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า 10%
อาจารย์มุกริน หนูคง 50%
อ.ดร.กาญจนา นาคประสม 50%

30,000

คณะวิศวฯ

15,000

คณะวิศวฯ

18,000

คณะวิศวฯ

30,000

คณะวิศวฯ

อ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ 100%

30,000

คณะวิศวฯ

อ.ดร.ญาณากร สุทัศนมาลี 50%
นายประพันธ์ จิโน 50%

15,000

คณะวิศวฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ 40%
ผศ.ดร.ธนศิษฎ์ วงศ์ศิริอำนวย 30%
อ.ดร.ทิพาพร คำแดง 30%
อ.จิตราพร งามพีระพงศ์ 100%

ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ 80%
อ.ดร.กาญจนา นาคประสม 10%
อ.ดร.กาญจนา นาคประสม 60%
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม 10%
ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ 10%
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม 60%
อ.ดร.กาญจนา นาคประสม 20%

แหล่งทุน

258,840

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

230,080

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

230,080

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ลำดับ

21

22
23
24

25
26

27

โครงการวิจัย
น้ำมันหอมระเหย สารฟีโนลิกทั้งหมด และ
เพคตินแบบไมโครเวพร่วมจากเปลือกและ
เมล็ดของส้มเขียวหวาน
การย่อยสลายทางชีวภาพ ความสามารถใน
การสลายตัว และผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์ของวัสดุปลูกชีวมวลที่ใช้น้ำยาง
ธรรมชาติเป็นตัวประสาน
การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในวัสดุผสม
ระหว่างดินและน้ำยางคอมพาวนด์ด้วยสาร
ดูดซับกลิ่น
แผ่นยางปูพนื้ จากวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิชฟิงเกอร์และฟิช
เบอร์เกอร์แช่เยือกแข็งจากปลาดุกรัสเซีย
(อยู่ภายใต้ชุดโครงการ ผศ.ดร.จงกล พรม
ยะ)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางโฟมจากยาง
ธรรมชาติโดยใช้รำสกัดน้ำมันเป็นสารตัว
เติม
ประสิทธิภาพของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่
ผลิตจากกากเห็ดหลินจือโดยเอนไซม์ ไคโต
ซาเนสจากแบคทีเรียต่อการยับยั้งการเจริญ
ของเซลล์มะเร็ง
การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้า
ข้าวเหนียวสันป่าตองโดยใช้สารละลาย
โปรตีน
รวม

จำนวนเงิน
(บาท)

แหล่งทุน

อ.ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ 100%

287,600

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม 60%

161,940

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ.ดร.วรวรรณ เพชรอุไร 80%

230,080

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก 80%

224,160

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดริญญา มูลชัย 60%
อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม 40%

287,700

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก 20%

55,060

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก 80%

57,720

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

2,470,260

ตารางที่ 5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก
ลำดับที่

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

1

การพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซ
คาร์บอนไดอกไซด์จากอุตสาหกรรมผลิตเอ
ทานอลเพื่อใช้เพาะเลีย้ งสาหร่าย สไปรูลิน่า
ด้วยระบบฟาร์มสาร่ายอัจฉริยะ
การพัฒนาลำดับขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์
วิชันเพื่อคัดขนาดของกุ้งสดเด็ดหัวไว้หาง

2

ผู้รับผิดชอบโครงการ
รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ 55%
ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร 15%
ผศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ 15%
รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

2,221,050

สวก.

785,820.00

สกว.

3,006,870
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน

วิทย์ฯ-เทคโนฯ 150,000 บาท

วิทย์ฯ-เทคโน 127,375 บาท

ไม่บรรลุ

5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปีที่ใช้ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
หน่วยงาน

:
:
:
:
:
:

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ผลลัพธ์
ปีปฏิทิน 2560
ร้อยละ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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เกณฑ์การประเมิน
แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค2 จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
2) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้ำหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัตแิ ละจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ
-ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556
-ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
-ผลงานวิจัยทีห่ น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน
-ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
-ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการ
ประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพมิ พ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพมิ พ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้
ค่าน้ำหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจยั
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มอี งค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย

ผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน (ปีปฏิทิน 2560)
ผลการดำเนินงาน
(ปีปฏิทิน 2558)

ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

1

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
1. เสมอขวัญ ตันติกลุ , วิชชาริณี มะโนราษฎร์ และปุณฑริกา ใจหวัง. 2560. การประเมินผลเครื่อง
เติมอากาศใต้ผิวน้ำแบบเวนจูร่สี ำหรับบำบัดน้ำเสีย. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง
ประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 7-9 กันยายน 2560 ณ อิมแพค
เมืองทองธานี กรุงเทพ

(A)
18

น้ำหนัก
(B)
0.20

ผลรวม
น้ำหนัก
3.6

2. เสมอขวัญ ตันติกุล และวิชชาริณี มะโนราษฎร์. 2560. การเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องเติม
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ข้อ

ผลการดำเนินงาน
(ปีปฏิทิน 2558)

ข้อมูลพื้นฐาน

(A)

น้ำหนัก
(B)

ผลรวม
น้ำหนัก

อากาศใต้ผิวน้ำต้นแบบสำหรับบำบัดน้ำเสีย. รายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 7-8
ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน, ฐิตินันท์ รัตนพรหม, อัจฉรา แกล้วกล้า, พรพิทกั ษ์ วงศ์เปีย้ จันทร์, ศุภ
โรจน์ โรจนสุวรรณ และสุภิญโย ศรีวิภักดิ์. 2560. คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของแผ่น
ยางพาราที่ผลิตจากน้ำยางพาราโปรตีนต่ำ. รายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 7-8
ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รัชชานนท์ วงศ์จันทรา, จันทร์จิรา วันชนะ และฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2560. ผลกระทบของ
เทคโนโลยีแบบผสมผสานต่อปริมาณจุลินทรีย์และอายุการเก็บรักษษของการแปรรูปลำไยอบกรอบ.
การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 สิงหาคม
2560. โรงแรมดิเอมเพลสเชียงใหม่
5. สุรัตน์ นักหล่อ, สุทัศน์ จุลศรีไกวัล, วีรพันธ์ กันแก้ว, ธีรพล ลิมปนันท์, พงศ์ปภาพ ชมภูรัตน์, วิชัย
สุดใจ และยงยุทธ ข้ามสี่. 2560. ผลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ถั่วอะซูกิ 3 พันธุ์. รายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 7-8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6. ดริญญา มูลชัย, เกียรติภูมิ นามวิเศษ และครรชิต ดุมา. 2560. อิทธิพลของสารก่อฟองต่อสมบัติ
ของโฟมยางธรรมชาติที่ใช้รําสกัดน้ำมันเป็นสารตัวเติม. รายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่
โจ้
7. วรวรรณ เพชรอุไร, วรรณวนัช เชื้อทรัพย์เจริญ, ศิริพรรณ ปวนมูล และกาญจนา นาคประสม.
2560. การใช้น้ำมันสบู่ดําเป็นสารช่วยแปรรูปยาง. รายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 7-8
ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8. วิจติ รา แดงปรก และอุมาพร อุประ. 2560. ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด กิจกรรมต้าน
ออกซิเดชันและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของชาอู่หลงมะเกีย๋ ง . รายงานการประชุมวิชาการ
ประจำปี 2560 7-8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

9. กาญจนา นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, ณิชกุล เทียนไทย,
สุภิญญา สุยะเหล็ก, อัจฉรา เหล่าประเสริฐ, วรัญญา เฟื่องชุ่ม และนักรบ นาคประสม. 2560.
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสีแดงจากฝางและความคงตัวของผงสีที่ผ่านกระบวนการ
อบแห้งแบบพ่นฝอย . รายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 7-8 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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ผลการดำเนินงาน
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(A)

น้ำหนัก
(B)

ผลรวม
น้ำหนัก

10. สมเกียรติ จาตุรงค์ล้ำเลิศ และวงค์เทวัญ แสนไชย. 2560. จลนพลศาสรต์ของการสกัดสารพอลิ
แซกคาร์ไรด์จากสาหร่ายเตาโดยใช้คลื่นอัลตร้าโวนิคช่วยเสริม. การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเท
ความร้อนและมวลในอุปกรณืดา้ นความร้อน ครั้งที่ 16 วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์
ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
11. วรัญญา เฟื่องชุ่ม, กาญจนา นาคประสม, จตุรภัทร วาฤทธิ์, หยาดฝน ทนงการกิจ, บัณฑิต หิรัญ
สถิตย์พร และนักรบ นาคประสม. การเปรียบเทียบวิธีพนื้ ผิวตอบสนองโครงข่ายประสาทเทียมในการ
สกัดสารบราซีนจากแก่นฝางโดยเทคนิคไมโครเวฟร่วม. การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ
ครั้งที่ 3 วันที่ 4 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
12. ศิริลักษณ์ เกิดศิริ, นักรบ นาคประสม, จตุรภัทร วาฤทธิ์, หยาดฝน ทนงการกิจ, บัณฑิต หิรัญ
สถิตย์พร และ กาญจนา นาคประสม. 2560. ผลของการใช้ไมโครเวฟต่อการสกัดสารแอนโทไซยา
นินจาผลหม่อนด้วยวิธีพ้นื ผิวตอบสนอง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3 วันที่
4 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
13. ปฐวี โรจนแพทย์, สุธยา พิมพิไล, ฉวีวรรณ พันธืไชยศรี, วิจติ รา แดงปรก และจาตุพงศ์ วาฤทธิ์.
2560. ผลของการเติมใยอาหารและสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติด้านความหนืดของส่วนผสมแป้ง
ขนมปังปราศจากกลูเตน. การประชุมวิชาการ Tambest ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน
2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จ.ชุมพร
14. จิติมนต์ ไทรตระกูล, จุฑามาศ มณีวงศ์, วิจติ รา แดงปรก และมงคล ถิรบุญยานนท์. 2560.
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ไคโตซาเนสจากแบคทีเรียในกลุ่ม Bacillus sp. ที่แยกได้จากถั่ว
เน่า. การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 17-18 สิงหาคม
2560. โรงแรมดิเอมเพลสเชียงใหม่
15. นักรบ นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, มุกริน หนูคง, ภานาถ แสง
เจริญรันต์ และกาญจนา นาคประสม. 2560. การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพร
จากฝางโดยวิธีการออกแบบการทดลิงแบบผสม. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
อพ.สธ. ครั้งที่ 8 จังหวัด สระบุรี
16. ศิวโรฒ บุญราศรี, อานุภาพ พูลพงษ์, ประหยัด ปักการะนัง และอรปรียา หลำสะ. 2560. การ
พัฒนาสูตรยางน้ำยางธรรมชาติเพื่อลดไฟฟ้าสถิต. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศ
ไทยครั้งที่ 13 วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดิเอมเพลสเชียงใหม่

17. กนกวรรณ ตาลดี, จารุนันท์ แม่นปืน, ฐิติพร สุวภาพ และจตุรภัทร วาฤทธิ์. 2560. ความ
หลากหลายของจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสกัดจากข้าวกล้อง. รายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี
2560. 7-8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่
โจ้.
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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ผลการดำเนินงาน
(ปีปฏิทิน 2558)

ข้อมูลพื้นฐาน

18. ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรีม, อุมาพร อุประ, แนนนาริน มาตโค และเบญจวรรณ งานสลุง. 2560. การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์แยมน้อยหน่าเครือ (Kadsura spp.) ปราศจากน้ำตาล. รายงานการประชุมวิชาการ
ประจำปี 2560. 7-8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Kanokwan Tandee1*, Chanida Nenthao1, Chompunud Wongsakun1, and Junjira Wunchana1.
2 0 1 7 . Lactic acid bacteria as starter cultures for fruit fermentation. The 9 th International
Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017)
Kunming University of Sciences and Technology, China, 26-28 June 2017.

(A)

น้ำหนัก
(B)

ผลรวม
น้ำหนัก

15

0.40

6.0

2. Abd Rahman, N.F., Shamsudin, R., Ismail, A., Shah, N.N.A.K. and Varith, J. 2017. Influence of
dryingmethods on the bioactive compound and antioxidant activity of pomelo residue. the
International Food Research Conference, 2 5 - 2 7 July 2 0 1 7 , Complex of the Deputy Vice
Chancellor (Research & Innovation), Universiti Putra Malaysia
3. Eknarin Tasai, Parawee Kanjanaprachoat and Choatpong Kanjanaprachoat. 2017. Study of the
different irrigation system to reduce the sweet corn cultivation cost for industry by an automatic
precision system. The 9 th International Conference on science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB IX) 2 6 -2 8 June 2 0 1 7 , Kunming University of Science and
Technology, Kunmimg, China.
4. Anirut Sukpracon, Pongvit Junkaipun and choatpong Kanjanaprachoat. 2 0 17. The Study of
potentiality of developing atmospheric water harvesting for agriculture. The 1st Maejo-En1gineo
International conference on renewable energy 3 1st May-2nd June 2 017, The empress hotel,
Chiang mai
5. Kamdang, T., Tantikul, S.. Panyoyai N. and Wongsiriamnuay.T 2017. Simulation of gasification
from corncob by using thermal equilubrium model. The 9th International Conference on science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX) 26-28 June 2017, Kunming
University of Science and Technology, Kunmimg, China.
6. Rachada Yamsuan, Rittichai Assavarachan and Khanitta Ruttarattanamongkol. 2017. Effect of
acid pre-treatments on optical properties of soft-dried pickled ginger. The 19th Food Innovation
aAsia conference 2017 15-17 June 2017, Bitech Bangna
7 . Kantapich Srikham, Wichittra Daengprok, Piyanuch Niamsup and Mongkol Thirabunyanon.
2017. Identification and suppressing liver cancer cell proliferation of probiotic bacteria obtained
from Thai infant feces. The 2 9 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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ผลการดำเนินงาน
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(A)

น้ำหนัก
(B)

ผลรวม
น้ำหนัก

International Conference November 23-25, 2017 Swissôtel Le Concorde, Bangkok, Thailand
8. Wongsiriamnuay.T., Panyoyai N., Tantikul, S., and Kamdang, T. 2017. Mechanical properties
of copper container of thermosyphon submerged in molasses. The 9 th International Conference
on science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX) 2 6 -2 8 June
2017, Kunming University of Science and Technology, Kunmimg, China.
9. Wongsiriamnuay.T., Panyoyai N., Dusadee, N. and Kanjanapracoat. C. 2017. An automatic
irrigation system for longans (Dimocarpuslongan Lour.) cultivation based on determination of
available soil moisture capacity. The 9 th International Conference on science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX) 26 -28 June 2017, Kunming University of
Science and Technology, Kunmimg, China.
1 0 . Wiwat Wangcharoen, Tansita Kusirimatanoon, Kriangsak Mangumphan, Sudaporn Tongsiri
and Doungporn Amornlertpison. 2017. Development of Spirogyra neglecta (Hassall) Kützing jelly
drink. The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB 2017) Kunming University of Sciences and Technology, China, 26-28 June
2017.
11. Mathurot Chaiharn, Thitinan Phengma, Siwarote Boonrasri and Kittikhun Prakrajang. Physical
control of unsmoked sheets growth and inhibition by gamma irradiation technique. The 9 th
International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2017) Kunming University of Sciences and Technology, China, 26-28 June 2017.
12. Kamdang, T., Wongsiriamnuay.T., Narkprasom, N., Klinkajorn, P., Watcharadumrongsak, P.,
Pokgaew, S. and Panyoyai N. 2017. Simulation of molasses cooling using copper thermosypkon
heat pipe heat exchanger. The 9 th International Conference on science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX) 26 -28 June 2017, Kunming University of
Science and Technology, Kunmimg, China.
13. Sayam Aroonsrimorakot, Siriwat Wongsiri, Niwooti Whangchai, Somkiat Jaturongloumlart and
Chalind Ariyadej. 2017. Bioaccumulation of heavy metal and food safety of Hoi Due (Hemipecta
distincta) and Hoi Hom (Cyclophorus fulguratus). International Conference on Agricultural,
Environmental and Civil Engineering, 18-19 Jan 2017, Phuket
1 4 . Yardfon Tanongkankit, Kanjana Narkprasom, Nukrob Narkprasom, Khwanruthai Saiupparat
and Phatthareeya Siriwat. 2 0 1 7 . Microwave-assisted extraction of Lycopene from gac arils
(Momordica cochinchinensis (Lour).Spreng). The 1 9 th International conference on food Science
and nutrition (ICFSN 2017) 26-27 March 2017, Marid, Spain

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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4
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ผลการดำเนินงาน
(ปีปฏิทิน 2558)

ข้อมูลพื้นฐาน

(A)

15. Sayam Aroonsrimorakot, Siriwat Wongsiri, Niwooti Whangchai, Somkiat Jaturongloumlart and
Chalind Ariyadej. 2017. Food preference and growth of loval land snails (Hemipecta distincta) to
develop as farmed animal. International Conference on Agricultural, Environmental and Civil
Engineering, 18-19 Jan 2017, Phuket
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
1. ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและวิธีการดังกล่าว ของ รศ.บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
ออกให้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึก ษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
1. กาญจนา นาคประสม, จตุรภัทร วาฤทธิ์, อุมาพร อุประ, หยาดฝน ทนงการกิจ และนักรบ นาค
ประสม. 2560. สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีน อลิก รวมจากดอกบั วหลวงโดยใช้
เทคนิคสกัดด้วยไมโครเวฟ. ว.วิทย. มข. 45(2) 328-342 (2560)

น้ำหนัก
(B)

ผลรวม
น้ำหนัก

0.40

1

0.40

0.4

0.60
0.80

9

0.80

2. หทัยรัตน์ พลชาตรี, เนตรนภา อินสลุด, และพูนพัฒน์ พูนน้อย. 2560. ผลของวัสดุและสภาพการ
เก็บรักษาข้าวกล้องนึ่งเฉดสีต่อการเปลี่ยนแปลงสีและปริมาณแอนโธไซยานิน. แก่นเกษตร 45 ฉบับ
พิเศษ 1 2560
3. เบญจพร อภิวงค์งาม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วจิติร, จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ และสมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ.
2560. เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในกระบวนการผลิตถั่วแระญีป่ ุ่นแช่แข็ง. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 หน้า 1-10
4. Sarisa Daungban, Paweena Pumisutapon, Poonpat poonnoy and Nopmanee Topoonyanont .
2017. Effects of Explants Division by Cutting, Concentrations of TDZ and Number of Sub-culture
Cycles on Propagation of ‘Kluai Hom Thong’ Banana in a Temporary Immersion Bioreactor
System. Thai Journal of Science and Technology Vol.6 (1)
5. ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2560. การแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่. Rajabhat J. Sci.
Humanit. Soc. Sci. 18(1) 2017
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

7.2

ห น ้ า | 59

ข้อ

ผลการดำเนินงาน
(ปีปฏิทิน 2558)

ข้อมูลพื้นฐาน

(A)

น้ำหนัก
(B)

ผลรวม
น้ำหนัก

10

1.00

10

6. สุเนตร สืบค้า, บัณฑติ หิรัญสถติย์พร, เสมอขวัญ ตันติกุล และ ระวิน สืบค้า. 2560. การหาแรงที่
ใช้ในการตัดผลผลิตทางการเกษตร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 24 ฉบับที่
2 หน้า 11-22
7. สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ, จงกล พรมยะ และ จตุรภัทร วาฤทธิ์. 2560. แบบจำลองการทำนาย
อัตราการเติบโตของสาหร่ายสไปรูลิน่าโดยผลของแสงส่องสว่างจากหลอดแอลอีดีและการประยุกต์.
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 หน้า 142-151
8. สยาม อรุณศรีมรกต, นิวุฒิ หวังชัย, สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ และ สมเกียรติ จาตุรงค์ล้ำเลิศ . 2560.
การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารและการเจริญเติบโตของหอยหอม . วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
2560 : 35 (1) : 93 -101

8

9. พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ และดริญญา มูลชัย. 2560. ผลของอุณหภูมิการคาร์บอไนซ์ในการเตรียม
เขม่าดำจากรำสกัดน้ำมันส้าหรับใช้เป็นสารตัวเติมในยาง. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง
ประเทศไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (2560), 1-7
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556
1. Duanrung Benjamas, Jaturapatr Varith, Chalinda Ariyadet and Pusanisa Thechatakerng.
2017. Effect of Process Conditions and Shelf life on ORAC (Oxygen Radical Absorbance
Capacity) Value of Supplement Mangosteen Juice. International Journal of Agricultural
Technology 2017 Vol. 13(7.1): 1403-1412
2. U. PATIL, S., BENJAKUL, T., PRODPRAN, T., SENPHAN and N. CHEETANGDEE. 2017. A
COMPARATIVE STUDY OF THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND EMULSION STABILITY OF
COCONUT MILK AT DIFFERENT MATURITY STAGES. Ital. J. Food Sci., vol 29, 2017
3. Soottawat Benjakul, Sulaiman Mad-Ali, Theeraphol Senphan and Pornsatit Sookchoo. 2017.
Biocalcium power from precooked skipjack tuna bone: Production and its characteristics. Journal
of food Biochemistry. Volume41, Issue6
4. Soottawat Benjakul, Sulaiman Mad-Ali, Theeraphol Senphan, Pornsatit Sookchoo. 2017.
Characteristics of Biocalcium from Pre-cooked Skipjack Tuna Bone as Affected by Different
Treatments. Waste Biomass Valor First Online: 06 April 2017
5. Chodsana Sriket, Soottawat Benjakul and Theerapol Senphan. 2017. Chemical composition
and characteristic of sawai (Pangasianodon Hypophthalmus) meat. Carpathian journal of food
science and technology. 9 (2) 26-34 pp.

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ห น ้ า | 60

ข้อ

ผลการดำเนินงาน
(ปีปฏิทิน 2558)

ข้อมูลพื้นฐาน

(A)

น้ำหนัก
(B)

ผลรวม
น้ำหนัก

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

-

6. Thitiphan Chimsook and Rittichai Assavarachan. 2017. Effect of drying methods on yield and
quality of the avocado oil. Key Engineering Materials. Vol 735 pp. 127-131
7. Yee Bond Tee, Leh Tian Tee, Wichittra Daengprok and Rosnita A. Talib. 2017. Chemical,
Physical and Barrier properties of edible film from flaxseed mucilage. Bioresource vol 12 issue 3
August 2017
8. Sujitra Ratanamarno and Sunate Surbkar. 2017. Caffeine and catechins in fresh coffee leaf
(Coffea arabica) and coffee leaf tea. Maejo Int. J. Sci. Technol. 2017, 11(03), 211-218
9. Muangrat, R, Williams, PT, Saengcharoenrat, P. 2017. Subcritical solvent extraction of total
anthocyanins from dried purple waxy corn: Influence of process conditions. JOURNAL OF FOOD
PROCESSING AND PRESERVATION Volume: 41 Issue: 6 Article Number: e13252
Published: DEC 2017

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

10. Pittaya Chaikham, Paweena Rattanasena, Chaweewon Phunchaisri and Piyatida Sudsanor.
Quality changes of litchi ( Litchi chinensis Sonn.) in syrup due to thermal and high pressure
processes. LWT - Food Science and Technology 75 (2017)
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
จำนวนของอาจารย์ประจำและนักวิจัยทัง้ หมด
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการฯต่ออาจารย์ประจำและนักวิจยั ทั้งหมด
คะแนนที่ได้

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 45

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 63.25

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

-

27.2
43
63.25
5 คะแนน

คะแนน
5
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปีที่ใช้ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
หน่วยงาน

:
:
:
:
:
:

การบริการวิชาการแก่สังคม
กระบวนการ
ปีงบประมาณ 2560
ค่าคะแนน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ผลการดำเนินงาน
ข้อ 1 จัดทำแผนบริการวิชาการประจำปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกำหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
คณะฯ มีระบบและกลไกการบริการวิชาการของคณะฯ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการและวิจัย เพื่อทำหน้าที่วางแผน กำกับดูแล ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม และบริหารงานงานบริการวิชาการและงานวิจัยของคณะฯ (วอ.3.1.1.1 ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัย) โดยในปีงบประมาณ 2560 นี้ ได้มีการสำรวจความต้องการ
ของชุมชนและสังคม และผู้ประกอบการ ตลอดจนเรื่องร้องขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานหรือชุมชนต่างๆ
ให้คณะจัดกิจกรรมบริการวิชาการ (วอ.3.1.1.2 โครงการสำรวจความต้องการของชุมชนและสังคม) รวมถึง
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะ ด้านการบริการวิชาการจากปีงบประมาณ 2559 นำมาจัดทำแผน
บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (วอ.3.1.1.3 แผนการปฏิบัติงานงานบริการวิชาการ ประจำปี
งบประมาณ 2560) และนำเข้าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สมัย
สามัญครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 (วอ.3.1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะฯ ครั้งที่1/2560) เพื่อเสนอถึงปัญหาและแนวทางการวางแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี
งบประมาณ 2560 ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้พิจารณา โดยคณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการและวิจัย ได้กำหนดพื้นที่ชุมชนในการบริการวิชาการในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องจากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนและสังคมในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทราบ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนที่หลากหลาย และตรงกับองค์ความรู้ของคณะ จึงเลือกพื้นที่อำเภอสะเมิง
เป็นชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการ โดยคณะกรรมการประจำคณฯ ได้เห็นชอบและมอบหมายให้งาน
บริการวิชาการและวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานระหว่างชุมชนและอาจารย์ที่สนใจในแต่ละหัวข้อปัญหา
และทำเป็น 1 โครงการใหญ่และทำงานกันเป็นทีม เพื่อดำเนินการลงพื่นที่บริการ วิชาการต่อไป
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แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ
วางแผนและพิจารณาการบริหารงานบริการวิชาการ
สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน / ภาครัฐ
และเอกชน
จัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม
บริการวิชาการให้แก่ชุมชน / ภาครัฐและเอกชน

บูรณาการกับการเรียนการสอน
บูรณาการกับงานวิจัย

ติดตามการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์จากชุมชน / ภาครัฐ
และเอกชน ที่รับบริการ
ประเมินความสำเร็จของโครงการ/ กิจกรรม
บริการวิชาการ
นำข้อเสนอแนะหรือปัญหา มาปรับปรุงในการดำเนินงานครั้ง
ต่อไป

การนำไปพัฒนาชุมชน/ ชุมชนแข็ง
แข็ง/ พึ่งพาตัวเองได้
บูรณาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอน
ผลบรรลุตามตัวชี้วดั

เผยแพร่ผลการดำเนินงานสูส่ าธารณชนผ่านสื่อต่างๆ
เว็บไซต์/ หนังสือเวียน /
โปสเตอร์/ แผ่นพับ/ วิดิทัศน์

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม
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กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับ
1
2
3

4

ชื่อโครงการบริการวิชาการ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
-การผลิตแยมสตรอเบอรี่
-การผลิตน้ำมะขามป้อม
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
การให้คำปรึกษาและแนวทางการปรับปรุง
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร
-ตู้อบกล้วย
-เครื่องบีบน้ำมันถั่วดาวอินคา
-สถานที่ผลิตกาแฟ
-การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน (Green shop)
การจัดการของเสียจากเศษวัสดุทาง
การเกษตรและการใช้พลังงานสะอาด
-การผลิตถ่านชีวภาพ

-การเปลี่ยนพลังงานขยะเป็นพลังงานกล
-วัสดุปลูกพืชย่อยสลายได้

5

-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
วิศวกรรมแม่โจ้ 1
การสาธิตและให้ความรู้การติดตัง้ ระบบให้
น้ำอัตโนมัติ

ผู้รับผิดชอบ
อ.ดร.กาญจนา นาคประสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ
อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
นายประพันธ์ จิโน
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฎ์ วงศ์ศิริอำนวย
อาจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม
อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
อาจารย์แสนวสันต์ ยอดคำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ

งานบริการวิชาการและวิจัยได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบในแต่
ละกิจกรรมโดยรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ และสรุปผลการดำเนินการและประเมินความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการใน
ระดับแผน และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เสนอให้คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร ในวาระรายงานผลการดำเนินการ ให้คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตรรับทราบและพิจารณา ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2560 เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (วอ.3.1.1.5 รายงานประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 5/2560)
ข้อ 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ หรือการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การพัฒนานักศึกษา โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตร มุ่งเน้นให้
นักศึกษามีส่วนร่วม เกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาการและการมีจิตสาธารณะ
2. การพัฒนาชุมชน หรือสังคม โดยเกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม กับชุมชน หรือ
ภาคอุตสาหกรรม
โดยมีระบบและกลไกในการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการดังนี้
- เป็นกิจกรรมที่เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของอาจารย์ และ/
หรือ บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยต้องระบุงานวิจัยที่นำไปถ่ายทอดองค์ความรู้
อย่างชัดเจน
- เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยง หรือบูรณาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตร และ/หรือ การทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยต้องระบุรายวิชา/กิจกรรมในการเรียนการสอน หรือศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน
- เป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม กับชุมชน สังคม หรือภาคอุตสาหกรรม
จากนั้นนำข้อมูลมาจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการของโครงการบริการวิชาการ
จากเงินรายได้ของคณะฯ โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินโครงการ กำหนดตัวชี้วัดโดยการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน หรืองานวิจัย หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน และสังคม ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
แผนการนำไปใช้โยชน์
โครงการ

ด้านงานวิจัย

ด้านการบูรณาการการ
เรียนการสอน

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
1) การแปรรูปผลิตผลการเกษตร
-การผลิตแยมสตรอเบอรี่
-การผลิตน้ำมะขามป้อม

เกิดการบูรณากับการ
เรียนการสอนในรายวิชา
การเรียนรู้อิสระ และให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้
เข้าอบรม

2) การให้ความรู้เรื่อง GMP

บูรณาการกับรายวิชาการ
ประกันคุณภาพ อาหาร
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และอเทคโนโลยีการ
อาหาร

ด้านการทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
กับชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกร กลุ่มแม่บา้ น
และผู้ประกอบการ นำ
ความรู้เรื่องการแปรรุป
สตรอเบอรี่และ
มะขามป้อม นำไปผลิตได้
ด้วยตัวเองและสร้าง
รายได้

ด้านงานวิจัย

3) การสำรวจและปรับปรุง

ด้านงานวิจัย
นำความรู้จากงานวิจัยเรื่อง

ด้านการบูรณาการการ
เรียนการสอน
เกิดการบูรณากับการ

ด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม

นักศึกษาร่วมเป็นผู้ชว่ ย
วิทยากรในการสาธิต
กระบวนการผลิตแยมสตรอ
เบอรี่และน้ำมะขามป้อม
ร่วมกับอาจารย์ มำให้ได้
เรียนรู้กระบวนการแปรรูป
จาการปฏิบัติงานจริง

ชุมชนสามารถนำความรู้ด้านการ
แปรรูปสตรอเบอรี่และมะขามป้อม
ซื่งเป็นผลไม้ที่มีมากในบริเวฯ อ.สะ
เมิง การแปรรูปให้เกิดมูลค่า และ
นำกระบวนการผลิตที่ได้ ไป
ปรับปรุงคุณภาพของแยมสตรอเบอ
รี่ที่มีการผลิตและจำหน่ายใน อ.สะ
เมิงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และ
นำมาจำหน่ายในท้องตลอด
โดยเฉพาะแยมสตรอเบอรี่ ได้มีการ
ผลิตและนำมาจำหน่ายในตลาด
อาหารอินทรีย์ แม่โจ้ 2477 อีกด้วย
เกษตรกร ได้เข้าใจและได้รับความรู้
ด้าน GMP ที่สามารถนำไปปฏิบัติ
ในกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภํณฑ์
ที่มีคุณภาพและปลอดภัยกับ
ผู้บริโภค

เกษตรกร และชุมชนที่
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรมีความรู้ด้าน
GMP ที่สามารถนำไป
ปฏิบัติในกระบวนการ
ผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพ

แผนการนำไปใช้โยชน์
โครงการ

ด้านการพัฒนานักศึกษา

ด้านการทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
กับชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม
สามารถพัฒนาเครื่องมือ

ด้านงานวิจัย
ได้มีการนำความรู้ใน

ด้านการพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึก

ด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม
ผู้ประกอบการและเกษตรนำองค์

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูป เตาอบแห้ง มาถ่ายทอดใน
ผลผลิตทางการเกษตร
เกษตรกรและชุมชนได้รับ
-ตู้อบกล้วย
ทราบ
-เครื่องบีบน้ำมันถั่วดาวอินคา
-สถานที่ผลิตกาแฟ
-การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green shop)

เรียนการสอนในรายวิชา
การเรียนรู้อิสระ และ
รายวิชาการประกัน
คุณภาพอาหาร ซีง
เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ดี
ของสถานที่ผลิตอาหาร

หรืออุปกรณ์ในการแปร
รูปผลลผิตทางเกษตร
ของชุมชนให้ดีขึ้น และ
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพที่ดีขึ้น

งานวิจัยเรื่อง เตาอบแห้ง
มาให้ความรู้และให้
คำแนะนำให้แก่เกษตรที่
ผลิตกล้วยอบแห้ง
เนื่องจากเตาอบที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตใช้วัสดุที่
ไม่ถูกสุขลักษณะที่ดีในการ
ผลิตอาหาร

ทักษะทางวิชาการ และนำ
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนและ
ชีวิตประจำวันและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาในด้าน
การถ่ายทอดองค์ความร้สู่ชูม
ชน

ความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนา
กระบวนการแปรรูปกล้วย และ
กาแฟ ซึ่งเป็นผลิตผลที่มีมากใน อ.
สะเมิง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยกับผู้บริโภค

4) การจัดการของเสียจากเศษวัสดุ
ทางการเกษตร
-การผลิตถ่านชีวภาพ
-การเปลี่ยนพลังงานขยะเป็น
พลังงานกล
-วัสดุปลูกพืชย่อยสลายได้
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิก
กลับกอง วิศวกรรมแม่โจ้ 1

ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการถ่ายทอด
ความรู้และสามารถ
เรียนรู้จากการลงปฏิบัติ
จริง ในการถ่ายทอด
ความรู้เรื่อง ถ่านชีวภาพ
และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ให้แก่เกษตรกร

ถ่ายทอดองค์ความรู้ลงสู่
ชุมชนและผู้ที่สนใจในวง
กว้าง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
เป็นการลดต้นทุน การ
ผลิต เกษตรกรและ
ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่
ดี

ได้มีการนำความรู้จาก
งานวิจัยเรื่อง การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์แบบไม่พลิกกลับ
กอง วิศวกรรมแม่โจ้ 1
และการผลิตถ่านชีวภาพ
มาถ่ายทอดในเกษตรกร
และชุมชนได้รับทราบ

นักศึกษาร่วมเป็นผู้ชว่ ย
วิทยากรในการสาธิต
กระบวนการผลิตถ่าน
ชีวภาพและการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์แบบไม่พลิกกลับ
กอง วิศวกรรมแม่โจ้ 1
ร่วมกับอาจารย์ ทำให้ได้
เรียนรู้กระบวนการแปรรูป
จาการปฏิบัติงานจริง

เกิดการถ่ายทอดองค์ความรูล้ งสู่
ชุมชนและผู้ที่สนใจในวงกว้าง ซึ่งจะ
ทำให้เศษพืชถูกนำไปใช้ประโยชน์
แทนการเผาทำลาย เกษตรกรใน
ชุมชนจะมีการทำการเกษตรอินทรีย์
หรือเกษตรยั่งยืนที่ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
เป็นการลดต้นทุนการผลิต
เกษตรกรและผู้บริโภคมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เป็นการสนองวาระ
แห่งชาติด้านการส่งเสริมให้มีการ
ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศ

นำความรู้จากงานวิจัยเรื่อง
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่
พลิกกลับกอง วิศวกรรม
แม่โจ้ 1 และการผลิตถ่าน
ชีวภาพ มาถ่ายทอดใน
เกษตรกรและชุมชนได้รับ
ทราบ

แผนการนำไปใช้โยชน์
โครงการ
5) การพัฒนาแปลงสาธิตต้นแบบ
(SMART FARM

ด้านงานวิจัย

ด้านการบูรณาการการ
เรียนการสอน

การนำผลงานวิจัย เรื่อง
การออกแบบระบบการ
ควบแน่นใต้พื้นดินสำหรับ
ระบบการให้นำ้ อัตโนมัติมา
ให้ความรู้กับเกษตรกร

ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการถ่ายทอด
ความรู้และสามารถ
เรียนรู้จากการลงปฏิบัติ
จริง

ด้านการทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
กับชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม
ชุมชนและเกษตรมี
ความรู้ด้านการใช้ระบบ
การให้น้ำแบบอัตโนมัติ
ในแปลงเพาะปลูก เพือ่
ช่วยในการประหยัด
พลังงานและสามารถ

ด้านงานวิจัย
ได้นำผลงานวิจัย เรื่อง
การออกแบบระบบการ
ควบแน่นใต้พื้นดินสำหรับ
ระบบการให้นำ้ อัตโนมัติ
มาบูรณาการให้ความรู้กับ
เกษตรกร และติดตั้งระบบ

ด้านการพัฒนานักศึกษา

ด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม

นักศึกษาร่วมเป็นผู้ชว่ ย
กลุ่มเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จาก
วิทยากรในการติดตั้งระบบ ระบบให้น้ำอัตโนมัติในแปลงสาธิต
การให้น้ำอัตโนมัติ และ
เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้
สาธิตการใช้งาน ทำให้ได้
ให้แก่เกษตรกรในเขต อ.สะเมิง ใน
เรียนรู้กระบวนการแปรรูป เรื่องของการให้น้ำระบบอัตโนมัติที่
จาการปฏิบัติงานจริง
สามารถนำไปปรับใช้กับแปลง
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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2.โครงการผลิตพลังงานสีเขียวจาก
ซังข้าวโพดและอินทรีย์สารสำหรับ
เกษตรอินทรีย์

นักศึกษาที่ได้เข้าร่วม
ฝึกอบรม สามารถนำความรู้
ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้
ใน โครงงานวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่
ดำเนินการ ในด้านการ
ออกแบบ และการผลิต
พลังงานและการใช้
ประโยชน์จากพลังงาน
รวมถึงปุ๋ย

ให้นักศึกษาที่สนใจที่ได้
ลงทะเบียนเรียนวิชา วก
302 เครื่องยนต์ สันดาป
ภายใน และ วก 498 การ
เรียนรู้อิสระ มีส่วนร่วมใน
การอบรม

ควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชในแปลง
เพาะปลูกได้

ในแปลงสาธิตต้นแบบใน
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
ในกลุ่มชุมชนเขต อ.สะเมิง

ส่งเสริมให้เกษตรกร นำ
เศษวัสดุทางการเกษตร
และอาหารและมาแปร
รูปให้เป็นเชื้อเพลิง
ชีวภาพและปุย๋ ชีวภาพที่
เป็นประโยชน์

มอบหมายให้นักศึกษาทำ
โครง
งานวิศวกรรมที่เป็นส่วน
หนึ่งของงานวิจัยในด้าน
การ
ทดสอบหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องอัดแท่งชีวมวล
นอกจากนี้ยัง
บูรณาการเข้ากับงานวิจยั
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
วช
ปี 2558

แผนการนำไปใช้โยชน์
โครงการ
3.โครงการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ
ทางการเกษตรและเศษอาหารเพื่อ
ผลิตพลังงานสีเขียวและปุ๋ยสำหรับ
เกษตรอินทรีย์

ด้านงานวิจัย

ด้านการบูรณาการการ
เรียนการสอน
ให้นักศึกษาที่สนใจที่ได้
ลงทะเบียนเรียนวิชา วก
302 เครื่องยนต์ สันดาป
ภายใน และ วก 498 การ
เรียนรู้อิสระ มีส่วนร่วมใน
การอบรม

ด้านการทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

เกษตรของตัวเอง

นักศึกษาที่เรียนวิชา วก
303 การออกแบบเครื่อง
จักรกล และวิชา วก 498
การเรียน
รู้อิสระ ได้มีส่วนร่วมในการ
เข้าฝึกอบรมทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและทางปฏิบัติ
เพื่อทำให้ได้ประสบการณ์
จริงจากการปฏิบัติ

ชุมชนได้องค์ความรู้
ด้านการแปรรูปเชื้อ
เพลิงอัดแท่ง ทำให้รู้แนวทางการ
แก้ไขปัญหาด้านเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทาง
การเกษตร และป้องกันการเผา
ทำลายทีก่ ่อให้
เกิดมลภาวะทางอากาศและ
สิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้รับ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
กับชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม
ลดปัญหาปริมาณขยะ
และการจัดการของ
ชุมชนได้ โดยสามารถ
นำมาเป็นใช้เป็นพลังงาน
ทางเลือก หรือนำมาใช้
แทนเชื้อเพลิงจากชีวมวล
ได้

ด้านงานวิจัย
นักศึกษาที่ได้มีส่วนร่วมใน
การอบรม ให้ทำโครงงาน
วิศวกรรม
ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
งานวิจัยในด้านการ
ทดสอบหาสมรรถนะและ
การสึกหรอของเครื่องยนต์
ดีเซลและเบนซินที่
เกษตรกรใช้งาน

ด้านการพัฒนานักศึกษา

ด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม

นักศึกษาในวิชา วก 302
ผู้รับการอบรมสามารถนำเศษวัสดุ
การเผาไหม้ วก 309
เกษตรและอาหารมาผลิตเป็น
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
พลังงานและปุ๋ยอินทรีย์ และ
วก 444 พลังงานทดแทน
สามารถนำความรู้มาใช้ในงานจริง
ทางการเกษตร และวิชา ได้ และได้รับความรู้ เพิ่มทักษะ
วก 498 การเรียนรู้อิสระ ได้ ทางวิชาการและวิชาชีพ
มีส่วนร่วมเข้าฝึกอบรมทั้ง
ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
เพื่อทำให้ได้ประสบการณ์
จริงจากการลงมือปฏิบัติ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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4.ฐานเรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

นำเครื่องย่อยที่ได้จากการ
วิจัยโครงการวิจยั ต่างๆ เช่น
เครื่องย่อยขยะติดเชื้อ
เครื่องย่อยกิ่งไม้ มาสาธิต
และเผยแพร่ความรู้ให้แก่
เกษตรกร

เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไป ที่สนใจจะนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพ และ
เป็น ฐานเรียนรู้ของผู้ที่
สนใจทั่วไป

นำงานวิจยั เรื่อง เครื่อง
ย่อยขยะติดเชื้อ เครื่อง
ย่อยกิ่งไม้ มาสาธิตและ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่
เกษตรกร เพื่อสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในภาค
เกษตรกรรมได้

แผนการนำไปใช้โยชน์
โครงการ

ด้านงานวิจัย

ด้านการบูรณาการการ
เรียนการสอน

5.การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรโดยนำมาแปรรูปด้วย
วิธีการอบแห้ง

6.โครงการแปรรูปน้ำผลไม้อินทรีย์
พร้อมดื่ม

บูรณาการด้านการวิจยั โดย
จัดเป็นโครงงานทาง
วิศวกรรมได้ ให้แก่นกั ศึกษา

บูรณาการ ในรายวิชา วก
403 เรื่องเฉพาะทาง
วิศวกรรม และ มจ/วอ
498 การเรียนรู้อิสระ

ด้านการทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

มีการสร้างเครือข่ายการเกษตรกับ
ฐานเรียนรู้ปลาบึกและฐานเรียนรู้
การทำปุย๋ แบบไม่พลิกกลับกอง
ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษา
ปัญหา ให้ความอนุเคราะห์ใช้
เครื่องจักรกลเกษตร และจัดอบรม
โดยผู้รับบริการโดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจในระดับดี

ประโยชน์ที่ได้รับ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
กับชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม
สามารถนำความรู้
เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
กับตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชนได้และสามารถ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ผลิต
ขนาดย่อมเพือ่ เป็นสินค้า
เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตทั้งที่เป็น
เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร ตลอดจน
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ผู้สนใจทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจ ตระหนัก
และสามารถบริหาร

ด้านงานวิจัย

ด้านการพัฒนานักศึกษา

ด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม

โดยจัดเป็นโครงงานทาง
วิศวกรรมได้ 2 เรื่อง ได้แก่
1 การสกัดสารแอนโธไซยา
นินจากกระเจี๊ยบ
2 การศึกษาจนพลศาสตร์
การอบแห้งกระเจี๊ยบ
อัญชันและใบเตย

การเรียนการสอน ใน
รายวิชา วก 403 เรื่อง
เฉพาะทางวิศวกรรม และ
มจ/วอ 498 การเรียน
รู้อิสระ

การพัฒนาเทคนิคการอบรมเชิง
ปฏิบัติ โดยจะต้องมีการสาธิต
วิธีการท่าให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็น
และลงมือ
ปฏิบัติจริงเพื่อให้สามารถน่าความรู้
ที่ได้ไปใช้จริงหลังเสร็จสิ้นการอบรม

บูรณาการด้านการวิจยั
โดยจัดเป็นโครงงานทาง
วิศวกรรมได้ 2 เรื่อง ได้แก่
2.1 สภาวะที่เหมาะสมใน
การสกัดผงสีผสมอาหาร
จากฝาง
2.2 การกำหนดการฆ่าเชื้อ

นักศึกษาร่วมเป็นผู้ชว่ ย
วิทยากรในการ สาธิตการ
ทำหน้ำผลไม้พร้อมดื่มที่ได้
จากโครงงานวิศวกรรม ทำ
ให้ได้เรียนรู้กระบวนการ
แปรรูปจาการปฏิบัติงานจริง

ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นและลงมือ
ปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ที่ได้
ไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้
อินทรีย์ในท้องถิ่นหลังเสร็จสิ้นการ
อบรม เพื่อได้น้ำผลไม้อินทรีย์ที่
สะอาด ถูกหลักอนามัย และ
สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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จัดการการแปรรูป
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์
เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรรูป
ผลผลิตเกษตร เพื่อ
ยกระดับสินค้าชุมชนให้
สามารถเข้าสู่ตลาด และ
การแข่งขันได้

ด้วยความร้อนสำหรับการ
ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรจาก
ฝาง

แผนการนำไปใช้โยชน์
โครงการ

ด้านงานวิจัย

ด้านการบูรณาการการ
เรียนการสอน

7.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นักศึกษาที่ได้เข้าร่วม
ทางด้านเครื่องยนต์อเนกประสงค์ใน ฝึกอบรม สามารถนำความรู้
การเกษตรสำหรับเกษตรกร
ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้
ใน โครงงานวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่
ดำเนินการ ในด้านการ
ทดสอบหาสมรรถนะและ
การสึกหรอของ เครื่องยนต์
อเนกประสงค์ที่เกษตรกรใช้
งาน

บูรณาการกับรายวิชาวิชา
วก 302 เครื่องยนต์
สันดาปภายใน วก 330
แทรกเตอร์และเครื่องต้น
กำลังทางการเกษตร และ
วก 498 การเรียนรู้อิสระ
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการสาธิตและเป็น
วิทยากรในการอบรม

8.โครงการ อบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสร้างประกอบและ
การใช้งานอุปกรณ์ระบบหลอดไฟ
LED และระบบควบคุมแสงสว่าง
อัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกดอก
เบญจมาศ

บูรณาการกับการเรียน
การสอนโดยให้นักศึกษา
ในรายวิชาวก 423
เทคโนโลยีเกษตรความ
แม่นยำสูง เข้าร่วม
โครงการ

นำองค์ความรู้เรื่อง ระบบ
ควบคุมการให้แสงสว่างด้วย
หลอด LED แบบอัตโนมัติ
สำหรับแปลงปลูกไม้ตัดดอก
มาเผยแพร่ให้กลุ่มเกษตรกร
ได้ทราบและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตร
ของตนเองได้

ด้านการทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน

ประโยชน์ที่ได้รับ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
กับชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกรที่ใช้เครื่องยนต์
ทางการเกษตร สามารถ
ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง
เครื่องยนต์และ ส่งเสริม
การนำเครื่องยนต์ต้น
กำลังมาใช้เพื่อทดแทน
แรงงานคน ทำให้ลดการ
ใช้แรงงาน และลดต้นทุน
ในการจ้างแรงงาน
เข้าอบรมได้รับความรู้
ในทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติการสร้างประกอบ
และการใช้งานอุปกรณ์
ระบบหลอดไฟ LED
และระบบควบคุมแสง
สว่างอัตโนมัติสำหรับการ
เพาะปลูกดอกเบญจมาศ
โดยมุ่งหวังเพื่อการลด

ด้านงานวิจัย

นักศึกษาที่ได้มีส่วนร่วมใน
การอบรม ให้ทำโครงงาน
วิศวกรรมที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของงานวิจัยในด้านการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพ
ระบบแสงสว่างและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ ใน
โครงงานวิจัยวิศวกรรม
เกษตร เรื่อง “ระบบให้

ด้านการพัฒนานักศึกษา

ด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม

นักศึกษาได้มีส่วนร่วมเข้า
ฝึกอบรมทั้งทางภาคทฤษฎี
และ ปฏิบัติ และร่วมเป็น
วิทยากรสาธิตการซ่อมบำรุง
เครื่องยนต์ให้แก่เกษตรกร
เพื่อทำให้ได้ประสบการณ์
จริงจากการลงมือปฏิบัติที่
สอดคล้องกับรายวิชา

ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจในหลักการทำงาน การ
ดูแลรักษา การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
อเนกประสงค์ได้อย่างถูกวิธีและ
สามารถนำความรู้มาใช้ในงานจริง
ได้ และได้รับความรู้ เพิ่มทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 80

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ผู้รับการอบรมสามารถการ
วิชา วก 423 เทคโนโลยี
ประกอบชุดหลอดไฟ LED เพื่อ
เกษตรความแม่นยำสูง และ การใช้งานอุปกรณ์ระบบหลอดไฟ
ระดับบัณฑิตศึกษาในวิชา
LED และระบบควบคุมแสงสว่าง
บส 542 การประยุกต์ใช้
อัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูก
เทคโนโลยีสำหรับระบบ
การเกษตรแม่นยำและ วก ดอกเบญจมาศและไม้ตัดดอก
498 การเรียนรู้อิสระ ได้มี ชนิดอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็น
ส่วนร่วมเข้าฝึกอบรมทั้งทาง
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า แสงสว่างด้วยหลอดไฟ
และแรงงาน
LED และระบบควบคุม

แผนการนำไปใช้โยชน์
โครงการ

9.ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร

ด้านงานวิจัย

นำเอาองค์ความรู้
ผลงานวิจัย รวมถึงเครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มอี ยู่มา
เผยแพร่ให้แก่สังคม ได้แก่
-ระบบการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวผักและผลไม้
อินทรีย์
-งานวิจยั เรื่อง กระบวนการ
รมแก๊ส ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO2) กับผลิตผลเกษตร

ด้านการบูรณาการการ
เรียนการสอน

ด้านการทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อ

การส่งเสริมให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนระบบหลอดไฟฟ้าแสง
สว่างสำหรับการเพาะปลูกดอก

ประโยชน์ที่ได้รับ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
กับชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม

เกษตรกร สถาน
ประกอบการ
สถาบันการศึกษา รวมถึง
หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ
ได้มีโอกาสรับรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ เกีย่ วกับ
แนวทางลดการสูญเสีย
หรือรักษาคุณภาพของ
ผลิตผลเกษตรให้มี
คุณภาพดี และตรงกับ
ความต้องการของตลาด
หรือผู้บริโภค

ด้านงานวิจัย

ด้านการพัฒนานักศึกษา

ด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม

การให้แสงสว่างในแปลง
ทำให้ได้ประสบการณ์จริง
ปลูกพืชตัดดอกอัตโนมัติ” จากการลงมือปฏิบัติ
และได้นำชุดอุปกรณ์ใน
โครงการวิจัยนำมาติดตั้ง
และทดสอบการทำงาน
จริงในแปลงการเพาะปลูก
ของเกษตรกรที่ร่วม
โครงการเพื่อแลกเปลี่ยน
การเรียนรูปซึ่งกันและกัน

เบญจมาศจากหลอดไส้หรือ
หลอดตะเกียบทีส่ ิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้ามาก มาเป็นแบบ
หลอดแสงสว่างแบบ LED ที่มี
อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ต่ำ
และมีอายุการใช้งานยืนยาว

ได้นำผลงานวิจัยด้านการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลสดทางการเกษตร
ที่พัฒนาเทคโนโลยีการรม
แก๊ส SO2 ขึ้นมาเพื่อลด
ปัญหาปริมาณ SO2
ตกค้างในผลลำไยสด
ส่งออกมาบูรณาการให้แก่
ผู้รับบริการ ซึ่งการรมผลล
าไยสดด้วยแก๊ส SO2 เป็น
การควบคุมโรค
และป้องกันการเกิดสี
น้ำตาลบนเปลือกผล

กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
สามารถนำเอาไปเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพได้

นักศึกษาได้ร่วมเป็นผู้ช่วย
วิทยากรในการสาธิตการ
อบรม เป็นการฝึกทักษาะใน
รายวิชาเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยวผักและผลไม้สด
นำเอาเนื้อหาวิชาการเรียน
การสอนรายวิชาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวผักและ
ผลไม้สดมาบูรณาการการ
ให้บริการวิชาการของฐาน
เรียนรู้เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยวผลิตผล

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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แผนการนำไปใช้โยชน์
โครงการ

ด้านงานวิจัย

ด้านการทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

ด้านการบูรณาการการ
เรียนการสอน

-การจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวเมล็ดพืชและเมล็ดพันธุ์

10.ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่
กลับกอง

นำงานวิจยั เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์
แบบไม่พลิกกลับกอง วิธี
วิศวกรรมแม่โจ้ 1 มา
ถ่ายทอดให้แก่เกษตร เพื่อ
นำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป

บูรณาการกับรายวิชาวก
454 วิศวกรรมการกำจัด
ของเสีย

ประโยชน์ที่ได้รับ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
กับชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม

ด้านงานวิจัย

ลำไยสดส่งออก ส่งผล
ให้ผลลำไยสดมีอายุการ
เก็บ
รักษาหรือวางจำ หน่ายได้
ยาวนานขึ้น
ถ่ายทอดองค์ความรู้ลงสู่ ได้นำงานวิจัยเรื่อง ปุย๋
ชุมชนและผู้ที่สนใจในวง อินทรีย์แบบไม่พลิกกลับ
กว้าง ซึ่งจะทำให้เศษพืช กอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1
ถูกนำไปใช้ประโยชน์
มาถ่ายทอดให้แก่เกษตร
แทนการเผาทำลาย
เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เกษตรกรในชุมชนจะมี
ต่อไป นอกจากนีย้ ังพัฒนา
การทำการเกษตรอินทรีย์ งานวิจัยให้เหมาะกับการ
หรือเกษตรยั่งยืนที่ลด
ทำปุ๋ยอินทรีย์ของคนใน
การใช้ปุ๋ยเคมี เป็นการ เมือง ที่ต้องการปุ๋ยอินทรีย์
ครั้งละไม่มาก ได้แก่
ลดต้นทุน การผลิต
เกษตรกรและผู้บริโภค การผลิตปุ๋ยในตะกร้า ใน
กะละมัง เป็นต้น
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

-

แผนการนำไปใช้โยชน์
โครงการ
11.โครงการ การจัดอบรม Green
and Eco city เพื่อแก้ปัญหาและ

ด้านงานวิจัย

ด้านการบูรณาการการ
เรียนการสอน

นำผลงานวิจัยเรื่อง ชีวมวล
อัดแท่ง และเครื่องจักรกล

ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการถ่ายทอด

ด้านการทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

ด้านการพัฒนานักศึกษา
ทางการเกษตร เพื่อเป็น
แนวทางลดการสูญเสียหรือ
รักษาคุณภาพของผลิตผล
เกษตรให้มี
คุณภาพดี
นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
วก 454 วิศวกรรมการกำจัด
ของเสีย มาศึกษาการ
ดำเนินงานและสาธิตการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับ
กองของฐานเรียนรู้ รวมทั้ง
ได้มอบหมายให้นกั ศึกษาฝึก
ปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์จาก
เศษใบไม้และมูลโคภายใน
ถังพลาสติกคนละใบตาม
วิธีการที่ผู้สอนได้ศึกษาวิจัย
และผ่านการถ่ายทอดลงสู่
ชุมชนนอกเหนือ
จากการนำองค์ความรู้ไป
บรรจุในเอกสารคู่มือการ
สอน วิชา วก 454
วิศวกรรมการกำจัดของเสีย

ด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม

เกิดการถ่ายทอดองค์ความรูล้ งสู่
ชุมชนและผู้ที่สนใจในวงกว้าง ซึ่งจะ
ทำให้เศษพืชถูกนำไปใช้ประโยชน์
แทนการเผาทำลาย เกษตรกรใน
ชุมชนจะมีการทำการเกษตรอินทรีย์
หรือเกษตรยั่งยืนที่ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
เป็นการลดต้นทุนการผลิต
เกษตรกรและผู้บริโภคมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เป็นการสนองวาระ
แห่งชาติด้านการส่งเสริมให้มีการ
ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
กับชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม
สามารถลดการสร้าง
มลพิษทางอากาศจาก

ด้านงานวิจัย
มีการนำผลงานวิจัยมา
เผยแพร่ให้แก่เกษตรกร

ด้านการพัฒนานักศึกษา

ด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม

นักศึกษาที่รับผิดชอบ
โครงการวิศวกรรมเรื่อง ชีว

เกิดการถ่ายทอดองค์ความรูล้ งสู่
ชุมชนและผู้ที่สนใจในวงกว้าง ซึ่งจะ

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนอย่าง
บูรณาการ

จากพลังงานกลมาถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรได้
นำไปใช้ประโยชน์

ความรู้และสามารถ
เรียนรู้จากการลงปฏิบัติ
จริง

12.โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
"การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อสร้างชุมชน
ปลอดขยะ"

นำงานวิจยั เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์
แบบไม่พลิกกลับกอง วิธี
วิศวกรรมแม่โจ้ 1 มา
ถ่ายทอดให้แก่เกษตร เพื่อ
นำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป

บูรณาการกับรายวิชาวก
454 วิศวกรรมการกำจัด
ของเสีย

-

การเผาทำลายเศษวัสดุ
โดยการนำไปใช้
ประโยชน์ในด้าน
การเกษตรและสร้าง
พลังงาน

และชุมชนได้เข้าใจในเรื่อง
ของการนำเศษวัสดุเหลือ
ใช้ทางเกษตรมาใช้ให้เกิดผ
ระโยช์ ได้แก่ ชีวมวลอัด
แท่ง และเครื่องจักรกล
จากพลังงานกล

มวลอัดแท่ง และ
เครื่องจักรกลจากพลังงาน
กล ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การถ่ายทอดความรูแ้ ละ
สาธิตการใช้งาน เพือ่ ทำให้
ได้ประสบการณ์จริงจากการ
ลงมือปฏิบัติ

ทำให้เศษพืชถูกนำไปใช้ประโยชน์
แทนการเผาทำลาย ที่เป็นปัญหา
ของสังคม โดยเฉพาะในเขต
ภาคเหนือ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ลงสู่
ชุมชนและผู้ที่สนใจในวง
กว้าง ซึ่งจะทำให้เศษพืช
ถูกนำไปใช้ประโยชน์
แทนการเผาทำลาย
เกษตรกรในชุมชนจะมี
การทำการเกษตรอินทรีย์
หรือเกษตรยั่งยืนที่ลด
การใช้ปุ๋ยเคมี เป็นการ

ได้นำงานวิจัยเรื่อง ปุย๋
อินทรีย์แบบไม่พลิกกลับ
กอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1
มาถ่ายทอดให้แก่เกษตร
เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ต่อไป นอกจากนีย้ ังพัฒนา
งานวิจัยให้เหมาะกับการ
ทำปุ๋ยอินทรีย์ของคนใน
เมือง ที่ต้องการปุ๋ยอินทรีย์
ครั้งละไม่มาก ได้แก่
การผลิตปุ๋ยในตะกร้า ใน
กะละมัง เป็นต้น

นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
วก 454 วิศวกรรมการกำจัด
ของเสีย มาศึกษาการ
ดำเนินงานและสาธิตการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับ
กองของฐานเรียนรู้ รวมทั้ง
ได้มอบหมายให้นกั ศึกษาฝึก
ปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์จาก
เศษใบไม้และมูลโคภายใน
ถังพลาสติกคนละใบตาม
วิธีการที่ผู้สอนได้ศึกษาวิจัย
และผ่านการถ่ายทอดลงสู่
ชุมชน

เกิดการถ่ายทอดองค์ความรูล้ งสู่
ชุมชนและผู้ที่สนใจในวงกว้าง ซึ่งจะ
ทำให้เศษพืชถูกนำไปใช้ประโยชน์
แทนการเผาทำลาย เกษตรกรใน
ชุมชนจะมีการทำการเกษตรอินทรีย์
หรือเกษตรยั่งยืนที่ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
เป็นการลดต้นทุนการผลิต
เกษตรกรและผู้บริโภคมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เป็นการสนองวาระ
แห่งชาติด้านการส่งเสริมให้มีการ
ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศ

ลดต้นทุน การผลิต
เกษตรกรและผู้บริโภค
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนการนำไปใช้โยชน์
โครงการ

13.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้านงานวิจัย

ด้านการบูรณาการการ
เรียนการสอน

ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วน

ด้านการทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
กับชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม

ถ่ายทอดองค์ความรู้ลงสู่

ด้านงานวิจัย

ด้านการพัฒนานักศึกษา

ด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม

นอกเหนือ
จากการนำองค์ความรู้ไป
บรรจุในเอกสารคู่มือการ
สอน วิชา วก 454
วิศวกรรมการกำจัดของเสีย
นักศึกษาได้เข้ามามีสว่ นร่วม

ได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้าน

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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หลักสูตร "การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน
(Hydroponics) หลังบ้านและ
ทางการค้า"

ร่วมในการถ่ายทอด
ความรู้และสามารถ
เรียนรู้จากการลงปฏิบัติ
จริง

ชุมชนและผู้ที่สนใจในวง
กว้าง และสามารถกปลูก
ผักโดยไม่ใช้ดิน ได้ด้วย
ตัวเองและสร้างรายได้

ในการเป็นผู้ช่วยวิทยาการ
และอำนวยความสะดวก
ต่างๆให้แก่ผู้อบรม ทำให้ได้
ประสบการณ์จริงจากการลง
มือปฏิบัติ

การปลูกผักในระบบไฮโดรโพนิคส์
แก่ผู้สนใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้
ปลูกผักสะอาดปลอดภัยไว้
รับประทานภายในครัวเรือน และ
ผลิตเพื่อจำหน่ายทางการค้า

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ข้อ 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการวิชาการแบบให้เปล่า
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ 2560 มีทั้งหมด 13 โครงการ แบ่งเป็นโครงการ
บริการวิชาการจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 10 โครงการ และโครงการบริการวิชาการจากเงินรายได้
งบอุดหนุน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 โครงการ ( 5 กิจกรรม) และโครงการที่ใช้
งบประมาณจากการลงทะเบียนเข้าอบรมจำนวน 2 โครงการ
โดยโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ รวมทั้งหมด 11 โครงการนี้ เป็น
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนหรือเข้าร่วมโครงการ และมีการอำนวย
ความสะดวกสถานที่และอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ
โครงการ/กิจกรรม

รูปแบบการบริการ

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
1.1 การแปรรูปผลิตผลการเกษตร
-การผลิตแยมสตรอเบอรี่
-การผลิตน้ำมะขามป้อม
1.2 สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
1.3 การให้คำปรึกษาและแนวทางการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร
-ตูอ้ บกล้วย
-เครื่องบีบน้ำมันถั่วดาวอินคา
-สถานที่ผลิตกาแฟ
-การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green shop)
1.4 การจัดการของเสียจากเศษวัสดุทางการเกษตรและการใช้พลังงานสะอาด
-การผลิตถ่านชีวภาพ
-การเปลี่ยนพลังงานขยะเป็นพลังงานกล
-วัสดุปลูกพืชย่อยสลายได้
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง วิศวกรรมแม่โจ้ 1
1.5 การสาธิตและให้ความรู้การติดตั้งระบบให้น้ำอัตโนมัติ

บริการวิชาการแบบให้เปล่า

2.โครงการผลิตพลังงานสีเขียวจากซังข้าวโพดและอินทรีย์สารสำหรับเกษตรอินทรีย์
3. โครงการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอาหารเพื่อผลิตพลังงานสีเขียวและปุ๋ย
สำหรับเกษตรอินทรีย์
4..ฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
5.การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยนำมาแปรรูปด้วยวิธีการอบแห้ง
6.โครงการแปรรูปน้ำผลไม้อินทรีย์พร้อมดื่ม
7.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเครื่องยนต์อเนกประสงค์ในการเกษตรสำหรับเกษตรกร
8.โครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างประกอบและการใช้งานอุปกรณ์ระบบหลอดไฟ
LED และระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกดอกเบญจมาศ

โครงการ/กิจกรรม
9.ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร

รูปแบบการบริการ
บริการวิชาการแบบให้เปล่า
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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10.ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
11. Green and Eco city เพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนอย่างบูรณาการ
12. การฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อสร้างชุมชนปลอดขยะ
13. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปลูกผักโดยไม่ใช้ดินหลังบ้านและทางการค้า

เก็บค่าลงทะเบียนเข้าร่วม
เก็บค่าลงทะเบียนเข้าร่วม

ข้อ 4 ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นำเสนอกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณา
งานบริการวิชาการและวิจัยได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบในแต่
ละกิจกรรมโดยรายงานผลการรดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ และสรุปผลการดำเนินการและประเมินความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการใน
ระดับแผน และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เสนอให้คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร ในวาระรายงานผลการดำเนินการ ให้คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตรรับทราบและพิจารณา ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2560 เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (วอ.3.1.1.6 แผนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานงานบริการ
วิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560) คณะกรรมการประจำคณะฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้กลับไปทบทวนตัวชี้วัด
ของแผนบริการวิชาการในเชิงคุณภาพว่าเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดในปีต่อไป (วอ.3.1.1.5 รายงานประชุม
คณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 5/2560)
รายงานผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการแก่สังคมมีดังนี้
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1.จำนวนตัวชี้วัดในแผนที่บรรลุผลสำเร็จ ร้อยละ 70 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
2.โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่
ร้อยละ 70 ของโครงการ/
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
กิจกรรม ทั้งหมด
3.โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ
งานวิจัย

ร้อยละ 70 ของโครงการ/
กิจกรรม ทั้งหมด

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
(20*100/25)

ความสำเร็จ
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 84.0
(21*100/25)

ร้อยละ 100

ข้อ 5 นำผลประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
งานบริการวิชาการและวิจัยได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบในแต่
ละกิจกรรมในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และสรุปผลการดำเนินการและ
ประเมินความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการในระดับแผน และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เสนอให้
คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในวาระรายงานผลการดำเนินการ ให้
คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรรับทราบและพิจารณา ในการประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (วอ.3.1.1.5 รายงานประชุม
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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คณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 5/2560) และมีข้อเสนอแนะตามข้อ 4 โดยงานบริการวิชาการและวิจัยได้นำมา
ปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม ดังนี้
• ข้อเสนอแนะ : คณะกรรมการประจำคณะฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้กลับไปทบทวนตัวชี้วั ดของ
แผนบริการวิชาการในเชิงคุณภาพว่าเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นตัวชีว้ ัดในปีต่อไป
การนำมาปรับปรุง : ในปีงบประมาณ 2561 งานบริการวิชาการและวิจัย งานบริการวิชาการและวิจัย
ได้ปรับปรุงตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน โดยเพิ่มตัวชี้วัดที่แสดงถึงการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยคณะฯ ได้พิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีงบประมาณ
2561 ดังนี้
ตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2560
1. มีจำนวนตัวชี้วัดในแผนที่บรรลุผลสำเร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัดทั้งหมด

ตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2561
1. มีจำนวนตัวชี้วัดในแผนที่บรรลุผลสำเร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัดทั้งหมด

2. มีร้อยละของโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่ 2. มีร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 70 กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 70 ของ
ของโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
3. มีร้อยละของโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่ 3. มีร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูร
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรืองานวิจัย ณาการกับการเรียนการสอน หรืองานวิจัย ร้อยละ
ร้อยละ 70 ของโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด
70 ของโครงการทั้งหมด
4. มีร้อยละผู้เข้ารับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 20 ของผู้เข้ารับบริการทั้งหมด

ข้อ 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
คณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย ในโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ แผนระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 และใน
ปีงบประมาณ 2560 นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจกรรมในโครงการ โดยคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการ
เป็นคณะกรรมการบริการวิชาการของสำนักวิจัยฯ ในการร่วมประชุมชี้แจงและกำหนดนโยบายในการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการบริการวิชาการของ
คณะฯ ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเกษตรอินทรีย์ จำนวน
1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) โดยได้รับยอดจัดสรรทั้งหมด 2,640,000 บาท
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นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2560 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสู่ชุมชน (Sansai Development Model) โดยมีคณาจารย์
ของคณะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เพื่อดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสร้าง
เครือข่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เป้าหมาย (วอ.3.1.1.7 คำสั่งมหา
วิทยาแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสู่ชุมชน)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 - 4 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
คะแนน
5
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องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปีท่ใี ช้ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
หน่วยงาน

:
:
:
:
:
:
:

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ
ปีการศึกษา 2560
ค่าคะแนน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ข้อ 1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิศวกรรมฯ มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบ ำรุงศาสนาศิ ลปะและวัฒ นธรรม คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อกำกับดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในด้านการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร เป็นประธานกรรมการ และมีตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงตัวแทนผูน้ ำ
นั ก ศึ ก ษาของคณะฯ คื อ นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะวิศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร ร่ วมเป็ น
คณะกรรมการฯ (วอ.4.1.1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1026/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุ
บำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)
ข้อ 2 จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน
คณะวิศวกรรมฯ มีการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสำเร็จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ของแผน (วอ.4.1.2.1 แผนการจั ด กิ จ กรรมด้ านทำนุ บ ำรุงศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560) ดังนี้
1. มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (เป้าหมาย 6 ข้อ)
1.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ
1.2 มีก ารจัด ทำแผนและกำหนดตั วบ่งชี้วัดความสำเร็จ รวมทั้ งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้ดำเนินงานตามแผน
1.3 มีการกำกับติดตามให้ดำเนินงานตามแผน
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1.4 มีการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้
1.5 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
1.6 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1.7 กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2. ดำเนินโครงการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
คณะวิศวกรรมฯ มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะฯ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิศวกรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อกำหนดเป็นโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติ
ราชการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านกระบวนการ
ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของคณะวิศวกรรมฯ (วอ.4.1.2.2 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการทำนุบ ำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒ นธรรมฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ
2560) ทั้งนี้ได้มีการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ จากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนา
ทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในวันพุธ
ที่ 20 กั นยายน 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ ด จังหวัดเชีย งใหม่ โดยมี รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานผู้รับผิดชอบด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิศวกรรมฯ
(วอ.1.6.1.4 บันทึกข้อความที่ ศธ 0523.1.3/071 ลว. 12ก.ย.2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา
ทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งการจัด
กิ จ กรรมด้ า นทำนุ บ ำรุงศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมได้ รับ ความร่ วมมื อ เป็ น อย่ างดี จากทั้ งนั ก ศึ ก ษาและ
บุคลากร โดยมีแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้
แผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา
2560
กิจกรรม
1. กิจกรรมงานไหว้ครู
2. กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา
3. กิจกรรมตามรอยสล่าล้านนาเพื่อ
บู ร ณ า ก า ร ด้ า น ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมฯ (ครั้งที่ 1 กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก าร หัวข้อ โคม
ผัดล้านนา)

งบประมาณ
7,700
(งปม.2560)
7,500
(งปม.2560)
65,500
(งปม.2561)

กำหนดการ
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
(ภาคการศึกษา 1/2560)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
(ภาคการศึกษา 1/2560)
วันที่ 3 - 5 เมษายน 2561
(ภาคการศึกษา 2/2560)
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4. กิจกรรมงานประเพณีรดน้ำดำหัว
29,000
วันที่ 26 เมษายน 2561
ผูอ้ าวุโสและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(งปม.2561)
(ภาคการศึกษา 2/2560)
ท้องถิ่น
ข้อ 3 กำกับติดตามให้มกี ารดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิศวกรรมฯ มีการกำกับติดตามเพื่อให้มีการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นไปตามแผน โดยมีการติดตามการดำเนินงานผ่านกระบวนการประชุมของคณะกรรมการทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ของคณะฯ ซึ่งถูกบรรจุไว้ในวาระสืบเนื่อง ของการประชุมคณะกรรมการ
ดังกล่าว (วอ.4.1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม คณะ
วิศ วกรรมและอุต สาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2561) (วอ.4.1.3.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ครั้ ง ที่ 2 ประจำปี ง บประมาณ 2561) และมี ก ารกำกั บ ติ ด ตามผ่ า นกระบวนการประชุ ม ของ
คณะกรรมการประจำคณะฯ โดยกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตามแผน ตามรอบระยะเวลา เช่น รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผน รอบ 6
เดือน (วอ.4.1.3.3 บันทึกข้อความที่ ศธ 0523.5.1.1/282 ลว. 2 พฤษภาคม 2561 เรื่อง สรุปผลการ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561) เป็น
ต้น ทั้งนีเ้ พื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
ข้อ 4 ประเมิ นความสำเร็จตามตัวบ่ งชี้ท่ีวัดความสำเร็จตามวัต ถุป ระสงค์ของแผนด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิศวกรรมฯ มีการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านทำนุบ ำรุงศิล ปะและวั ฒ นธรรม ผ่ านกระบวนการประชุมคณะกรรมการทำนุบ ำรุงศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (วอ.4.1.3.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561) (วอ.4.1.4.1 รายงานความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) ดังนี้
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะ
เป้าหมาย
และวัฒนธรรม คณะฯ
1. มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการทำนุบ ำรุง
6 ข้อ
ศิลปะและวัฒนธรรม
1.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ
1.2 มี ก ารจั ด ท ำแ ผ น แ ล ะก ำห น ด ตั ว บ่ งชี้ วั ด
ความสำเร็จ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
ดำเนินงานตามแผน
1.3 มีการกำกับติดตามให้ดำเนินงานตามแผน
1.4 มีการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้
1.5 มี ก ารนำผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุงแผนหรื อ
กิจกรรม
1.6 มี ก ารเผยแพร่ กิ จ กรรมหรื อ บริ ก ารด้ า นทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
1.7 กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2. ดำเนินโครงการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ผลการ
ดำเนินงาน
6 ข้อ
✓
✓

ความสำเร็จ
ร้อยละ 100

✓
✓
✓
✓

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

โดยมี ข้อ เสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่ อ นำไปปรับ ปรุงแผนหรือ กิ จกรรมด้ านทำนุ บ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษาถัดไป ดังนี้
1. ควรจัดกิจกรรมการฝึกอบรมในช่วงเปิดเทอม นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น
2. ควรจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อที่ไม่ซับซ้อน สามารถดำเนินกิจกรรมภายในระยะเวลา 1
วัน
3. ควรมีบริการรถรับส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากหอพักมาร่วมกิจกรรมคณะฯ
4. รูปแบบกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่นักศึกษาให้ความสนใจ คือ การจัดงานที่ให้
ความสนุกสนาน มากกว่าการฝึกอบรม
5. กิจกรรมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ควรเพิ่มพัด
ลมระบายอากาศหรือสเปรย์น้ำภายในงาน เนื่องจากอากาศค่อนข้างร้อน
ข้อ 5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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คณะวิศวกรรมฯ มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณ ภาพภายใน
ระดับคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมในปีการศึกษา 2560 ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน
การปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2559
ในปีการศึกษา 2560
1. ควรเพิ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้ ค วามสำเร็ จ ของแผนตาม 1. มีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนด้าน
วัต ถุ ป ระสงค์ ในการประเมิ นความสำเร็จตามตั ว ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
บ่งชีข้ องแผน
1) มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (เป้าหมาย 6 ข้อ)
1.1 มี ก ารกำหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ
1.2 มี ก ารจั ด ท ำแผน แล ะก ำห นด ตั ว บ่ งชี้ วั ด
ความสำเร็จ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
ดำเนินงานตามแผน
1.3 มีการกำกับติดตามให้ดำเนินงานตามแผน
1.4 มีการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้
1.5 มีการนำผลการประเมินไปปรับ ปรุงแผนหรือ
กิจกรรม
1.6 มีก ารเผยแพร่กิ จกรรมหรือ บริก ารด้านทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2) ดำเนินโครงการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2559

การปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ในปีการศึกษา 2560
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2. เนื่องจาก การดำเนินงานโครงการตามแผนมี
ผลสำเร็ จ เพี ย งร้ อ ยละ 33.33 ของโครงการ
ทั้งหมด ดังนั้น คณะฯ จึงควรกำกับ ติดตามให้มี
ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ต า ม แ ผ น ด้ า น ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด

2 . มี ก าร ก ำ กั บ ติ ด ต า ม อ ย่ างใก ล้ ชิ ด ผ่ า น
กระบวนการประชุมของคณะกรรมการด้านทำนุ
บ ำรุ ง ศ าส น าศิ ล ป ะแ ล ะวั ฒ น ธ รรม ค ณ ะฯ
รั บ ผิ ด ชอบโดย รองคณ บดี ฝ่ า ยบริ ห าร และ
กำหนดให้บรรจุไว้ในวาระสืบเนื่อง ติดตามผลการ
ดำเนินงาน ส่งผลให้ปีก ารศึกษา 2560 สามารถ
ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100

3. ในการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะฯ ได้กำหนดว่า
จะดำเนินการในด้านเกษตรล้านนา ดังนั้น จึงควรมี
โครงการหรือกิ จกรรมที่ส อดรับ ยุ ท ธศาสตร์และ
เป้าประสงค์นีด้ ้วย

3. ปี ก ารศึ ก ษา 2560 มี ก ารกำหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 คือการเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
เป้ า ประสงค์ ห ลั ก คื อ การดำรงศิ ล ปวัฒ นธรรม
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมการเกษตร
ดังนั้น คณะฯ จึงมีโครงการหรือกิจกรรมที่สอดรับ
กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า ว คื อ 1. กิ จ กรรมการ
ฝึ ก อบรมเรี ย นรู้ แ ละถ่ า ยทอดศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั บ สล่ า ล้ า นนาในชุ ม ชน คื อ ศู น ย์
เรียนรู้หัตถกรรมพื้นบ้านสล่าสันทราย หัวข้อ โคม
ผัดล้านนา 2. กิจกรรมที่สอดคล้องตามวัฒนธรรม
ประเพณีหรือเทศกาลของชุมชนท้องถิ่น เช่น งาน
ประเพณี แ ห่ เที ย นเข้ า พรรษา งานรดน้ ำ ดำหั ว ผู้
อาวุโส

ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
คณะวิศ วกรรมฯ ได้ มี ก ารเผยแพร่ก ารจั ด กิ จ กรรมด้ านทำนุ บ ำรุงศิ ล ปะและวัฒ นธรรมต่ อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็ปไซต์ ของคณะวิศวกรรมฯ www.engineer.mju.ac.th และสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก เพจคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ได้มี
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ผ่านข่าวกิจกรรมประจำเดือนของคณะวิศวกรรมฯ
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คือ ข่าวสารฟันเฟือง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้มีการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง
ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (E – Manage) เป็นต้น
(วอ.4.1.6.1 ภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านช่องทางต่าง
ๆ ของคณะวิศวกรรมฯ เช่น เว็ปไซต์และสื่อสังคมออนไลน์)
(วอ.4.1.6.2 ข่าวสารฟันเฟือง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 6)
(วอ.4.1.6.3 ข่าวสารฟันเฟือง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 7)
ข้อ 7 การกำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

1
2
3
4
5

มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ

1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 - 7 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
6 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนน
5
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องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1

: การบริหารจัดการ
: การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
ปีท่ใี ช้ในการประเมิน : ปีงบประมาณ 2560
เกณฑ์การประเมิน : ค่าคะแนน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : เลขานุการคณะ / งานบริหารและธุรการ / งานนโยบาย แผน และ
ประกันคุณภาพ
หน่วยงาน
: คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผลการดำเนินงาน
ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และ
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะ สถาบั น รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม สถาบั น และ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปี
ตามกรอบเวลาเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามตั วบ่ งชี้ และเป้ าหมายของแผนกลยุ ท ธ์ และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดำเนินงาน : ปีงบประมาณ 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ชื่อว่า “แผนพัฒ นา
การศึ ก ษาคณะวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)” (วอ.5.1.1.1

แผนพั ฒ นาการศึกษาคณะวิศ วกรรมและอุ ตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของ
คณะฯ และสอดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ที่ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า “แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)” (วอ.5.1.1.2 แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา

มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560) ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
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2564) ผ่านกระบวนการจัดทำแผน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และผ่านความเห็น ชอบ
จากคณะกรรมการประจำคณะฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะฯ มีการจัดทำการวิเคราะห์สภาพการณ์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
เริ่มตั้งแต่ในการจัดสัมมนาโครงการจัดทำแผนกลยุทธช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.
2560-2564) ณ โรงแรมอิมพิเรียล เชียงใหม่ สปอร์ต คลับ จังหวัดเชียงใหม่ (วอ.5.1.1.3 โครงการ

สัมมนาจัดทำแผนกลยุทธช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564))
จากนั้นได้มีการทบทวนในโครงการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2559 ณ สวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล อำเภอดอย
สะเก็ ด จั งหวั ด เชี ย งใหม่ (วอ.5.1.1.4

โครงการสั ม มนาทบทวนแผนกลยุ ท ธ ระยะที่

12(2560-2564))เพื่อพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธอีกครั้ง นำไปสู่การจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้ได้แผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของคณะฯ
ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการ
บริ ห ารจั ด การ (จุ ด แข็ ง /จุ ด อ่ อ น/โอกาส/ภั ย คุ ก คาม วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเชื่อมโยง เป้าหมาย กลยุทธ)
จากนั้นคณะฯ ได้นำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร เข้าพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ สมัยสามัญ ครั้งที่
1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 วาระที่ 4.2 (วอ.5.1.1.5 ร่างแผนคณะ เข้าประชุมกก.คณะ
วันที่ 12 มค.60) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวโดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น
ยุทธศาตร์นำไปทบทวนอีกครั้งในโครงการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
แม่ โ จ้ กอล์ ฟ รี ส อร์ ท แอนด์ สปา จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (วอ.5.1.1.6 โครงการสั ม นาทบทวนแผนกล
ยุ ท ธและการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี 2 560(8กพ60)) จากการมี ส่ วนร่ ว มของผู้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับ
คณะฯ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงจาก
แผนกลยุทธ์คณะฯ ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ครบทั้ ง 7 พั น ธกิ จ 10 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ข องคณะฯ คู่ ขนานกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ข อง
มหาวิทยาลัย 10 ด้าน คือ (1) ธรรมาภิบาล (2) การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (3)
การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัยเพื่อสังคม (5) การบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชน สังคม (6) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (7) ความเป็นนานาชาติ (8) การบริหารทรัพย์สิน
และต้นทุนการผลิต (9) ทรัพยากรบุคคล และ(10) การมุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Go Eco U)
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คณะฯ มีการกำหนดตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งค่าเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อใช้วัด
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดยในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ได้มีการระบุรายละเอียดของเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย กล
ยุ ท ธ์ โครงการ/กิ จกรรม งบประมาณ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ และระยะเวลาที่ จ ะดำเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้ รับ ผิด ชอบในแต่ ล ะประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ได้ก ำหนด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อผลักดันให้ตัวชีว้ ัดบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์

จำนวน
เป้าประสงค์
1
1

ตัวชี้วัด
2
2

กลยุทธ์ (คณะ)

3. การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการ
พัฒนานักศึกษา
4. การวิจัยเพื่อสังคม
5. การบริการวิชาการเพื่อชุมชนสังคม
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2

13

9

1
2
1

9
4
1

6
3
1

7. ความเป็นนานาชาติ

2

3

2

8. บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และต้ น ทุ น การ
ผลิต
9. ทรัพยากรบุคคล

1

2

2

1

5

5

10. มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ

1

1

4

13

42

36

1. ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
2. การบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับ

รวม

2
2

คณะฯ ได้นำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสที่ 12 มกราคม
2560 วาระที่ 4.2 การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว (วอ.5.1.1.7
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 12560) จากนั้นมีการปรับปรุงแผนอีกครั้ง ภายใต้โครงการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธและการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 8
กุ มภาพั น ธ์ 2560 ณ แม่ โจ้ กอล์ ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด เชีย งใหม่ (วอ.5.1.1.8 แผนพั ฒ นา
การศึกษาคณะ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560) ควบคู่กับ
การปรับ เพื่ อ ให้เป็ นไปตามคำรับ รองการปฏิบั ติราชการประจำปี พ.ศ.2560 (วอ.5.1.1.9คำรับ รอง
ประจำปี พ.ศ.2560) นำแผนที่ปรับปรุงแล้วแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 (ตามพรบ.ใหม่) ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 วาระที่ 6.2 แผนพัฒนาการศึกษา
คณะวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)และแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยที่ป ระชุมรับ ทราบแผนฯ ดังกล่าว (วอ.5.1.1.10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 1-2560) มีการ
ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิ บัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม
แผนงาน/โครงการของคณะฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้
▪
การติดตามผลการดำเนินตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(รอบ 6 เดือน) ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2560 (ตามพรบใหม่) วันพุธที่ 17
พฤษภาคม 2560 วาระที่ 1.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ และการรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (รอบ 6 เดื อ น) (วอ.5.1.1.11 รายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน) โดยมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคิดเป็นร้อยละ
ความสำเร็จตามเป้าหมายเฉลี่ย 61.77
▪ การติดตามผลการดำเนินตัวบ่งชี้ของแผนปฏิ บัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (รอบ 9 เดือน) ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 16 สิงหาคม
2560 วาระที่ 6.6 รายงานการติดตามผลการดำเนิงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน)
โดยมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคิดเป็นร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายเฉลี่ย 66.49
(วอ.5.1.1.12 รายงานผลการดำเนินตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน)) (วอ.5.1.1.13 รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2560)
▪ การติดตามผลการดำเนินตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (รอบ 12 เดือน) ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 กันยายน
2560 ในวาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ ัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ และ
การรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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12 เดือน โดยมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคิดเป็นร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายเฉลี่ย
80.59 (วอ.5.1.14 รายงานผลการดำเนินตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)) (วอ.5.1.1.15 รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 5/2560)
ซึ่งหลั งจากที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เสร็จสิ้นแล้ว งานนโยบายแผน และ
ประกันคุณภาพได้นำข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการเสนอต่อมหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป
คณะฯ มีแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิน ทั้งนี้การดำเนินงานตามแผนกลยุ ท ธ์ ของคณะ จะประสบ
ความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ให้เหมาระสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้
โดยคณะได้มีการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ของคณะและของ
มหาวิทยาลัยจัดทำโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร (วอ.5.1.1.16

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน ที่ 189/2558) ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ท างการเงิน ระยะ 5 ปี (ปี 2560 – 2564)
(วอ.5.1.1.17 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) โดยมีประเด็น
ยุทธ์ศาสตร์ทางการเงินเพื่อ (1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะให้มีความ
รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ (2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น
มหาวิท ยาลั ย กำกั บ (3) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ทั้ งนี้ ก ลยุ ท ธ์ ตั วชี้วั ด
ความสำเร็จ ให้มีการครอบคลุมถึงแหล่งที่มาของเงินทุน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้
จ่ า ยเงิน ระบบฐานข้ อ มู ล ทางการเงิ น การรายงานทางการเงิ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามตั ว บ่ ง ชี้ แ ละ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณในรูป ของโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ รวมทั้งให้มีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการที่ให้มี
การรายงานทางการเงินและนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อรับทราบอย่างต่อเนื่อง
คณะฯ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของเงินทุน ทุกด้านจากรายรับ การ
สนับสนุนจากรัฐบาล การรับนักศึกษา รายรับจากแหล่งทุนภายนอก งานวิจัย งานบริการวิชาการ เงิน
บริจาค และเงินรายได้ผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคง
ให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย
1.งบประมาณแผ่นดิน
คณะฯได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น รายจ่ า ยประจำปี ต ามแนวทางการจั ด ทำคำขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ในส่วนของปีงบประมาณ
2559 คณะได้ มี ก ารจั ด ทำคำของบประมาณเพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณประจำปี 2560 ซึ่ ง ได้ แ ก่
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ค ณะสามารถมีงบประมาณมาบริหารจัดการภายในคณะได้มาก
ยิ่งขึ้น
2.เงิ น นอกงบประมาณ (งบประมาณเงิ น รายได้ ) ประกอบด้ ว ยค่ า ธรรมเนี ย ม การศึ ก ษา
(ค่ าลงทะเบี ยนเรีย น ค่ าบำรุงมหาวิท ยาลัย ค่าบำรุงกิจกรรม และค่าบำรุงห้องสมุดและรายได้จาก
ทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่น ได้แก่ค่าบำรุงจากการจัดการทรัพย์สินและการให้บริการ ค่าเช่าพื้นที่ ใน
คณะฯ เงินบริจาค เป็นต้น
คณะฯ ได้ ด ำเนิ น การจัด ทำงบประมาณเงิน รายได้ ปี 2560 เป็ น ไปตามนโยบายการจั ด ทำ

(วอ.5.1.1.18 นโยบายจั ด ทำ
งบประมาณเงิน รายได้ม หาวิท ยาลัย ปี งบประมาณ 2560) และนโยบายการจัดสรร
งบประมาณเงิ น รายได้ ประจำปี 2559 ของ มหาวิ ท ยาลั ย

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2560 ของคณะฯ ที่มีการร่างและวิเคราะห์จากคณะกรรมการจัดทำ
แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิน ผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุ ม ค รั้งที่
7/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 (วอ.5.1.1.19 นโยบายการจัดสรรเงินรายได้คณะฯ

ปีงบประมาณ 2560 ในรายงานการประชุมคณะฯ ครั้งที่ 7 /2559 วาระที่ 4.8 เมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 )โดยที่คณะฯ ได้แจ้งวงเงินจัดสรรให้หลักสูตรสาขา ตามเกณฑ์การ
จัดสรรเงินรายได้ของคณะฯ ประจำปี 2560 เพื่อบริหารจัดการระดับหลักสูตร
คณะฯ ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของ
คณะ เพื่อผลักดันให้บรรลุตามตัวบ่งชีแ้ ละเป้าประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัยคณะฯ มีกระบวนการ
แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงจากแผนกลยุทธ์คณะฯ ไปสู่แผนกล
ยุท ธ์ท างการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครบทั้ง 7 พันธกิจ 10
ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ คู่ขนานกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 10 ด้าน คือ (1) ธรร
มาภิบาล (2) การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (3) การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการ
พัฒนานักศึกษา (4) การวิจัยเพื่อสังคม (5) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม (6) การทำนุ
บำรุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม (7) ความเป็ น นานาชาติ (8) การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และต้ น ทุ น การผลิ ต (9)
ทรัพยากรบุคคล และ(10) การมุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Go Eco U) ดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่
10/2559 วาระที่ 4.1 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 (วอ.5.1.1.20 นโยบายการจัดสรร

เงินงบประมาณแผ่นดินของคณะฯ ในรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2559)
2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ตามนโยบายการจัดสรรเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ
2559 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 (วอ.5.1.1.21

รายละเอียดนโยบายการจัดสรร
เงินรายได้คณะฯ ในรายงานการประชุมคณะฯ ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 4.7
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559)
คณะฯ มีกลยุทธ์ในการจัดสรรเงินทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คือ กลยุทธ์ร่วม ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาและค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาบุคลากรในการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ขออนุมัติใช้
เงินงบประมาณเพื่อ พั ฒ นาตนเอง และในส่วนของการค่าซ่อมแซมและบำรุงรัก ษา เป็นการบริหาร
จัดการในภาพรวม เนื่องจากคณะมีอาคารที่จะต้องรับผิดชอบ จำนวน 6 หลัง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรัก ษาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีก ารวางแผนในการซ่อมแซมบำรุงรัก ษาในส่วนที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษาและผู้มาติดต่อประสานงาน และ
การจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่มีการใช้งานร่วมกัน การดำเนินงานเป็นไปตามลำดับความสำคัญ
ดำเนินการโดยให้ส่วนกลางโดยผู้บริหารระดับคณะ(คณบดี รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ) รวมทั้งการนำเสนอ
ขอความอนุเคราะห์แจ้งความจำนงมาจากหลักสูตรสาขา
ส่ ว นที่ 2 ซึ่ งเป็ น การจั ด สรรเงิน ลงสู่ ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ตั ว ชี้ วั ด ตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ของคณะและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุ ท ธ์ และแผนปฏิ บัติป ระจำปี ของคณะ และการตั้งและพิ จารณากำหนดเป็ น
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในรูปของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และ
ผูร้ ับผิดชอบ
คณะฯ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งแหล่งงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ และมีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนงาน/โครงการของ
คณะฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อรับทราบต่อเนื่อง โดยแสดงให้เห็นถึงการใช้
จ่ายเงินของหลักสูตรสาขาและในภาพรวมของคณะฯ รวมถึงการเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินของ
คณะฯ จากฐานข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจและวิ เคราะห์สถานะทาง
การเงินของหน่วยงานในรายงานรายรับจริงของคณะฯ ในการรับเงินรายได้ในแต่ละปีการศึกษา รวมถึง
เสนอรายงานผลการเบิ ก จ่ายตามมาตรการเร่งรัด การเบิ ก จ่าย นำเสนอในภาพรวมของอั ต ราการ
เบิก จ่ายร้อยละการเบิกจ่ายเมื่อเทีย บกับ มาตรการและการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก
งบประมาณทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทุก
รายไตรมาส โดยมอบหมายให้งานคลั งและพั ส ดุท ำหน้าที่ติ ดตาม ตรวจสอบ นำเสนอในที่ป ระชุม
คณะกรรมการประจำคณะเป็นประจำรายไตรมาส (วอ.5.1.1.22

รายงานการเงินประจำไตร

มาส 1, ไตรมาส 2 , ไตรมาส 3 ,ไตรมาส 4)
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คณะฯ มีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบราชการทั้งการเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ โดยยึดถือให้เป็นไปตามระเบียบของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส
คณะฯ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ทั้งระบบบัญชี 3 มติ ระบบการเงินและบัญชี GFMIS และ
ระบบฐานข้อมู ล คณะที่เป็ นลั ก ษณะ Microsoft excel แล้วแชร์ข้อมูลสามารถตัดยอดบัญ ชีลงถึงราย
หลักสูตร ทำให้ได้ข้อมูลเพื่อนำไปรายงานได้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการตัดสินใจ และตามที่มีการลงข้อมูล
ลงรายละเอียดถึงรายหลักสูตรสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ในประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการ
วิเคราะห์ ค่ าใช้จ่ ายต่ อหั ว นั ก ศึ ก ษา วิเคราะห์ ส ถานะทางการเงิน และความมั่ น คงของสถาบั น อย่ าง
ต่อเนื่อง (วอ.5.1.1.23 สมุดตัดบัญชีตามระบบฐานข้อมูลของคณะฯ)
ทั้งนี้ การรายงานแผนกลยุท ธ์ ทางการเงินในรอบ 12 เดือน คณะกรรมการแผนกลยุท ธ์ ท าง
การเงินได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2560 กับ
การเบิ ก จ่ายจริง เพื่ อนำข้อมู ล ที่ ได้ ไปวางแผนการจัด ทำแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิน ในปี ถั ด ไป

(วอ.

5.1.1.24 ข้อมูลเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายประจำปี 2560)
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ข้ อ 2 ดำเนิ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยในแต่ ล ะ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
คณะฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ได้นำข้อมูลจากรายงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 มาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การผลิตบัณฑิต ซึ่งดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตโดยใช้หลักการต้นทุนผลผลิตตามแผนงาน ที่
มหาวิทยาลัยได้คำนวณไว้แล้วนำมาวิเคราะห์ ต้นทุนที่แท้จริงของคณะฯ
การวิเคราะห์ตน้ ทุนผลผลิต คำนวณจาก
1. ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานหลัก เป็นค่าใช้จ่ายของคณะ สำนักที่มีภารกิจการเรียนการสอน และ
การวิจัย โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณ ทั้ง จากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ และ
งบกลาง โดยค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงิน
อุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า งบกลาง ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาอาคาร
ซึ่งเป็นทั้งค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ และค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้
2. ค่ าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิท ยาลัยแม่โจ้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาการ
คำนวณต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อทำหน้าที่ในการศึกษาและกำหนดตัวผลักดันต้นทุน
(COST DRIVER) ในแต่ละกิจกรรม และจากต้นทุนที่คำนวณได้ในแต่ละกิจกรรม และจำนวนตั วผลักดัน
ต้นทุน อัตราตัวผลักดันต้นทุนต่อหน่วย เพื่อผลักต้นทุนหน่วยสนับสนุนกระจายเข้าหน่วยงานหลัก (วอ.
5.1.2.1 รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2560)
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการคานวณต้นทุนผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
รายงานสรุปต้นทุนผลผลิต
ชือ่ ผลผลิต

(หน่วย : บาท)
ปริมาณ

หน่วยนับ

ค่าใช้จ่าย

ค่าเสือ่ มราคา

งบกลาง

ต้นทุนรวม

ต้นทุนต่อหน่วย

1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
3.1 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
- ระดับปริญญาตรี
- วท.บ.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- วท.บ.สาขาเทคโนโลยีการยางฯ
- วศ.บ.สาขาวิศวกรรมเกษตร
- วศ.บ.สาขาวิศวกรรมอาหาร
- วท.บ.สาขาเทคโนฯเก็บเกี่ยว
- ระดับปริญญาโท
- วศ.ม.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
- วศ.ม.สาขาวิศวกรรมอาหาร
- วท.ม.สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
- วศ.ม.สาขาวิศวกรรมเกษตร
- ระดับปริญญาเอก
- วศ.ด.สาขาวิศวกรรมอาหาร

473.950
446.530
21.080
6.340
473.950
446.530
70.970
21.140
261.980
58.690
33.750
21.080
7.500
10.820
2.760
6.340
6.340

FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES

74,642,903.248
70,328,019.601
3,165,718.741
1,149,164.905
74,642,903.248
70,328,019.601
16,086,498.707
3,407,892.978
37,469,676.850
7,300,024.386
6,063,926.679
3,165,718.741
1,227,722.579
1,061,787.596
55,778.000
820,430.567
1,149,164.905
1,149,164.905

12,786,564.904
12,231,089.233
434,345.182
121,130.488
12,786,564.904
12,231,089.233
2,764,761.067
424,625.295
6,824,132.614
1,349,196.062
868,374.195
434,345.182
188,176.771
146,528.816
99,639.595
121,130.488
121,130.488

3,749,630.964
3,579,299.238
127,919.810
42,411.916
3,749,630.964
3,579,299.238
827,675.126
124,290.922
2,022,636.909
352,390.366
252,305.916
127,919.810
41,727.853
51,304.737
34,887.221
42,411.916
42,411.916

91,179,099.116
86,138,408.073
3,727,983.734
1,312,707.309
91,179,099.116
86,138,408.073
19,678,934.900
3,956,809.195
46,316,446.373
9,001,610.814
7,184,606.790
3,727,983.734
1,457,627.202
1,259,621.149
55,778.000
954,957.383
1,312,707.309
1,312,707.309

192,906.21
176,849.32
207,051.63
192,906.21
277,285.26
187,171.67
176,793.83
153,375.55
212,877.24
176,849.32
194,350.29
116,416.00
345,999.05
207,051.63
207,051.63

ตาราง 1 รายงานสรุปต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัย
จากภาพรวมของมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่าคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีต้นทุนต่อ
หน่วยอยู่ในกลุ่มที่มีต้นทุนสูง ดังนั้น ในปี 2560 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้มีการนำ
ข้อมูลรายงานต้นทุนของมหาวิทยาลัยมาเทียบเคียงและคิดคำนวณต้นทุนของคณะระดับหลักสูตรสาขา
เพื่อให้ได้ข้อมูลต้นทุนที่ค ณะจำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตร ได้อย่างมีประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยได้จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเทียบเคียงค่าใช้จ่ายของได้จ่ายตามข้อมูล
ของคณะฯ กับของมหาวิทยาลัย และปรับรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นของคณะเพื่อให้เป็น
ภาพชัดเจนว่าถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมงบประมาณที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยสนับสนุน คณะฯ หรือ
สาขาควรจะหางบประมาณจากแหล่งใดมาบริหารคณะฯ และหลักสูตรสาขา ทั้งนี้ได้ดำเนินการปรับ
ค่าใช้จ่ายดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายงบกลาง ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
(2) ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
(3) ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร งบเงินอุดหนุน
ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของการปรั บ งบบุ ค ลากร และเงิน อุ ด หนุ น นั้ น เนื่ อ งมาจากการวิ เ คราะห์
ค่ าใช้จ่ายในกิ จกรรมและผลผลิต ด้านต่างๆ เมื่ อวิเคราะห์ข้อมู ลของรายละเอี ย ดต้น ทุน ที่จัด ทำโดย
มหาวิทยาลัย พบว่ามีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ซึ่งได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง และค่ารถ
ประจำตำแหน่ง ของผู้บริหารระดับสูงซึ่ งบุคลากรของคณะฯ ได้ไปดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวต่อปีมีจำนวน
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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สูง จึงทำให้ต้นทุนของคณะฯ สูงไปด้วย รวมถึงงบบุคลากร ซึ่งหมายถึงเงินเดือนค่าจ้างของบุคลากรที่มี
จำนวนเงินอัตราที่สูงและการคิดคำนวณของมหาวิทยาลัยได้ใช้วิธีกระจายต้นทุนไปตามหน่วยงานต้น
สังกัด แต่ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาใหม่ ทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ดังนั้นจะ
เห็นว่าถ้าหลักสูตรใดที่มีบุคลากรไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารของงมหาวิทยาลัยหลายคน จะทำให้ต้นทุน
สูงมากแต่เมื่อปรับ ลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกแล้วทำให้ทราบต้นทุนที่ แท้จริงของคณะที่จะต้องนำมา
พิจารณาสัดส่วนรายละเอียดต้นทุนที่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน ในส่วนที่ได้รับการสนับสนุน
จากเงิน งบประมาณแผ่น ดิน และเงิน นอกงบประมาณ (เงินรายได้ ) ของคณะที่ จะต้องหามาเพื่ อให้
เพี ย งพอต่ อ การบริ ห ารงานของคณะและหลั ก สู ต รสาขา และสามารถนำไปกำหนดการเรีย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะฯ ในอนาคตได้
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โ จ้
รายงานการคานวณต้นทุนผลผลิตของปีงบประมาณ 2560
งวดปี ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
รายงานสรุปต้นทุนผลผลิต

หน่ วย : ล้ า นบาท
มหาวิ ทยาลัย

ชื่อผลผลิต
ปริ มาณ

คณะ
ต้ นทุน

ต้ นทุน

หน่ ว ยนั บ

รวม

ต่ อหน่ ว ย

91.123

0.192

FTES

86.138

0.193

100.00

446.53

ปริ มาณ

หน่ ว ยนั บ ต้ นทุนรวม

ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย

ต้นทุนรวม

ต้นทุนต่อหน่วย

ต้ นทุนต่ อ

สูง/ ตา กว่า

สูง/ ตา

ร้อยละ สูง/

ร้อยละ สูง/

หน่ ว ย

คณะ

กว่า คณะ

ตา กว่า คณะ ตา กว่า คณะ

1. ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 คณะวิศ วกรรมและอุต สาหกรรมเกษตร
- ระดั บปริญญาตรี

473.95

473.95

19.277

0.041

71.847

1.447

21.15

21.154

18.066

0.040

68.072

0.778

100.00

100.00

70.97

3.289

0.046

16.390

0.231

24.08

29.68

21.14

1.152

0.054

2.805

0.133

4.12

17.05

58.67

261.98

9.329

0.036

36.987

0.141

54.33

18.14

13.14

58.69

2.727

0.046

6.274

0.107

9.22

13.74

100.00

446.53

15.89

70.97

19.679

0.277

15.89

4.73

21.14

3.957

0.187

4.73

สาขาวิชาวิศ วกรรมเกษตร

58.67

261.98

46.316

0.177

สาขาวิชาวิศ วกรรมอาหาร

13.14

58.69

9.002

0.153

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก ารอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีก ารยางและพอลิ เมอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลั งการเก็ บเกี่ยว

7.56

33.75

100.00

27.42

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก ารอาหาร ป .โท

27.35

สาขาวิชาวิศ วกรรมอาหาร ป.โท
สาขาวิชาวิศ วกรรมเกษตร ป.โท
สาขาวิชาวิศ วกรรมอาหาร ป.เอก

- ระดั บบัณฑิ ต ศึก ษา

7.185

0.213

7.56

33.75

4.985

0.182

100.00

27.42

7.50

1.458

0.194

27.35

39.46

10.82

1.260

0.116

10.07

2.76

0.955

0.346

23.12

6.34

1.313

0.207

FTES

FTES

1.569

0.046

5.616

0.166

8.25

21.38

1.211

0.044

3.774

0.669

100.00

100.00

7.50

0.325

0.043

1.132

0.151

30.00

22.56

39.46

10.82

0.452

0.042

0.807

0.075

21.39

11.15

10.07

2.76

0.201

0.073

0.754

0.273

19.98

40.83

23.12

6.34

0.232

0.037

1.080

0.170

28.63

25.46

FTES

ตาราง 2 รายงานสรุ ป ต้ น ทุ น ผลผลิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้ ตั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยแล้ ว และ
เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยกับคณะ
(วอ.5.1.2.2 รายงานสรุปตันทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยที่ได้ตัดค่าใช้จ่ายแล้ว)

เมื่อดำเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วทำให้เห็นว่า ต้นทุนที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆที่
มหาวิทยาลัยคำนวณ และต้นทุนที่คณะฯ ได้ปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ข้างต้น และ
ตามตาราง พบว่า ปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวมผลผลิตระดับปริญญาตรีลดลงจาก 86.138 คงเหลือ
18.066 คิดเป็นร้อยละ 68.072 ต้นทุนรวมผลผลิตระดับบัณฑิตศึกษาลดลงจาก 4.985 คงเหลือ 1.211

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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คิดเป็นร้อยละ 3.774. ต้นทุนต่อหน่วยระดับปริญญาตรีลดลงจาก 0.193 คงเหลือ 0.040 ติดเป็นร้อยละ
0.778 ต้นทุนต่อหน่วยระดับบัณฑิตศึกษาลดลงจาก 0.182 คงเหลือ 0.044 คิดเป็นร้อยละ 0.669
คณะฯ ได้มกี ารวิเคราะห์ตน้ ทุนที่ประกอบด้วยงบดำเนินงาน ที่มาจากแหล่งงบประมาณแผ่น
และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ดังนี้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการคานวณต้นทุนผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
รายงานสรุปต้นทุนผลผลิต

(หน่วย : บาท)
สัดส่วนค่าใช้จา่ ย /

ค่าใช้จ่าย
ชือ่ ผลผลิต

ปริมาณ

หน่วยนับ

เงินงบประมาณ
จานวน

ต้นทุน

เงินนอกงบประมาณ
(เงินรายได้)
จานวน

งปม.

รายได้

ร้อยละ

ร้อยละ

ต้นทุนรวม

ต้นทุนต่อหน่วย

1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
3.1 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
- ระดับปริญญาตรี
- วท.บ.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- วท.บ.สาขาเทคโนโลยีการยางฯ
- วศ.บ.สาขาวิศวกรรมเกษตร
- วศ.บ.สาขาวิศวกรรมอาหาร
- วท.บ.สาขาเทคโนฯเก็บเกี่ยว
- ระดับปริญญาโท
- วศ.ม.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
- วศ.ม.สาขาวิศวกรรมอาหาร
- วท.ม.สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
- วศ.ม.สาขาวิศวกรรมเกษตร
- ระดับปริญญาเอก
- วศ.ด.สาขาวิศวกรรมอาหาร

473.950
446.530
21.080
6.340
473.950
446.530
70.970
21.140
261.980
58.690
33.750
21.080
7.500
10.820
2.760
6.340
6.340

FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES

11,923,876.76
11,376,107.24
421,115.30
126,654.22
11,923,876.76
11,376,107.24
1,984,812.36
686,300.63
5,855,227.38
1,851,793.39
997,973.48
421,115.30
149,827.55
216,151.21

7,352,777.28
6,689,967.40
557,162.01
105,647.87
7,352,777.28
6,689,967.40
1,304,102.13
465,295.95
3,474,266.40
875,624.58
570,678.34
557,162.01
175,539.10
236,070.00

61.86
62.97
43.05
54.52
61.86
62.97
60.35
59.60
62.76
67.90
63.62
43.05
46.05
47.80

38.14
37.03
56.95
45.48
38.14
37.03
39.65
40.40
37.24
32.10
36.38
56.95
53.95
52.20

55,136.54
126,654.22
126,654.22

145,552.91
105,647.87
105,647.87

27.47
54.52
54.52

72.53
45.48
45.48

19,276,654.04
18,066,074.64
978,277.31
232,302.09
19,276,654.04
18,066,074.64
3,288,914.49
1,151,596.58
9,329,493.78
2,727,417.97
1,568,651.82
978,277.31
325,366.65
452,221.21
200,689.45
232,302.09
232,302.09

123,507.37
40,458.81
46,407.84
36,640.71
123,507.37
40,458.81
46,342.32
54,474.77
35,611.47
46,471.60
46,478.57
46,407.84
43,382.22
41,794.94
72,713.57
36,640.71
36,640.71

ตารางที่ 3 รายงานสรุปผลต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2560 ของคณะที่แยกสัดส่วนเงิน
รายได้และงบประมาณ
(วอ.5.1.2.3 รายงานสรุปผลต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2560 ของคณะ แยกสัดส่วนเงินรายได้และงบประมาณ)

จากตารางข้างต้น พบว่า ต้นทุนผลผลิตของคณะฯ สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่มาจากแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น รายได้ โดยต้ น ทุ น รวมของคณ ะฯ จำนวน
19,276,654.04 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 11,923,876.76 บาท คิดเป็นร้อยละ
61.86 เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) จำนวน 7,352,777.28 คิดเป็นร้อยละ 38.14 และแยกเป็น
ต้นทุนรวมระดับปริญ ญาตรี มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 11,376,107.24 บาท
คิดเป็นร้อยละ 62.97 เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) จำนวน 6,689,967.40 บาท คิดเป็นร้อยละ
37.03 ต้ น ทุ น รวมระดั บ ปริ ญ ญาปริญ ญาโท มี สั ด ส่ ว นค่ าใช้ จ่ ายเงิน งบประมาณแผ่ น ดิ น จำนวน
421,115.30 บาท คิดเป็นร้อ ยละ 43.05 เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) จำนวน 557,162.01 บาท
คิดเป็นร้อยละ 56.95 ต้นทุนรวมระดับปริญญาเอก มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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126,654.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.52 เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) จำนวน 105,647.87 บาท
คิดเป็นร้อยละ 45.48
จากตารางจะพบว่าต้นทุนรวมระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
มาจากเงิน งบประมาณแผ่ นดิ น และต้ นทุ น รวมระดับ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา ที่ มีสั ดส่ วนเป็ นเงินงบประมาณ
แผ่ น ดิ น และมี สั ด ส่ ว นสู ง กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยจากเงิ น นอกงบประมาณ(เงิ น รายได้ ) ทั้ ง นี้ อั น เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยไม่ได้สนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน จากรายละเอียดพบว่าเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่า
สาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า) และค่าใช้สอย(ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ที่มหาวิทยาลัยปันส่วนค่าใช้จ่าย
ให้ และพบว่าต้นทุนรวมระดับปริญญาโท มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่มาจากเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)
สูงกว่ าเงินงบประมาณแผ่นดิน จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ คณะฯจะนำไปพิจารณาหารายได้
เพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารงานของคณะและหลักสูตรสาขา และสามารถนำไปกำหนดการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะฯ ในอนาคตได้ และเกิดโอกาสในการแข่งขัน เนื่องจากปัจจุบันมี
สถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมาก หากเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงถ้าเทียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น
ๆ เช่น หลักสูตรปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิชาวิชาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาละ
16,000 บาท เป็นต้น (วอ.5.1.2.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556)
คณะฯ ได้มีการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนานักศึกษา
โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องดัง
ตารางสำหรับปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ดังนี้
ค่าใช้จา่ ย

ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2560

รายได้

รวม

ร้อยละ

งบประมาณ

ผลต่างปี

รายได้

รวม

ร้อยละ

59/60

พัฒนาบุคลากร

-

1,310,700.00

1,310,700.00

14.35%

-

1,309,880.00

1,309,880.00

13.57%

-0.79%

พัฒนานักศึกษา

-

798,000.00

798,000.00

8.74%

-

722,700.00

722,700.00

7.49%

-1.25%
2.04%

การเรียนการสอน

3,250,000.00

3,772,100.00

7,022,100.00

76.91% 3,250,000.00

4,372,480.00

7,622,480.00

78.95%

รวม

3,250,000.00

5,880,800.00

9,130,800.00

100.00% 3,250,000.00

6,405,060.00

9,655,060.00

100.00%

ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายจำนวน 9,130,800 บาท มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการ
เรียนการสอน จำนวน 7,022,100 บาท ร้อยละ 76.91 ด้านพัฒนาบุคลากร จำนวน 1,310,700 บาท
ร้อยละ 14.35 และด้านพัฒนานักศึกษา จำนวน 798,000 บาท ร้อยละ 8.74 ตามลำดับ
ปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายจำนวน 9,655,060 บาท มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการ
เรียนการสอน จำนวน 7,622,480 บาท ร้อยละ 78.95 ด้านพัฒนาบุคลากร จำนวน 1,309,880 บาท
ร้อยละ 13.57 และด้านพัฒนานักศึกษา จำนวน 722,700 บาท ร้อยละ 7.49 ตามลำดับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอน ที่ประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่คณะได้รับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยในหมวดงบดำเนินงานทั้งหมด และเงินรายได้บางส่วนที่จัดสรรตามนโนบายของคณะ
เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ด้านการเรียนการสอน โดยคณะได้ให้ความสำคัญในการมุ่งผลิต
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ โดยเน้ น การพั ฒ นาในการเรีย นการสอน ในแต่ ล ะปี งบประมาณอย่ างต่ อเนื่ อ ง
ปีงบประมาณ 2559 จำนวนเงิน 7,022,100 บาท คิ ด เป็ นร้อยละ 76.91 และปี งบประมาณ 2560
จำนวนเงิน 7,622,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.95 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอน
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ไปตามจำนวนเงิน รายได้ ข องคณะที่ ได้ รั บ ในปี นั้ น ๆ รายละเอี ย ดตามตาราง ทั้ ง นี้ อั น
เนื่องมาจากจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นหรือลดในแต่ละปี
ค่ าใช้จ่ายเพื่ อการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา เป็ นค่ าใช้จ่ายที่ จ่ายจากเงินรายได้ และภายใต้ โครงการ
ยุทธศาสตร์ของคณะ (งบเงินอุดหนุน) ในการพัฒนานักศึกษาในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ
2559 จำนวนเงิน 798,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.74 และปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 722,700
บาท คิดเป็นร้อยละ 7.49 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายลดลงเนื่องจากการปรับโครงการยุทธศาสตร์
บางโครงการที่นักศึกษาสามารถไปร่วมกับส่วนกลางมหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร ในปี งบประมาณ 2559 จำนวนเงิน 1,310,700 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 14.35 และปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 1,309,880 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.57 จะเห็นได้ว่า
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรลดลง ซึ่งคณะได้มีการบริหารจัดการในภาพรวม เพื่อสนับสนุน
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากร (งบเงินอุดหนุน) และเพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองอย่างทั่วถึงและอย่างต่อเนื่อง โดยสายวิชาการได้จัดสรรงบประมาณคนละ 20,000 บาท สาย
สนับสนุนวิชาการ จัดสรรงบประมาณคนละ 12,000 บาท (วอ.5.1.2.5 นโยบายการจัดสรรเงินรายได้ปี 25582560 (รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2559
วาระที่ 4.8)

คณะฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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(วอ.5.1.2.6 ข้อมูลสถิติ อัตราคงของนักศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา
2560)
ปีการศึกษา 2559
หลักสูตร

จานวน

จานวนนักศึกษา

นักศึกษาคงอยู่

ขาดหาย

(คน)

(คน)

(คน)

จานวน
นักศึกษารั บจริง

ปีการศึกษา 2560
ร้อยละ

จานวน

จานวนนักศึกษา

นักศึกษาคงอยู่

ขาดหาย

(คน)

(คน)

(คน)

จานวน

อัตราคงอยู่ นักศึกษารั บจริง

ผลต่างร้อยละ
ร้อยละ

อัตราความคงอยู่

อัตราคงอยู่

ปี 59กับปี 60

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับปริญญาตรี

254

193

61

75.98

283

248

35

87.63

- วท.บ.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

60

52

8

86.67

70

66

4

94.29

7.62

- วท.บ.สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

33

20

13

60.61

43

39

4

90.70

30.09

- วศ.บ.สาขาวิศวกรรมเกษตร

71

49

22

69.01

68

58

10

85.29

16.28

- วศ.บ.สาขาวิศวกรรมอาหาร

57

47

10

82.46

58

44

14

75.86

-6.59

- วท.บ.สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

33

25

8

75.76

44

41

3

93.18

17.42

ระดับบัณฑิตศึกษา

11.65

9

8

1

88.89

16

12

4

75.00

-13.89

- วท.ม.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3

3

0

100.00

2

0

2

0.00

-100.00

- วศ.ม.สาขาวิศวกรรมอาหาร

5

4

1

80.00

4

4

0

100.00

20.00

8

6

2

75.00

75.00

2

2

0

100.00

0.00

- วศ.ม.สาขาวิศวกรรมเกษตร
- ปร.ด.สาขาวิศวกรรมอาหาร

1

1

0

100.00

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
พิจารณาจากผลของข้อมูลสถิติอัตรานักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2560 พบว่า มีอัตรานักศึกษาคงอยู่
ในภาพรวมของคณะของการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 87.63 สูงกว่า ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมี มี
อัตรานักศึกษาคงอยู่ในภาพรวมของคณะ ร้อยละ 75.98 ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
มีอัตรานักศึกษาคงอยู่ในภาพรวมของคณะ ร้อยละ 75 ต่ำกว่า ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีมีอัตรานักศึกษา
คงอยู่ในภาพรวมของคณะ ร้อยละ 88.89 โดยในปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี สาขาที่มีอัตราคง
อยู่สูงสุด ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อัตราร้อยละ 94.29รองลงมาได้แก่ สาขา
เทคโนโลยีหลั งการเก็ บ เกี่ ย ว อัตราร้อยละ 93.18 สาขาเทคโนโลยีย างและพอลิเมอร์ อัตราร้อยละ
90.70 สาขาวิศวกรรมเกษตร อัตราร้อยละ 85.29 และสาขาวิศวกรรมอาหาร อัตราร้อยละ 75.86
ระดับบัณฑิตศึกษา มีอัตราคงอยู่ร้อยละ 100 ทั้งหมด 2 สาขา คือ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญา
เอก สาขาวิศวกรรมอาหาร ส่วนสาขาวิศวกรรมเกษตร มีอัตรานักศึกษาคงอยู่ ร้อยละ 75 และสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไม่มีนักศึกษาคงเหลืออยู่
จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการบริหารหลักสูตรภายใต้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของคณะ
ในปีการศึกษา 2560 ทั้งในระดับปริญาตรี และระดับ บัณฑิตศึกษา ที่ค่อนข้างสูงแต่ก็มีความคุ้มค่าใน
การบริหารหลักสูตร เนื่องจากทำให้การผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่งผลให้มีอัตรา
การคงอยู่ที่สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ในระดับปริญ าตรีถึง 5 สาขาวิชา จากทั้งหมด 6 สาขาวิชา
และในระดับบัณฑิตศึกษามีอัตรานักศึกษาคงอยู่ลดลงจากปีก ารศึกษา 2559 คือ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร เนื่องจากไม่มนี ักศึกษามาลงทะเบียนเรียนสาขาวิชานี้
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ทางด้านโอกาสในการแข่งขัน นอกเหนือจากการจัดทำรายละเอียดต้นทุนที่แท้จริงที่สามารถ
นำไปกำหนดการเรีย กเก็ บ ค่ าธรรมเนีย มการศึก ษาของคณะฯ ในอนาคตแล้ว ซึ่งเมื่ อเที ยบเคียงกั บ
หลั ก สู ต รในกลุ่ ม เดี ย วกั น คื อ หลั ก สู ต รในกลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของ
มหาวิท ยาลั ยเชียงใหม่ จะเห็นได้ว่า คณะยังมีโอกาสในการแข่งขันด้านการสนับ สนุนการสร้างเสริม
ทักษะให้แก่นักศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร และยังส่งผลให้บุคลากรรวมทั้งนักศึ กษาได้รับ
รางวัลในระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2560 ส่วนของบุคลากร ได้รับรางวัลในระดับ
นาชาติ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย ผู้ 2. อาจารย์ดร.ศิวโรฒ บุญ
ราศี 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.โชติพงษ์ กาญจนประโชติ และ 4. ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร
วาฤทธิ์ (วอ.5.1.2.7 รายละเอียดผลงานระดับ นานาชาติ ประจำปี 2560) ได้รับ รางวัลในระดับ ชาติ
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงษ์ กาญจนประโชติ 2. รองศาสตราจารย์เสมอ
ขวัญ ตันติกุล และ 3. อาจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (วอ.5.1.2.8 รายละเอียดผลงานระดับชาติ
ประจำปี 2560) ทางด้านนักศึกษา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 3
รางวัล ได้แก่ 1. รางวัล ยอดนิยม (ภาคโปสเตอร์) 2. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (ภาคโปสเตอร์)
ด้านนำเสนอ และ 3. รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 (ภาคโปสเตอร์) ด้านความคิดสร้างสรรค์ อาจารย์ ที่
ปรึก ษา : รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุ ล (วอ.5.1.2.9 รายงานนัก ศึก ษาได้รับ รางวัล ขอ
อนุมัตเิ บิกจ่ายเงินค่าโล่เกียรติคุณ)

ข้อ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
(1) คณะวิศวกรรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุ ม ภายในของคณะฯ (วอ.5.1.3.1 คำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง) ซึ่ ง
ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดี หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจ
หลักของคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ดำเนินการด้านการควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานการ
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ควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นแนวจัดทำแนวทางการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ ย ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการจั ด ทำแผนบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด (วอ.5.1.3.2 คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)
(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้มกี ารวิเคราะห์ความเสี่ยงจากทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอก ที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์การดำเนินงาน หรือที่คาดว่าจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคณะฯ เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และแยกออกจากแผนการควบคุมภายในที่เน้นระบบความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
ประจำอย่างชัด เจน ทั้งนี้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อให้ได้มีก ารวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่
ครอบคลุมพันธกิจหลัก 6 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจการนักศึกษา ด้านการวิจัย ด้าน
บริการวิชาการแก่สังคม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ จึงได้นำข้อมูลต่างๆ มา
ใช้ประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับพันธกิจหลักทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิ นคุณ ภาพการศึก ษาภายใน ประจำปีก ารศึก ษา
2558 (มิ.ย. 2558-พ.ค. 2559)
2. ความเสี่ย งที่ ยั งคงเหลืออยู่ จากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ย ง
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559
3. ตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไม่บรรลุเป้าหมายในปีงบประมาณที่ผ่านมา และคาด
ว่าจะเกิดความเสี่ยงและส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย
4. ความเสี่ยงอื่นๆ ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อคณะ ทั้งทางด้านคุณภาพการศึกษา
ความปลอดภัยในชีวติ ของนักศึกษา บุคลากร และทรัพย์สิน รวมไปถึงชื่อเสียงของสถาบัน

(3) คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งและควบคุ มภายในได้ ดำเนิ นการประเมิ นโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ย ง โดยใช้เกณฑ์ตามคู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัย (วอ.5.1.3.3 รายงานประชุมคณะกรรมการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560) โดยนำระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ประกอบด้วย 5 ระดับ
คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนค่าด้ว ย 5 4 3 2 และ 1 ตามลำดับ ) คูณด้วยระดับ
ผลกระทบซึ่งมีทั้งเชิงปริมาณ (ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก
แทนค่าด้วย 5 4 3 2 และ1 ตามลำดับ) และระดับผลกระทบเชิงคุณภาพ (ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ
รุนแรงที่สุด ค่อนข้างรุนแรง ปานกลาง น้อยและน้ อยมาก แทนค่าด้วย 5 4 3 2 และ1 ตามลำดับ) ผล
คูณของระดับโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง คือ คะแนนความเสี่ยง ซึ่งแบ่งระดับความเสี่ยงไว้ 4
ระดับคือ
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- ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low = L) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยหรือน้อยมาก หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อย/หรือน้อยมาก สามารถ
ยอมรับความเสี่ยงนัน้ ได้ โดยไม่ตอ้ งเพิ่มการจัดการ กำหนดเป็นสีฟ้า
- ระดั บ ความเสี่ย งปานกลาง (Moderate = M) คะแนนระดับ ความเสี่ย ง 3-6 หมายถึง
ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดปานกลาง หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อ องค์กรปานกลาง อยู่ในระดับที่
อาจยอมรับความเสี่ยงได้ เพิ่มหรือไม่ต้องเพิ่มการจัดการก็ได้ เป็นเขตเฝ้าระวัง แต่ต้องมอบหมายให้มี
การติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้น กำหนดเป็นเขียว
- ระดับความเสี่ยงสูง (High = H) คะแนนระดับความเสี่ยง 7-12 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมี
โอกาสเกิดขึ้นสูง หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรสูง ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้
ต้องมีแผนการจัดการ กำหนดเป็นเหลือง
- ระดั บ ความเสี่ ย งสู ง มาก (Extremely High = E) คะแนนระดั บ ความเสี่ ย ง 13-25
หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสู งมาก หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดับสูงมาก
ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนัน้ ได้ ต้องมีแผนการจัดการทันที กำหนดเป็นแดง
ทั้งนี้ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นำความเสี่ยงระดับสูงมาก (ค่าคะแนน 20-25)
มาบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก หากนำความเสี่ยงที่มคี ่าคะแนนทุกระดับมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ทั้ ง หมด อาจทำให้ ก ารดำเนิ น งานไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ในปี งบประมาณ และหรื อ ทำให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการ
ดำเนินงานลดลง แต่ถ้าหากหน่วยงานวิเคราะห์แล้วความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูง ปานกลาง
และต่ำ มีความสำคัญและจำเป็นต้องบริหารความเสี่ยง ก็สามารถนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้
ดังนั้นในส่วนของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้กำหนดให้นำความเสี่ยงระดับสูง ค่าคะแนน
ในระดับความเสี่ยง 7-12 มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
โดยผลการวิเคราะห์จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ มีความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น
สูง หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรสูง ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ ซึ่งครอบคลุม
พันธกิจ มีจำนวน 2 ด้าน (ที่มคี ่าความเสี่ยงอยู่ในช่วง 7-12 คะแนน) ได้แก่
ด้านที่ 1 ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ 1. หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การกำกับมาตรฐาน
2. จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผน
ด้านที่ 2 ด้านวิจัย ได้แก่ 1.จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล
ส่วนพันธกิจที่เหลือที่มีคะแนนความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ได้
พิจารณาให้นำตัวชี้วัดไปไว้ในระบบการควบคุมภายใน ได้แก่
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ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ 1. ติดตามการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม 2. ติดตามการส่งรายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์
ด้ า นบริ ห ารจั ด การ ได้ แ ก่ 1.การรั บ สั ญ ญายื ม เงิน หนั ง สื อ ขออนุ มั ติ แ ละเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 2. การเร่งรัดติดตามการชำระคืนเงินทดรองราชการ
(4) หลังจากนั้น คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มีการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจำปี 2560 โดยได้การกำหนดวิธีการในการแก้ไข ลด และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 (วอ.5.1.3.4
รายงานประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2560 )และผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 วาระที่
4.3 การพิ จ ารณา "ร่ า ง" แผนบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 (วอ.5.1.3.5 รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้ง
ที่ 1/2560) โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ข้อมูล ในส่วนแผนบริหารความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1. ให้ตัดเรื่องอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ออก
2. ให้เพิ่มการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 5 ปี
3. จำนวนนักศึกษาใหม่่ไม่เป็นไปตามแผน ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพิ่มเติม
4. ให้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงเรื่องความคงอยู่ของนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
(วอ.5.1.3.6 แผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุ ม ภายใน

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปีงบประมาณ

2560)

คณะกรรมการควบคุมภายและบริหารความเสี่ยง มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณา
จำนวน 3 ครั้งต่อปี ได้แก่ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
ติดตามโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ครั้งที่ 1 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (1
ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบใน
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเพื่อสังคม
โดยให้ ง านบริ ก ารวิ ช าการและวิ จั ย ติ ด ตามการส่ ง รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ กั บ หั ว หน้ า โครงการ
(วอ.5.1.3.7 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 3/2560)
ครั้งที่ 2 ติด ตาม และประเมิ นผลการดำเนิ นงานตามแผนบริหารความเสี่ย ง รอบ 9 เดือน (1
ตุล าคม 2559– 30 มิถุนายน 2560) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มี ข้อเสนอแนะให้เติมผลการ
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ดำเนินงาน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา ในตัวชีว้ ัดที่ 1
หลัก สูตรที่ผ่านเกณฑ์การกำกับมาตรฐาน เติมผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 88.89 และตัวชี้วัดที่ 2
จำนวนนักศึกษาใหม่ ไม่เป็นไปตามแผน เติมผลการดำเนินงานเป็น จำนวน 120 คน (วอ.5.1.3.8 รายงาน
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 4/2560)
ครั้งที่ 3 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (1
ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติเห็นชอบแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่ยังคง
เหลืออยู่จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 เพื่อนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ 2561 โดยมีข้อเสนอแนะในจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 2561
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา มีข้อเสนอแนะให้คง
ตัวชี้วัดในเรื่องหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การกำกับมาตรฐานเป็นความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป และฝาก
งานบริการการศึกษาพิจารณาแนวโน้มของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงอัตรา
การคงอยู่และอัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ว่าจะเป็นความเสี่ยงของคณะหรือไม่
ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารนำเสนอผลการดำเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งฯ รายงานเสนอต่ อ
คณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่ อ พิ จ ารณา และดำเนิ น การส่ ง รายงานผลการดำเนิ น งานแก่
มหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป
ครั้งที่ 1 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (1
ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2560 สมัย
วิสามัญ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 วาระที่ 6.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (วอ.5.1.3.9 รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2560
สมัยวิสามัญ ) โดยในรอบ 6 เดือน ปัจจัยเสี่ยงยังไม่ลดลง (วอ.5.1.3.10 รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน)
ครั้งที่ 2 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน (1
ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่
16 สิ งหาคม 2560 วาระที่ 6.5 รายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน ประจำปี
งบประมาณ 2559 (รอบ 9 เดือน) (วอ.5.1.3.11 รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่
4/2560) โดยในรอบ 9 เดือน ปัจจัย เสี่ย งลดลงร้อยละ 33.33 (วอ.5.1.3.12 รายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน)
ครั้งที่ 3 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (1
ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2560 (วอ.
5.1.3.13 รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2560) โดยในรอบ 12 เดือน ปัจัยเสี่ยง
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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ลดลงร้อยละ 66.67 (วอ.5.1.3.14 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ
12 เดือน)
ทั้งนี้ คณะฯ ได้นำผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงฯ และคณะกรรมการคณะฯ ไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ
ในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ
ผูบ้ ริหารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
4.1 หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล คณะฯ มี ก ารกำหนดนโยบายในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดำเนิ น งานตามตามตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้การดำเนินงานในภาพรวมบรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดี (รายงาน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (วอ.5.1.4.1 รอบ 6 เดือ น) , (วอ.5.1.4.2 รอบ 9 เดื อน) ,
(วอ.5.1.4.3 รอบ 12 เดือน))
4.2 หลั ก ประสิท ธิ ภ าพ คณะฯ ได้เน้ นการดำเนิ นงานที่ มี ป ระสิท ธิภาพสูงสุด โดยการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร (e-manage) ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการจั ด การ เช่ น การประชุ ม
คณะกรรมการประจำคณะฯ ซึ่งเป็น ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (วอ.5.1.4.4 ขั้นตอนการใช้ระบบงาน
ประชุมใน e-manage) คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการประชุม
ก่อนการประชุมได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ทำให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เข้าถึง
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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ได้ทุกที่ช่วยให้ประหยัดเวลา ทรัพ ยากร และกำลังคน ทั้งนี้ ง่ายต่อการเก็บรักษาข้อมูลและสามารถ
สืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ด้วยตนเอง รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย (วอ.5.1.4.5 การใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย)
ดังจะเห็นได้จากการขอใช้สถานที่ ห้องเรียน และห้องประชุมของคณะฯ เพื่อจัดกิจกรรมและการเรียน
การสอน
4.3 หลักการตอบสนอง คณะฯ มีการให้บริการด้านต่าง ๆ ตามพั นธกิจที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับ บริก ารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ทุก กลุ่มที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่ างดี
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และตอบสนองต่อความต้องการได้สูงสุด จึงมีการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละงานในสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วอ.5.1.4.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละงานใน
สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) และ
รายงานสรุป ผลความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้บ ริ ก ารแต่ ล ะงานในสำนั ก งานเลขานุ ก ารคณะฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (วอ.5.1.4.7 รายงานสรุ ป ผลความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารแต่ ล ะงานใน
สำนักงานเลขานุการคณะฯ) โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาการทำงานและการให้บริการต่อไป
4.4 หลักความรับผิดชอบ คณะฯ ได้ให้บุคลากรทุกระดับจัดทำหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนเอง (วอ.5.1.4.8 มอบอำนาจให้รองคณบดีกำกับดูแล กำกับการบริหารราชการสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทน คณบดี) , (วอ.5.1.4.9 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ) , (วอ.5.1.4.10 มอบหมายภาระงานให้พนัก งานมหาวิท ยาลัย (อ.ธิดารัตน์)) รวมไปถึงการ
จัดทำแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงภาระงานฯ สำหรับรอบการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ค่าจ้าง (วอ.5.1.4.11 การจัดทำแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงภาระงานฯ สำหรับรอบการประเมิน
เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง) โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับ
บุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (วอ.5.1.4.12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมและอุต สาหกรรมเกษตร) เพื่อให้บุคลากรทุก
คนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนเองมี
4.5 หลั ก ความโปร่ ง ใส คณะฯ มี ก ารรายงานสถานภาพทางการเงิ น เป็ น รายไตรมาส
(วอ.5.1.4.13 รายงานการเงินปีงบประมาณ 60) ในส่วนของสาขาวิชาและส่วนงานภายในต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะฯ นอกจากนั้นยั งมีก ารเปิดเผยข้อมูลสรุป ผลการประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะฯ (วอ.5.1.4.14 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ) ให้แก่บุคลากรได้รับทราบ
โดยทั่วกัน และมีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรทราบ เป็นรายบุคคล (วอ.
5.1.4.15 แบบแจ้งผลการเลื่อนขั้นรายบุคคล) สำหรับรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผล
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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การประเมินหากผู้รับการประเมินเห็นว่าผลการประเมินของตนไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง สามารถเข้า
พบผู้ป ระเมิน ภายใน 7 วั น หลั งจากรับทราบผลการประเมินฯ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกั บผลการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวได้
4.6 หลั ก การมี ส่ ว นร่วม คณะฯ มีก ารเปิ ดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ย วข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกี่ ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยมีการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระดับคณะ (วอ.5.1.4.16 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระดับคณะ) และมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีใ้ น
การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ ได้เชิญนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผูใ้ ช้
บัณฑิต และชุมชน ที่เป็นผู้รับบริการด้านต่าง ๆ ของคณะฯ มาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทำให้ได้ข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ที่กว้างขวางและเป็นประโยชน์มากขึ้น
4.7 หลักการกระจายอำนาจ คณบดีได้มีการกระจายอำนาจไปยังรองคณบดี (วอ.5.1.4.17
แต่งตั้ งรองคณบดีค ณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร) ประธานอาจารย์ ป ระจำหลัก สูต ร (วอ.
5.1.4.18 คำสั่ งแต่งตั้งประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร) และหัวหน้างาน (วอ.5.1.4.19 คำสั่งแต่งตั้ง
หัวหน้างาน) ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการมอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้บริหารส่วนงาน
ต่าง ๆ มีอำนาจในการบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างของคณะฯ เพื่อให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพและมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้
4.8 หลั ก นิ ติ ธ รรม คณะฯ มี ก ารใช้ อ ำนาจของกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ในการ
บริ ห ารงานด้ ว ยความเป็ น ธรรม ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ และคำนึ งถึ งสิ ท ธิ เสรี ภ าพของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญ ญั ติของมหาวิท ยาลัยแม่โจ้
พ.ศ.2560 (วอ.5.1.4.20 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560) รวมไปถึงการพิจารณาจัดทำ
คำสั่ง ประกาศ ของคณะฯ ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ทางระบบ
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
4.9 หลักความเสมอภาค คณะฯ มีการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
ของคณะฯ โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรของคณะฯ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
แบ่งแยก เช่น สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้มีโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง สนับสนุนให้เข้าร่วมฝึ กอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ งานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาการทำงานได้ โดยให้บุคลากรวางแผนการพัฒนา
ตนเองตามสมรรถนะที่ต้องการพัฒ นา ประจำปีงบประมาณ 2560 (วอ.5.1.4.21 สรุป ความต้องการ
พัฒนาของบุคลากรคณะฯ ปีงบประมาณ 2560 (1 ตค.59-30 กย.60)) ตามข้อตกลงฯ ร่วมกับผูบ้ ริหาร
4.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ในการบริหารงานของคณะฯ ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทาง
ความคิดซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานจากบุคลากรของคณะฯ
โดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อผลักดัน
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ให้เกิด การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดีย วกั นอย่ างเป็นรูป ธรรม มีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผลต่อไป
เช่น โครงการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 และ
โครงการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 25602564) (วอ.5.1.4.22 โครงการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
พ.ศ. 2560) เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถปฏิบัติงานร่วมกัน
ด้วยความเข้าใจในแผน และนโยบายที่ก ำหนด/วางไว้ ในโครงการสัมมนาดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร Swot Analysis (วอ.5.1.4.23 การวิเคราะห์ศักยภาพ
องค์กร Swot Analysis) แสดงความคิดเห็นและหาข้อสรุปร่วมกัน
ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ทั้งที่อยู่ในตัวบุ คคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
(1) คณะฯ ได้มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาบุคลากรและการจัดการความรู้ ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1940 /2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 (วอ.5.1.5.1คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ 1940/2558 เรื่องแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้ คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร) โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดการความรู้
กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้ งที่ 5/2559 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 (วอ.5.1.5.2 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5/2559) ที่สอดคล้อง
กับแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (วอ.5.1.5.3 แผนจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ประจำปี 2560) และได้จัดทำเป็นแผนการจัดการความรู้ ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร ประจำปี 2560 (วอ.5.1.5.4 แผนจัดการความรู้ของคณะฯ ประจำปี 2560) ที่ครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านบริหารจัดการ จำนวน 3 ด้าน ดังนี้
1. แผนการจัดการความรู้ที่ 1 ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีประเด็นความรู้ 2 หัวข้อ
1.1 ประเด็นความรูห้ ัวข้อ : การเขียนบทความจากงานวิจัยที่ดใี นมุมมองจาก
ผูป้ ระเมิน
- กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มบุคลากรคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ และผูส้ นใจ
1.2 ประเด็นความรูห้ ัวข้อ : การบริหารหน่วยวิจัย
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- กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มบุคลากรคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ และผูส้ นใจ
2. แผนการจัดความรู้ ที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิต ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต
บัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และ
เป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล
- ประเด็นความรูห้ ัวข้อ : การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
- กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ และผูส้ นใจ
3. แผนการจัดความรู้ ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- ประเด็นความรูห้ ัวข้อ : ระบบการเบิกจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพ
- กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
(2) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนการ
จัด การความรู้ คณะวิศวกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร ประจำปี งบประมาณ 2560 โดยมี ก ารจั ด
กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร (KM) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยน
แผนการจั ด ความรู้ที่ 1 ด้ านด้ า นการวิจั ย และนวั ต กรรม คณะฯ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
จำนวน 2 หัวข้อ โดยหัวข้อที่ 1 เรื่อง“การเขียนบทความจากงานวิจัยที่ดีในมุมมองจากผู้ประเมิน ในวันที่
5 เมษายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดย
คณะฯ ได้เชิญ อาจารย์ ดร.มรกต สุกโชติรัตน์ บรรณาธิการวารสาร จาก Maejo International Journal
มาเป็นวิทยากรร่วมเสวนาและถ่ายทอดความรู้แนวปฏิบัติในการเขียนบทความวิจัยที่ดี ที่ประกอบด้วย
ขั้น ตอนที่ ป ระกอบด้ ว ย 1. ชื่อ เรื่อ ง (Title) 2. บทคั ด ย่ อ (Abstract) 3. บทนำ (Introduction) 4.วิธี ก าร
ดำเนินการ (Materials and Methods) 5. ผลการทดลอง (Result) 6. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
(Discussion) นำไปสู่การเผยแพร่บทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการประมวลผลความรูง้ านวิจัย
คณะฯ ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมหั ว ข้ อ ที่ 2 เรื่ อ ง “การบริ ห ารหน่ ว ยวิ จั ย ” ในวั น ที่ 23
พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดย
คณะฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ชนันภัสร์ ราษฎร์นิยม รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้นำในการร่วมเสวนาร่วมกับคณาจารย์ เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติ
ในการได้มาซึ่งหลัก เกณฑ์ก ารจัด ตั้งหน่วยวิจัย หลัก เกณฑ์ ก ารสนับ สนุนหน่วยวิจัยที่มีรายละเอีย ด
ขั้นตอน วิธีการ นำไปสู่การได้มาซึ่งการประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่ วยวิจัย และหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนหน่วยวิจัย
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แผนการจัดการความรู้ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คณะฯ มีการจัดกิจกรรมในหัวข้อ “การใช้
นวั ต กรรมการเรีย นการสอนในศตวรรษที่ 21 ในวัน ที่ 22 มกราคม 2560 ณ อาคารเรี ย นรวม
วิศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร โดยคณะฯ ได้ ม อบหมายให้ อาจารย์
ดร.ชนันภัสร์ ราษฎร์นิยม รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มาเป็นวิทยากรร่วมเสวนาและถ่ายทอดความรู้ แนวคิดขบวนการใช้นวั ตกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่นำไปสอดแทรกเนื้อหารายวิชาสามารถนำไปประยุกต์ในการเรียน
การสอนให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ได้เป็นย่างดี
แผนการจัดความรู้ที่ 3 ด้านการพัฒ นาระบบบริหารจัดการที่มีป ระสิท ธิภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล คณะฯ มีจัดกิจกรรมในหัวข้ อ “ระบบการเบิกจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพ” มีการจัด
กิ จ กรรมในวั นที่ 10 มกราคม 2560 ณ อาคารเรีย นรวมวิศ วกรรมศาสตร์ คณะวิศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยคณะฯ ได้มอบหมายให้ นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน เลขานุการคณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ แนะนำเทคนิค วิธีการ การเบิกจ่ายเงินให้ได้
ประสิทธิภาพ โดยได้นำวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วยดังนี้ 1. วิธีเขียนโครงการ
ฝึ ก อบรมให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ย 2. ระเบี ย บเบิ ก จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 3. หลั ก ฐาน
ประกอบการเบิก ค่ าใช้จ่ายในการฝึก อบรม 4. การยืมเงินทดรอง (วอ.5.1.5.5 รายงานผลการ

จัดการความรู้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม)
(3) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้ ได้มกี ารดำเนินการตามกระบวนการ KM
ครบทั้ ง 7 ขั้น ตอน โดยมี ก ลุ่ ม เป้ าหมายที่ มี ส่ ว นร่ วมทั้ งบุ ค ลากรสายวิช าการและสายสนั บ สนุ น ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ในแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีทั้งที่อยู่ในตัวบุคคล และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อนำไปสู่
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ดี โดยได้มีการสรุปองค์ความรู้ทั้ง 4 หัวข้อ (วอ.5.1.5.6 สรุปองค์ความรู้

(1.หัวข้อ “การเขียนบทความจากงานวิจัยที่ดใี นมุมมองจากผู้ประเมิน” 2.หัวข้อ “การบริหาร
หน่วยวิจัย 3.หัวข้อ “การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 4.
หัวข้อ “ระบบการเบิกจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพ”) มีการจัดเก็บและเผยแพร่เป็นลายลั กษณ์อักษร
(Explicit Knowledge) ผ่ า น KM Blog ของคณ ะวิ ศ วกรรมและอุ ต สาห กรรมเกษ ตร ( www.emanage.mju.ac.th) และ www.research.engineer.mju.ac.th ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรได้รับ
ทราบเพื่อง่ายต่อการสืบค้น (วอ. 5.1.5.7 หนังสือแจ้งเวียนการสืบค้น)
(4) จากการที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้นำเอาองค์ความรู้ไปเผยแพร่ และบุคลากรของคณะฯ ได้นำมา
เอาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดังนี้
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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1. ด้านความเป็นเลิศการวิจัยและนวัตกรรม จากการที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ได้แนวปฏิบัติในกิจกรรมหัวข้อ ที่ 1 “การเขียนบทความจากงานวิจัยที่ดีในมุมมองจากผู้ประเมิน ” การ
ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติในการเขียนบทความวิจัยที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ
ของคณาจารย์ ในการเขีย นบทความวิจัย จนได้รับ การตีพิ มพ์ ในวารสารระดับ นานาชาติและระดั บ
นานาชาติ ได้มีการนำเอาองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริง โดยมีคณาจารย์ได้นำแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการ
เขียนบทความที่ดี ส่งผลให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ( www.engineer.mju.ac.th) มีผลการประเมิน
ความพึ งพอใจในระดั บ มาก (วอ.5.1.5.8สรุ ป ผลแบบติ ด ตามประเมิ น ผลฯ หั ว ข้ อ การเขี ย น

บทความจากงานวิจัยที่ดีในมุมมองจากผู้ประเมิน)
กิจกรรมหัวข้อ ที่ 2 “การบริหารหน่วยวิจัย”” การได้มาซึ่งหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วย
วิจัย และหลักเกณฑ์สนับสนุนหน่วยวิจัย ที่ มีรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ ที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับ สนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัย (วอ.5.1.5.9 ประกาศหลักเกณฑ์ การจัดตั้ง

หน่วยวิจัย) และมีหลักเกณฑ์ ในการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารหน่วยวิจัย (วอ.5.1.5.10
ประกาศหลักเกณฑ์การการสนับสนุนหน่วยวิจัย) โดยจัดทำเป็นประกาศของคณะฯ และจาก
การในเอาองค์ ค วามรู้ ไปใช้ ในการปฏิ บั ติ จ ริ ง มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในระดั บ มาก (วอ.
5.1.5.11. สรุปผลแบบติดตามประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปใช้ปฏิบัติจริง หัวข้อ
การบริหารหน่วยวิจัย)และส่งผลเชิงประจักษ์ให้มีการจัดตั้งหน่ว ยวิจัย จำนวน 3 หน่วยวิจัย ดังนี้ 1.
หน่วยวิจัยฟาร์มอัจฉริยะและโซลูชั่นการเกษตร 2. หน่วยวิจัยระบบควบคุมอัตโนมัติในการเกษตรและ
อาหาร 3. หน่วยวิจัยการแปรรูปอาหารอินทรีย์ (วอ.5.1.5.12 ประกาศการจัดตัง้ หน่วยวิจัย)
2. ด้านการการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากการที่บุคลากรได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ
“การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ได้มีแนวคิดและ
แนวทางในการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จากการติดตามและประเมินผลของผู้
นำไปปฏิบัติงานจริง มีผู้สอนได้นำแนวปฏิบัติความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้ศตวรรษที่
21 ไปใช้จริงโดยประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมุ่งเน้น การพัฒนาในด้านทักษะการเรียนรู้และความ
เชี่ยวชาญ เน้นความรู้เชิงลึกมากกว่าความรู้แบบผิวเผิน ผู้เรียนได้สัมผัสกับข้อมูลที่เป็นจริง เครื่องมือ
และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากสถานศึกษา จากการทำงาน และในการดำรงชีวิตประจำวัน ได้เรียนรู้จากการ
แก้ ปั ญ หา ผู้ เรีย นได้มี ทั ก ษะด้ านการเรีย นรู้และนวัต กรรม ทำให้ เกิ ดความคิ ด ริเริ่ม สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่โลกของการทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ในปั จ จุ บั น โดยมี ห ลั ก สู ต รสาขาได้ น ำแนวปฏิ บั ติ ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การเรีย นการสอนให้
ศตวรรษที่ 21 ไปบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เช่น หลักสูตรสาขาวิศวกรรมเกษตร โดย
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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มีผลการประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก (วอ.5.1.5.13 ผลการติดตามประเมินผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นำไปใช้ปฏิบัติจริง หัวข้อ “การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21)
3. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
จากการที่บุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ระบบการเบิกจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพ ได้นำ
ความรู้ดังกล่าวมาปฏิบัติจริง โดยให้บุคลากรสนับสนุนวิชาการ ที่มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารการเบิก
จ่า ยเงิน ตามโครงการ โดยเริ่ ม ต้ น จากการการขออนุ มั ติ โครงการยุ ท ธศาสตร์ (ย002)ในระบบ emanage และการจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย การขออนุมัติเงินยืมทดรองราชการ และสรุปการเบิกจ่าย
เพื่ อชดใช้เงินยืมทดรองราชการ และได้มีผู้นำไปปฏิบัติงานจริง เช่น การเบิก จ่ายโครงการจัดอบรม
Green and Eco city เพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนอย่างบูรณาการ ว่าแนวปฏิบัติจาก
องค์ความรู้ที่ได้เป็นแนวปฏิบั ติที่ดี ทำให้เข้าใจระบบการเบิกจ่ายเงิน สามารถจัดทำเอกสารได้อย่าง
ถูกต้องตามแบบฟอร์ม เบิกจ่ายได้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ มีความเหมาะสมโดยมีผลการประเมินมี
ความพึงพอใจในระดับมาก (5.1.5.14 ผลการติดตามประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปใช้

ปฏิ บั ติ จ ริง หั ว ข้อ “ระบบการเบิ ก จ่ า ยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และตั ว อย่ า งสรุ ป การเบิ ก จ่ า ย
โครงการ)
คณะฯ ได้ มี ก ารประเมิน ความพึ งพอใจต่ อภาพรวมของการจัด กิ จกรรมการจั ด การความรู้
ประจำปีงบประมาณ 2560 (วอ.5.1.5.15 สรุปแบบประเมินความถึงพอใจต่อภาพรวมของการ

จัด กิจ กรรมการจัด การความรู้) เพื่ อนำผลการประเมินเพื่ อเป็ นแนวทางในการจัดกิ จกรรมการ
จัดการความรูใ้ นปีงบประมาณ 2561 ต่อไป
คณะฯ ได้ ด ำเนิ น การตามแผนการจั ด การความรู้ ทั้ ง 3 แผน พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตามผลงาน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติ และรายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ครั้งที่ 1 มีก ารรายงานแผนการจัดความรู้ในรอบ 6 เดือน (วอ.5.1.5.16 รายงาน

แผนการจัดความรู้ รอบ 6 เดือน) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (วอ.5.1.5.17 รายงานการประชุม คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560) และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2560 วาระที่ 6.1 (วอ.5.1.5.18 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครัง้ ที่ 1/2560)
ครั้ ง ที่ 2 มี ก ารรายงานแผนการจั ด ความรู้ร อบ 9 เดื อ น (วอ.5.1.5.19 รายงาน

แผนการจัดการความรู้รอบ 9 เดือน) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 (วอ.5.1.5.20 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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บุคลากรและจัดการความรู้ ครัง้ ที่ 2/2560) และนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อ วัน ที่ 16 สิงหาคม 2560 (วอ.5.1.5.21 รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจำคณะฯ ครัง้ ที่ 4/2560)
ครั้งที่ 3 มี ก ารรายงานแผนการจัด ความรู้รอบ 12 เดื อน (วอ.5.1.5.22 รายงาน
แผนการจัดความรู้รอบ 12 เดือน) พร้อมทั้งได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดความรู้ทั้ง 3
แผน (วอ.5.1.5.23 รายงานผลโครงการจัดการความรู้ฯ ประจำปี 2560) และสรุปแบบความพึง
พอใจต่อภาพรวมของการจัดกิ จกรรมการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 (วอ.5.1.5.24 สรุปแบบ
ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปี 2560) นำเสนอ
คณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

(วอ.5.1.5.25 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้ ครั้งที่
3/2560) และนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่
25 ตุลาคม 2560 (วอ.5.1.5.26 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่
6/2560)

ข้อ 6 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
(1) คณะฯ มีค ณะกรรมการพัฒ นาบุคลากรและจัดการความรู้ (วอ.5.1.6.1 คำสั่ ง

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร ที่ 1940/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558) มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการบริหารและ
พัฒ นาบุค ลากร ติดตามกำกั บการบริหาร และประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการ
พั ฒ นาบุค ลากร โดยคณะกรรมการพั ฒ นาบุคลากรและจัดการความรู้ ได้ร่วมกันจัดทำแผนพั ฒ นา
บุคลากร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2560 (วอ.5.1.6.2

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม
2560)) ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร) และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 (วอ.
5.1.6.3 แผนแผนพั ฒ นาบุคลากร ประจำปี 2560 ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร) โดยในปี งบประมาณ 2560 ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติม ในส่ วนของรายละเอี ยดจำนวนของ
บุคลากรที่มกี ารบรรจุใหม่ โดยผ่านความเห็นชอบจากประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและจัดการ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ความรู้ ครั้ งที่ 5/2559 วาระที่ 4.2 (วอ.5.1.6.4 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นา

บุ ค ลากรและการจั ด การความรู้ ครั้ ง ที่ 5/2559) และปรั บ ปรุ ง /แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ตั ว ชี้ วั ด ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในที่ ป ระชุม ครั้งที่
1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 12 มกราคม 2560 ในวาระที่ 4.2.3 (วอ.5.1.6.5 รายงานการประชุ ม

คณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560) เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วอ.5.1.6.6 แผนพัฒ นาการศึกษาคณะ

วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2560) ที่ มี เป้ าประสงค์ ตั วชี้วั ด ที่ มุ่ งเน้ น ให้ มี บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพ
สอดคล้องกับการมุ่งสู่ University 4.0 ซึ่งการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรได้มีการกำหนด
รายละเอียดซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนบุคลากรทั้งหมด จำนวนของบุคลากรจำแนกตามประเภท
ของบุค ลากร จำนวนบุค ลากรจำแนกตามประเภทของบุ คลากรและสายงาน จำนวนบุค ลากรสาย
วิชาการจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและวุฒิ ก ารศึกษา จำนวนบุคลากรสายสนับ สนุนวิชาการ
จำแนกตามตำแหน่ งทางวิชาการและวุฒิ ก ารศึก ษา จำนวนบุ คลากรสายวิชาการที่ จะเกษี ย ณอายุ
ราชการระหว่างปีงบประมาณ 2557-2560 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ซึ่งการ
จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ได้มีการกำหนดรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร์ครอบคลุม
ทั้ง 5 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทำงาน
(2) คณะฯ ได้มีการดำเนินงานตามแผนบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ และกำกับติดตาม ดังนี้
แผนบริหารบุคคล
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
รายละเอียด
1

มีระบบและกลไกในการกำกับติดตามกระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
และกำกั บ ติ ด ตามการประเมิ นผลปฏิ บั ติ งานอย่ างเป็ นระบบ โปร่งใส และกำหนดแนว
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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รายละเอียด
ปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้อาจารย์หรือบุคลากรภายใต้เวลาที่กำหนด และ
เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่วางไว้ ตามขั้นตอน Flow chart (วอ.5.1.6.7 ขัน้ ตอน Flow

chart กระบวนงานการบรรจุแต่งตัง้ และกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิ าน)
2

มี ก ารวางแผนอั ต รากำลั งระยะ 10 ปี พ.ศ. 2555 - 2564 ที่ แ สดงถึ ง อั ต รากำลั ง
บุคลากรคงอยู่ จำนวนผู้เกษียณอายุในแต่ละปี จำแนกตามวุฒิและหลักสูตรสาขาที่สังกัด
(วอ.5.1.6.8 แผนอัตรากำลัง ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2555-2564)) และมีการวิเคราะห์
อัตรากำลังสายวิชาการ ปี 2558 – 2563 (วอ.5.1.6.9 ข้อมู ลวิเคราะห์ อัตรากำลัง

สายวิชาการ ปีการศึกษา 2558-2563)
3

ได้มีการกำกับติดตามให้อาจารย์ประจำให้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จากการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลาศึกษาต่อ และการรับจัดสรรอัตราใหม่
การกำกับติดตามการบรรจุแต่งตั้งกรอบว่างตำแหน่ง อัตรา เลขที่ 1129 ที่ได้รับจัดสรร
ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญ ญา
เอก ทางด้านการจัดการจิสติกส์และโซ่อุปทานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประกาศรับ
สมั ค รไปแล้ ว จำนวน 3 ครั้ง ผลปรากฏว่า ไม่ มี ผู้ ม าสมั ค ร คณะฯ โดยหลั ก สู ต รสาขา
เทคโนโลยีหลังการเกี่ยวได้รับอนุมัติให้เป็นเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเพื่ อรองรับนักเรียนทุน
ตำแหน่ ง อาจารย์ วุ ฒิ ป ริญ ญาเอก ทางด้ านวิท ยาการหลังการเก็ บ เกี่ ย ว รายนางสาว
ดวงใจ น้อยวัน ผู้รับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา (วอ.5.1.6.10 คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1378/2558 ลงวันที่

29 กั น ยายน พ.ศ.2558 เรื่ อ ง เปลี่ ย นเงื่ อ นไขการบรรจุ ก รอบว่ า งพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย) คณะฯ จึงได้มีกำกับติดตาม โดยไม่ได้สำเร็จการศึกษาตามที่คาดการไว้
จึ งมี ก ารขอขยายระยะเวลาลาศึ ก ษาต่ อ ครั้ง ที่ 1 (วอ.5.1.6.11 มติ ค ณะกรรมการ
บริหารงานบุคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรณีผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าทางการ
ศึกษา)
การกำกับ ติดตามการการบรรจุบุคคลเข้าราชการ โดยวิธีก ารสอบแข่งขันหรือการ
สอบคัดเลือก โดยวิธีจ้างผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและใกล้จะสำเร็จการศึกษามา
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1031 ราย นางสาวจิตราพร
งามพี ระพงศ์ ที่ ได้มีก ารขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึก ษาต่อ และได้ ก ลับ มาขออนุมัติ
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานขณะที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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รายละเอียด

(วอ.5.1.6.12 คำสั่ งให้ พนั กงานมหาวิท ยาลัยรายงานตัวกลับ เข้าปฏิ บัติงานใน
ขณะที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
กำกั บ ติ ด ตามการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ป ระจำลาศึ ก ษาต่ อ ให้ มี วุ ฒิ
การศึกษาวุฒิปริญญาเอก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ราย นายแสนวสันต์
ยอดคำ มีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา (วอ.5.1.6.13 คำสั่งให้พนักงาน

มหาวิท ยาลั ย ขยายระยะเวลาลาศึ ก ษาต่ อ ภายในประเทศโดยใช้ เวลาในการ
ปฏิบัติงานเต็มเวลา)
4

มีแผนและข้อมูลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกำกับติดตามให้บุคลาการทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการได้พัฒนาตามเส้นทางอาชีพการทำงาน โดยได้จัดทำข้อมูลสรุป
ข้อมูลประวัติการบรรจุแต่งตั้งและการยื่นขอผลงานทางวิชาการตามระยะเวลาเงื่อนไขที่
กำหนด (วอ.5.1.6.14 สรุปข้อมูลรายบุคคลในการยื่นขอผลงานทางวิชาการ) โดยมี
การกำกับ ติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการยื่นขอ ในปีงบประมาณ 2560
ดังนี้
ที่ได้รับคำสั่งแต่งตัง้ ในปีงบประมาณ 2560 มีดังนี้
- สายวิชาการ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่ม จำนวน 2 ราย ได้แก่
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ (วอ.5.1.6.15 คำสั่ง

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางสาว
หยาดฝน ทะนงการกิจ)
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง (วอ.5.1.6.16 คำสั่งแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางสาวทิพาพร
คำแดง)
มีการกำกับติดตามสนับสนุนให้สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ให้มีตำแหน่งทางวิชาการ ตามเส้นทางวิชาชีพที่กำหนด ที่ได้ดำเนินการขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
สายวิชาการ
ได้ส่งเอกสารขอกำหนดตำแหน่ง จำนวน 2 ราย ได้แก่
(1) ผศ.ดร.จตุ ร ภั ท ร วาฤทธิ์ ส่ ง เอกสารเพื่ อ ขอกำหนดตำแหน่ ง ทาง
วิชาการ ระดั บ รองศาสตราจารย์ เมื่ อ วัน ที่ 28 ธั น วาคม 2559 (วอ.5.1.6.17 สำเนา

หนั ง สื อ ขอส่ ง เอกสารเพื่ อ ขอกำหนดตำแหน่ ง ทางวิ ช าการ ร ะดั บ รอง
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ศาสตราจารย์(ผศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์))
(2) อ.ดร.กาญจนา นาคประสม ส่ งเอกสารยื่น ขอกำหนดตำแหน่ งทาง
วิชาการ ระดั บ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 21 มี นาคม 2560 (วอ.5.1.6.18 สำเนา

หนั ง สื อ ขอส่ ง เอกสารเพื่ อ ขอกำหนดตำแหน่ ง ทางวิ ช าการ ระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ (อ.ดร.กาญจนา นาคประสม)
ได้ขอประเมินการสอนล่วงหน้าฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่
(1) ผศ.ดร.ฤทธิชั ย อั ศ วราชั น ย์ ส่ งหนั งสื อ ขอรั บ การประเมิ น การสอน
(ล่ วงหน้า) เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 (วอ.

5.1.6.19 สำเนาบั นทึกการขอรับการประเมิ นผลการสอนฯ(ล่วงหน้า) เพื่ อขอ
กำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์))
(2) อ.ดร.พิ ไลวรรณ พรประสิ ท ธิ์ ส่ งหนั งสื อ รั บ การประเมิ น การสอน
(ล่วงหน้า) เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 (วอ.

5.1.6.20 สำเนาบันทึกการขอรับการประเมินผลการสอนฯ (ล่วงหน้า) เพื่อขอ
กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อ.ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์)
ในการนี้ ทั้ง 2 ราย ได้ผ่านการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการ
ประเมิ นผลการสอนต่อ คณะกรรมการประจำคณะวิศ วกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 วาระที่ 6.1 และ วาระที่ 6.2

(วอ.5.1.6.21 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯครั้งที่ 4/2560 เมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 วาระที่ 6.1 และ วาระที่ 6.2)
สายสนับสนุนวิชาการ
มีการกำกับติดตามการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุน ซึ่ง
ได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการภายในเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการภายนอก โดยมีการให้แก้ไขผลงาน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้ง 3 ราย
ได้แก่
(1) นางอัจฉรี นาคะเสถียร ยื่นขอกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญ
การพิ เศษ (วิ ธี พิ เศษ) (วอ.5.1.6.22 สำเนาหนั ง สื อ คณะฯ ขอนำส่ ง ผลงานทาง

วิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิ เศษ (นาง
อัจฉรี นาคะเสถียร))
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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(2) นางผุสดี วงศ์มาศ ยื่นขอกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญ
การพิ เศษ (วิ ธี พิ เศษ)(วอ.5.1.6.23 สำเนาหนั ง สื อ คณะฯ ขอนำส่ ง ผลงานทาง

วิชาการ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งเป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
(นางผุสดี วงศ์มาศ))
(3) นางสาวยุ รี ว รรณ นนทวาสี ยื่ น ขอกำหนดตำแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่
บริห ารงานทั่ ว ไป ชำนาญการพิ เศษ (วิธี พิ เศษ) (วอ.5.1.6.24 สำเนาหนั ง สื อ การ

ตรวจสอบรูปแบบผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิเศษ (นางสาวยุรีวรรณ
นนทวาสี))
คณะฯได้ ส นั บ สนุ น ให้ เสนอขอประเมิ น ค่ างานและกำหนดตำแหน่ ง เพื่ อกำหนด
ตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามแผนระยะ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 จำนวน 6 ราย โดยคณะฯ ได้มี
การกำกับติดตามให้บุคลากรได้ดำเนินการยื่นขอการกำหนดตำแหน่ง ซึ่งปีงบประมาณ
2560 ไม่มีผู้ขอยื่นผลงานเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือและผลงานทางวิชาการของ
บุคลากร (วอ.5.1.6.25 สำเนาหนังสือคณะฯ ขอส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับการเสนอขอประเมินค่างานและกำหนดกรอบของตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 25592562)
6

มีการจัดกิจกรรมงานทำบุญคณะฯ ประจำปี 2560 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ของบุคลากรและเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 (วอ.5.1.6.27

หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญคณะฯ ประจำปี 2560)
7

มี ก ารสนั บ สนุ น สวั ส ดิ ก ารในการเข้ า ร่ ว มรดน้ ำ ดำหั ว ในวั น สงกรานต์ เพื่ อ ให้ เ ป็ น
สวัสดิการเอื้อต่อการเข้าร่วมขบวนเพื่อเข้าร่วมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และผู้เกษียณอายุที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น (วอ.5.1.6.28 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะ

ครัง้ ที่ 1_2560 วาระพิจารณา ที่ 4.3 (สนับสนุนเข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส) )
8

มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารค่ า ตอบแทนผู้ เ กษี ย ณอายุ ป ระจำปี เพื่ อ เกิ ด แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2560 มีผู้เกษียณอายุจำนวน 4 ราย (วอ.5.1.6.29 หนังสือ

ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน)
9

มีก ารยกย่ องชมเชยประกาศเกีย รติ คุ ณ พร้อมมอบโล่ และรางวัล แก่ บุ ค ลากรดี เด่ น /
อาจารย์ ตัวอย่ างประจำปี /บุ คลากรดีเด่นจากการประเมินผลการปฏิบัติ งาน โดยมอบ
ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่บุคลากรที่ได้รับการคิดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ของคณะฯ ประจำปี ง บประมาณ 2559 ในวั น ที่ 27 เมษายน 2560 (วอ.5.1.6.30

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะ ครั้งที่ 1_2560 (สนับสนุนเงิน
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ )) และได้มีการจัดโครงการเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู
บุค ลากรที่ ส ร้างชื่อเสี ย งให้แก่ คณะ และมอบโล่ป ระกาศเกีย รติคุ ณ แก่ ค ณาจารย์ และ
นักศึกษาผู้มีรางวัลด้านการวิจัยที่โดดเด่นมีผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 (วอ.5.1.6.31 สำเนาบันทึกขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยน

เรี ย นรู้ ก ารนำผลงานวิ จั ย ไปแสดงในระดั บ นานาชาติ แ ละการยกย่ อ งเชิ ญ ชู
บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ)

1

แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
มีแผนและข้อมูลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกำกับติดตามให้บุคลาการทั้งสายวิชาการและ
สายสนับ สนุนวิชาการได้พั ฒ นาตามเส้น ทางอาชีพการทำงาน โดยได้จัดทำแผนการพัฒ นา
ตนเอง (IDP) โดยกำหนดให้ลงข้อ มูลแผนพั ฒ นาตนเอง (IDP) ครบทุก คนทั่ วทั้งองค์ก ร (วอ.

5.1.6.32 สรุปความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560)

2

โดยให้มีการพัฒนาในด้านสมรรถนะที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะ
หลัก สมรรถนะตามกลุ่มงาน สมรรถนะการบริหาร รวมทั้งความต้องการพั ฒนาตนเองของแต่
ละบุคคล ให้บันทึกไว้ในข้อตกลงภาระงาน TOR ของแต่ละบุคคล และได้มีการกำกับติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๆ ละ 2 รอบ คือ
รอบที่ 1 ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ของทุกปี
รอบที่ 2 ตัง้ แต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน ของทุกปี
มีการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาตนเองทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ตาม
เส้นทางอาชีพ ในรูป แบบต่าง ๆ รวมทั้งการไปศึกษาดูงาน และนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ตามนโยบายของคณะฯ (วอ.5.1.6.33 มติการจัดสรรเงินรายได้สนับสนุน

พัฒ นาบุคลากรในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2559
เมื่ อ วัน ที่ 28 กรกฏาคม 2559) ในอัต ราคนละ 20,000 บาท บวกเพิ่ ม กรณี เดิน ทางไป

3

ราชการในต่ างประเทศ อี ก คนละ 5,000 บาท ต่ อ คน/ปี และสายสนั บ สนุ น วิ ชาการ คนละ
12,000 บาท ต่อคน/ปี เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
มีการสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย ตามโครงการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อสร้างสรรค์
และสนับสนุนให้บุคลากรได้จัดทำวิจัยให้มากขึ้น (วอ.5.1.6.34 แบบเสนอโครงการตามแผน
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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ยุทธศาสตร์ ) ในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ได้รับทุนวิจัยของคณะฯ จำนวน 16 รายเป็นจำนวน
เงิน 468,000.- บาท (วอ.5.1.6.35 ประกาศผลโครงการวิ จัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560)
4

คณะฯ มี ก ารส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรได้ พั ฒ นาขีด ความสามารถตามมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ใน ปี 2560 ดังนี้
-พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นำมาปรับในทำงาน และสนับ สนุนบุคลากรให้
เป็ น ไปตามวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ส ามารถแข่ งขั น ได้ ใ นระดั บ นานาชาติ โดยสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรสาย
สนั บ สนุ น วิช าการเข้ารั บ การฝึ ก อบรมทั ก ษะภาษาอั งกฤษ จำนวน 2 ราย (วอ.5.1.6.36

หนังสือแจ้งชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ) ตลอดจนการรวมกลุ่ม
เรียนภาษาอังกฤษและการศึกษาด้วยตนเองจากโปรแกรมตามที่กำหนดไว้ในแผน IDP ของแต่ละ
คน
-พัฒ นาด้านจิตบริการ ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “จิตบริก าร ใจสำราญ งาน
สัมฤทธิ์” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศ
สุข จำนวน 2 ราย (หัวหน้างาน) (วอ.5.1.6.37 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรม"จิต

บริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์”)
5

6

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในและนอกองค์กร และ
ได้องค์ความรู้ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ครบ 3 ด้าน จำนวน 3 แผน ได้องค์ความรู้ จำนวน 4
องค์ความรู้ (วอ.5.1.6.38 รายงานผลการดำเนินจัดการความรู้ของหน่วยงาน)
มีการกำกับติดตามบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่ได้ไปพัฒนาตนเองและ
นำมาใช้ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเอง การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และด้านการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการ ในปี 2560
ได้ มี บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ ได้ ไ ปพั ฒ นาตนเองโดยการสั ม มนา
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ กำกับติดตามจากการรายงานการเดินทางไป
ราชการและรายงานผลการปฏิบัติงาน (วอ.5.16.39 รายงานการเดินทางไปราชการ)

(1) คณะฯ ได้มกี ารกำหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปี 2560 โดยการจัดทำเป็นรายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยงานบริหารและ
ธุรการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ร่วมกับคณบดี รองคณบดีทุกท่าน และเลขานุการคณะ เป็นฝ่ายสนับสนุน
ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
จำนวน
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ห น้ า | 121

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
(คณะ)
6

กิจกรรม
โครงการ
7

1. การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ
2
7
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
2
2
2
3
ทรัพยากรบุคคล
3. การจัดการความรูท้ ี่ตอบสนองต่อ
1
1
2
2
ประเด็นยุทธศาสตร์
4. การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น
1
1
2
2
ระบบและมีคุณธรรม
5. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2
1
4
5
รวม
8
12
16
19
(2) คณะฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามแผน/โครงการของคณะฯ
และนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้ เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 มีการติดตามผลการดำเนินตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดื อน โดยแจ้งให้ผู้ บ ริห ารทราบ (วอ.5.1.6.40 สำเนาบั น ทึ ก

ข้อความ และ รายงานผลการติดตามการดำเนินการด้านพัฒ นาบุคลการ รอบ 6 เดือน)
และรายงานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ใน
วาระที่ 4.2 (วอ.5.1.6.41 รายงานผลการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ

6 เดือน และรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวนที่ 16
พฤษภาคม 2560) และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2560 ในวาระที่ 6.1 (วอ.5.1.6.42 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560)
- ครั้งที่ 2 มีการติดตามผลการดำเนินตัวบ่งชีข้ องแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน) โดยแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ (วอ.5.1.6.43 สำเนาบันทึก

ข้อความ และรายงานผลการติดตามการดำเนินการด้านพัฒนาบุคลากร รอบ 9 เดือน) และ
รายงานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ในวาระที่
4.2 (วอ.5.1.6.44 รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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สิ งหาคม 2560) และนำเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2560 เมื่ อ วั น ที่ 16
สิงหาคม 2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 9
เดือน (วอ.5.1.6.45 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจำคณะฯ สมั ย สามั ญ ครั้ง ที่

4/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560)
- ครั้งที่ 3 มีการติดตามผลการดำเนินตัวบ่งชีข้ องแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) โดยแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ (วอ.5.1.6.46 สำเนาบันทึก

ข้อความและรายงานผลการติดตามการดำเนินการด้านพัฒนาบุคลากร รอบ 12 เดือน) และ
รายงานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ ครั้งที่ 3 /2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ใน
วาระที่ 4.2 (วอ.5.1.6.47 รายงานการการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากร ครั้ ง ที่

3/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2560
เมื่อ วัน ที่ 25 ตุ ล าคม 2560 วาระที่ 6.2 (วอ.5.1.6.48 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ประจำคณะฯ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560)

ข้อ 7 ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการบริ ห ารงานคณะตามปกติ ท่ี ป ระกอบด้ วย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
พันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของคณะฯ โดยการประกันคุณภาพการศึกษาได้สอดแทรกไปกับงานประจำอย่าง
กลมกลืนในทุกส่วนงานของคณะฯ ได้แก่
ด้านการเรียนการสอน
ทุก หลั ก สู ตรดำเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอน
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการสอน (จัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ใน มคอ.2) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร นักศึกษา และคณาจารย์ โดย
คณะฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรไปอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดเรียนการสอน การดำเนินการของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา/อบรม เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา
นอกจากนี้ คณะฯ มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาrภายใน ระดับ
หลักสูตร
ด้านการวิจัย
คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการมีระบบสารสนเทศด้านการวิจัย มี
ระบบการติด ตามการเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง มีก ารจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย เพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย มีระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย รวมไปถึงมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เช่น การจัดกิจกรรมจัดการความรู้ด้าน
การวิ จั ย ในหั ว ข้ อ “การเขี ย นบทความจากงานวิ จั ย ที่ ดี ใ นมุ ม มองจากผู้ ป ระเมิ น ” เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถและเพิ่มสมรรถนะของนักวิจัยในด้านการเขียนบทความวิจัยให้เป็นที่ยอมรับและได้ตีพิมพ์
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และหัวข้อ “การบริหารหน่วยวิจัย”เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีการทำงาน
ร่วมกัน เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพ
ด้านบริการวิชาการ
คณะฯ มีก ารสนับ สนุ น พั นธกิ จด้านบริก ารวิชาการ โดยเริ่ม จากจัด ทำแผนการดำเนิ นการ
โครงการบริการวิชาการ เพื่อให้โครงการบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การพัฒนา
นักศึกษา ตลอดจน ชุมชน และสังคม โดยการกำหนดการยื่นข้อเสนอโครงการบริก ารวิชาการ เพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนทุนของคณะฯ ต้องมีการระบุการเชื่อมโยง หรือบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
หลักสูตร และ/หรือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยต้องระบุรายวิชา/กิจกรรมในการเรียนการสอน
หรือศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเป็นโครงการที่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างชัดเจน รวมถึงมี
การติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการ ซึ่งดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปตามระบบวงจร

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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คุณภาพ (PDCA) ซึ่งการบริการวิชาการที่ดีจะต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และต้องเกิดการ
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะฯ สนับสนุนให้มีกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมา
อย่ างต่ อเนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด ทำแผนด้ านทำนุ บ ำรุ งศาสนา ศิล ปะและวัฒ นธรรม ของคณะฯ โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ สนั บ สนุน กิ จกรรมด้านทำนุ บ ำรุงศาสนา ศิล ปะ และวัฒ นธรรม เป็ นแหล่งเรีย นรู้
วัฒ นธรรมไทย รวมถึ งสนับ สนุนให้ เกิดการบู รณาการด้านทำนุบ ำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒ นธรรม
ร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาและเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน
ทั้ งนี้ คณะฯ ได้ ด ำเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามระบบและกลไกที่ ก ำหนดอย่ า ง
ครบถ้วน พร้อมทั้ง ปรับให้ด ำเนินงานด้านการประกั นคุณ ภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติ ดังต่อไปนี้
มีการวางแผน (Plan)
- คณะฯ มีการวางแผน กิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2559 (วอ.5.1.7.1
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพ)
- คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย คณบดี
รองคณบดี เลขานุการคณะฯ หัวหน้างานทุกงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่ละตัวบ่งชี้ ทำหน้าที่ในการ
ดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย จัดทำคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ กำหนดตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของคณะฯ รวมไปถึง
ส่งเสริมและสนับ สนุนให้ส าขาวิชาได้มีก ารดำเนินการประกั นคุณ ภาพการศึก ษาอย่ างต่อเนื่อง (วอ.
5.1.7.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา)
การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Do)
ในการดำเนินงานการประกันคุณ ภาพของคณะฯ ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการ
ประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา โดยคณบดี ได้ป ระกาศนโยบายการประกั นคุณ ภาพของคณะฯ ในการ
นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ (วอ.5.1.7.3 นโยบายการประกันคุณภาพของคณะฯ)
❖ ใช้หลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน
❖ ทั้งนี้เลือกสิ่งที่จำเป็นและหรือเร่งด่วนหรือเป็นปัญหาที่ต้องการปรับปรุงมาปฏิบัติตามวงจร
PDCA
พร้อมทั้งได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กำกับ ดูแล
การประกั นคุ ณ ภาพการศึกษาของคณะฯ โดยตรง และมอบหมายให้งานนโยบาย แผน และประกั น
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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คุณภาพ ดำเนินการวางแผน ผลักดัน และเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึน้
คณะฯ มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมี
การกำหนดผูร้ ับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบและผูร้ ับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชีซ้ ึ่งเป็นผูท้ ี่มีภารกิจหลักใน
แต่ละองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้นั้นๆ (วอ.5.1.7.4

ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถทำงานประกันคุณภาพให้ไปเป็นเนื้อ
งานเดียวกันกับงานประจำของแต่ละคน ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้สามารถวางแผน ผลักดัน ควบคุม
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของตนได้อย่างเต็มที่
คณะฯ มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อแจ้ง มติการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ค ณะกรรมการรั บ ทราบและดำเนิ น การ พร้อ มทั้ งติ ด ตามการ

(วอ.5.1.7.5 รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตลอดปี งบประมาณ 2560) และมีการ
ดำเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง

รายงานความก้าวหน้าต่างๆ สู่คณะกรรมการประจำคณะฯ ในลำดับต่อไป อาทิเช่น
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 1.1.3 แจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีมติเห็นชอบการมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตามมติ
และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในเรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
และระดับคณะ มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ (วอ.5.1.7.6

รายงาน

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2559)
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 1.1.1 การปรับ ปรุง
กระบวนการดำเนินงานของหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แจ้งขอให้แต่ละคณะดำเนินการปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงานของหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อให้
ทุก หลั ก สู ต รดำเนิน การประเมิ นกระบวนการและปรับ ปรุง/พัฒ นากระบวนการจากผลการประเมิ น
จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ
ว่ า ในการจั ด โครงการ/กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว ขอให้ มี ก ารแสดงตั ว อย่ า งของการดำเนิ น การประเมิ น
กระบวนการและปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินตัวบ่งชี้ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อ
เป็ น ประโยชน์ แ ละสามารถนำไปปรั บ ใช้ ใ นหลั ก สู ต รต่ อ ไป

(วอ.5.1.7.7 รายงานประชุ ม

คณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2559)
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2560 วาระที่ 4.3 การพิจารณาส่ง
รายชื่อหลักสูตรนำร่องทำ AUN QA เต็มรูปแบบ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งรายชื่อหลักสูตรระดับ
ปริญ ญาเอก จำนวน 2 หลัก สู ตร เป็นหลัก สูตรนำร่อง (AUN-QA) เต็มรูป แบบ (หลัก สูตรวิศวกรรม
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ศาสตรดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิชาวิศ วกรรมอาหาร และหลั ก สูต รวิท ยาศาสตรดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) เนื่องจากเป็นหลักสูตรของคณะที่มีความพร้อมและสามารถ
ไปสู่ ระดั บ นานาชาติ ได้ และวาระที่ 4.6 การพิ จารณากำหนดวันและรายชื่อคณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพภายใน ระดับคณะ โดยที่ประชุมมติเห็นชอบกำหนดวันการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 และรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดั บ คณะ ของคณะวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร ดี งที่ น ำเสนอ (วอ.5.1.7.8

รายงาน

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2560)
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2560 วาระที่7.2 การดำเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ได้หารือถึงเรื่องแนวทางการดำเนินงานและงบประมาณในการ
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร (วอ.5.1.7.9

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ครั้งที่ 4/2560)
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2560 (พฤษภาคม 2560) วาระที่
1.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายใน ระดับ หลัก สูตร ประจำปีการศึก ษา 2559 เพื่ อ
ทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
(วอ.5.1.7.10 รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2560)
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2560 (มิถุนายน 2560) วาระที่ 4.4
แจ้งผลการประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลัก สูตร ประจำปีก ารศึก ษา 2560 จำนวน 9
หลักสูตร ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี
การศึกษา 2559 ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ทุก หลักสูตรนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตร พร้อมทั้ง
เสนอแนะเพิ่มเติมให้ติดตามการดำเนินการของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ทุกหลักสูตรของคณะฯ
โดยควรมีการติดตามกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตร ที่ปรับปรุงดังกล่าวทันใช้
ในปีการศึกษา 2560 และวาระที่ 6.3 รายงานผลการประเมินตนเอง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 ประธานกรรมการ ได้รายงานผลการประเมินตนเอง คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณ ภาพภายใน
ระดับคณะ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (วอ.5.1.7.11 รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่
2/2560)
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2560 (กรกฏาคม 2560)วาระที่ 6.1
รายงานประเมินผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา
2559 ซึ่ งคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ คณะได้ดำเนินการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ในภาพรวมของ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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การประเมินผลการดำเนินการ คณะกรรมการประเมินฯ มีความเห็นว่าคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดในระดับ
ดีมาก โดยในรอบการประเมินนี้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีพัฒนาการที่เด่นชัดในส่วน
ของการวิจัย ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ที่รับผิดชอบทุกองค์ประกอบนำข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนา พร้อมทั้งเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม มี
ข้อเสนอแนะให้คณะฯ เน้นในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรให้มากขึ้น เพื่อให้ทุก
หลักสูตรมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีข้อเสนอแนะให้อาจารย์ที่มีทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน
มาก ควรเชิญ ชวนอาจารย์ท่านอื่น ๆ เข้าร่วมทีมวิจัย และคณะฯ ควรสนับสนุนรวมถึงหาแนวทางให้
คณาจารย์ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยให้มากขึ้น พร้อมทั้งผลักดันให้คณาจารย์ในทุกสาขาวิ ชาทำงานวิจัย
ให้มากขึ้น (วอ.5.1.7.12 รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2560)
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2560 (สิงหาคม 2560) วาระที่ 1.1.1
แจ้งการปรับผลประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา
2559 ที่ประชุมรับทราบ (วอ.5.1.7.13 รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2560)
การประเมินคุณภาพภายใน (Check)
คณะฯ มี ก ารควบคุ ม และการติ ด ตามการดำเนิ น งานจากคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของคณะฯ โดยมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าแก่
คณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นระยะ รวมถึงมีการประเมินคุณ ภาพการศึกษาอย่ างต่อเนื่อง โดย
กำหนดให้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง โดยการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิทั้งจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้ตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา (วอ.
5.1.7.14 คำสั่ งแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ คณะ ) ในวัน ที่ 5-6 กรกฏาคม 2560 ซึ่ งในการ
ประเมินคุณภาพภายใน คณะฯ ยังได้เชิญ ตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับ สนุนวิชาการ ศิษย์เก่ า รวมไปถึงผู้ใช้บัณ ฑิต ให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้คณะฯ ได้รับข้อมูลด้านต่างๆ ที่กว้างขวางและเป็นประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาคณะฯ ให้มีผล
การดำเนินงานไปสู่ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไว้ (วอ.5.1.7.15 รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
คณะ)

การควบคุมคุณภาพ และการติดตามการดำเนินงาน (Act)
คณะฯ ได้ รับ การประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในประจำปีก ารศึก ษา 2559 (วอ.5.1.7.17
รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559) และมีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
นำเสนอต่อ ที่ ป ระชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2560 (กรกฏาคม 2560) วาระที่ 6.1
รายงานประเมินผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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2559 (วอ.5.1.7.12 รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2560)เพื่อพิจ ารณา ซึ่ง
คณะกรรมการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ คณะได้ด ำเนินการตรวจสอบและประเมิ น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามตั ว บ่ งชี้ของ สกอ. 5 องค์ ป ระกอบ 13 ตั วบ่ งชี้ ในภาพรวมของการ
ประเมินผลการดำเนินการ คณะกรรมการประเมินฯ มีความเห็นว่าคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดในระดับ
ดีมาก โดยในรอบการประเมินนี้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีพัฒนาการที่เด่นชัดในส่วน
ของการวิจัย ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ที่รับผิดชอบทุกองค์ประกอบนำข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนา พร้อมทั้งเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
องค์ ป ระกอบที่ 1 การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.1 ผลการบริ ห ารหลั ก สู ต รโดยรวม มี
ข้อเสนอแนะให้คณะฯ เน้นในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรให้มากขึ้น เพื่อให้ทุก
หลักสูตรมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีข้อเสนอแนะให้อาจารย์ที่มีทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวนมาก ควร
เชิญชวนอาจารย์ท่านอื่น ๆ เข้าร่วมทีมวิจัย และคณะฯ ควรสนับสนุนรวมถึงหาแนวทางให้คณาจารย์ขอ
ทุนสนับสนุนงานวิจัยให้มากขึ้น พร้อมทั้งผลักดันให้คณาจารย์ในทุกสาขาวิชาทำงานวิจัยให้มากขึ้น
หลังจากนนั้น ได้มกี ารนำรายงานผลประเมินฯ นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประกัน
คุณ ภาพของคณะฯ (วอ.5.1.7.18 รายงานประชุมคณะกรรมการประกั นคุณ ภาพการศึกษา คณะฯ)
โดยกรรมการได้ร่วมกันกำหนดแนวทาง/วิธีการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบตามข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้
ข้อเสนอแนะ

การดำเนินงานของคณะฯ

ผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

1.

ควรเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
มีความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึน้ เช่น จัดตั้งห้อง
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีเอกสารภาษาอังกฤษให้
นักศึกษาได้ฝึกอ่าน มีภาพยนตร์ที่มีการพูด
ภาษาอังกฤษให้นกั ศึกษาได้ฝึกฟัง เป็นต้น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หารือแนวทางการส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษ ในการ
ประชุมกรรมการวิชาการ หรือกรรมการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร

งานบริการการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา

2.

ควรให้ข้อมูลและความรูท้ ี่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศษิ ย์เก่าให้ครบทุกสาขาวิชา
ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีการดำเนินการในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น

1. มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์ งานบริการการศึกษาและกิจการ
เก่ า ผ่ า น เว็ บ ไซต์ ข องคณะฯ เฟซบุ๊ ก เพจคณะ นักศึกษา
วิศวกรรมฯ เช่น ข้อมูลการรับสมัครงาน ข้อมูลการ
ฝึกอบรม ผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย เป็น ต้น ซึ่ง
การให้บริการข้อมูลผ่านช่องทางดังกล่าว มุ่งเน้นการ
ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่าย
2. มีก ารจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ที่เป็ น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์
เก่ า ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2560 หั ว ข้อ การพั ฒ นา
ผลิตภัณ ฑ์ชาจากใบและดอกกาแฟอินทรีย์ ในวันที่
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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3.

ควรปรับวิธีการในการให้ความรูด้ ้านประกัน
คุณภาพแก่นกั ศึกษาและควรประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาทราบเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาให้
ทั่วถึง

การดำเนินงานของคณะฯ

ผู้รับผิดชอบ

14 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์การศึกษา
และฝึกอบรมนานาชาติ
3. มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
ใน หั ว ข้ อ การขอรั บ ใบอนุ ญ าตภาคี วิ ศ วกร การ
สมัครสอบภาคีวิศวกรและแนวทางการเลื่อนระดั บ
สามัญ ภายใต้กิจกรรมเสวนาการเตรียมความพร้อม
สู่ วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม ครั้ ง ที่ 2 ประจำปี ก ารศึ ก ษา
2560 หัวข้อ การทำงานของวิศวกรในต่างแดน ใน
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ E 101
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
4. มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ต ำแ ห น่ งงาน ว่ า งแ ล ะแ ชร์
ประสบการณ์ งานด้านวิศวกรรมและอุต สาหกรรม
เกษตรให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ในงานสัมมนาเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมอาหาร
ประจำปีก ารศึก ษา 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560
ณ ห้ อ งประชุ ม ใหญ่ E 101 อาคารเรี ย นรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
1. ใน ก ารจั ด กิ จ รรม /โค รงก าร กั บ นั ก ศึ ก ษ า งานบริการการศึกษาและกิจการ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการควรแทรกเรื่ อ งการประกั น นักศึกษา
คุณภาพการศึกษาด้วยทุกครั้ง

2. คณะฯ จะจัดทำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพได้อย่างทั่วถึง

4.

ควรสร้างแบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
ด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาแห่งชาติ ให้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึน้

พิจารณาแบบประเมินการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน งานบริการการศึกษาและกิจการ
อื่นๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแบบประเมินให้สอดคล้องกับ นักศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ

5.

ควรจัดทำแผนด้านกิจการนักศึกษาให้ชัดเจน และ
ประเมินผลการดำเนินงานของแผนตาม
เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของแผน และควร
กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สามารถ
ประเมินได้โดยง่าย

มีการจัดทำแผนด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2560 และประเมินผลการดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของแผน คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนให้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมีการกำหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการให้สามารถประเมินได้ง่าย

งานบริการการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยของคณะฯ เพื่อ
สนับสนุนให้บคุ ลากรของคณะฯ ดำเนินงานวิจัย

งานบริการวิชาการและวิจัย

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

1.

ควรกระตุ้นและสนับสนุนให้คณาจารย์ในบาง
สาขาวิชาทำงานวิจัยให้มากขึน้ เพื่อให้ทุก
สาขาวิชาสามารถพัฒนาไปพร้อมๆ กัน
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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การดำเนินงานของคณะฯ

ควรกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการบริการ
วิชาการแก่สงั คม ที่สามารถบ่งชีถ้ ึงความสำเร็จ
ของโครงการได้ เช่น การนำไปใช้ประโยชน์ของ
ผู้รับบริการ หรือ การได้รับความรู้เพิ่มขึน้ ของ
ผู้รับบริการ เป็นต้น

กำหนดวัตถุประสงค์ในโครงการบริการวิชาการ
เพิ่มเติมที่บง่ ชีค้ วามสำเร็จของโครงการ เช่น
ผู้รับบริการมีความรู้เพิ่มขึน้ และการนำองค์ความรู้ที่
ได้ไปใช้ประโยชน์

งานบริการวิชาการและวิจัย

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนไปเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล คณะจึงควร
สร้างโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมที่สามารถ
เพิ่มรายได้ให้กับคณะ เช่น โครงการการให้
คำปรึกษาด้านวิชาการ โครงการให้บริการการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิ าร เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 4การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

- มีโครงการบริการวิชาการที่เพิ่มรายได้ให้กับ
คณะฯ จำนวน 2 โครงการ จัดโดยสถานบริการ
วิชาการ
- จัดทำร่างประกาศการให้บริการเครื่องมือและ
อุปกรณ์ของคณะฯ

งานบริการวิชาการและวิจัย

1.

1. มีการกำหนดตัวบ่งชีค้ วามสำเร็จของแผนด้านทำนุ งานบริการการศึกษาและกิจการ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
นักศึกษา
1) มี ก ารดำเนิ น งานตามระบบและกลไกการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1.

2.

ควรเพิ่มตัวบ่งชีค้ วามสำเร็จของแผนตาม
วัตถุประสงค์ ในการประเมินความสำเร็จตามตัว
บ่งชีข้ องแผน

1.1

ผู้รับผิดชอบ

มี ก ารกำหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นทำนุ บำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ

1.2 มี ก ารจั ด ท ำแ ผน แ ล ะก ำห น ด ตั วบ่ งชี้ วั ด
ความสำเร็จ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
ดำเนินงานตามแผน

1.3 มีการกำกับติดตามให้ดำเนินงานตามแผน
1.4 มีการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้
1.5 มีการนำผลการประเมิ นไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรม

1.6 มี ก ารเผยแพร่กิจกรรมหรือบริก ารด้านทำนุ

2.

เนื่องจาก การดำเนินงานโครงการตามแผนมี
ผลสำเร็จเพียงร้อยละ 33.33 ของโครงการ
ทั้งหมด ดังนัน้ คณะจึงควรกำกับ ติดตามให้มีการ
ดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างใกล้ชิด

3.

ในการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม
กำหนดหรือสร้า งมาตรฐานด้านศิล ปวัฒ นธรรมให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2) ดำเนินโครงการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด ผ่านกระบวนการ
ประชุมของคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรมคณะฯ รับผิดชอบโดย รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร และกำหนดให้บรรจุไว้ในวาระ
สืบเนื่อง ติดตามผลการดำเนินงาน ส่งผลให้ปี
การศึกษา 2560 สามารถดำเนินงานตามแผน ร้อย
ละ 100
ปีการศึกษา 2560 มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 คือการเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด

งานบริการการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา

งานบริการการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะได้กำหนดว่า
จะดำเนินการในด้านเกษตรล้านนา ดังนั้น จึงควร
มีโครงการหรือกิจกรรมที่สอดรับกับยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์นดี้ ้วย

การดำเนินงานของคณะฯ

ผู้รับผิดชอบ

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น มีเป้าประสงค์
หลัก คือ การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร ดังนั้น คณะฯ จึง
มีโครงการหรือกิจกรรมที่สอดรับกับยุทธศาสตร์
ดังกล่าว คือ 1. กิจกรรมการฝึกอบรมเรียนรู้และ
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับสล่าล้านนา
ในชุมชน คือ ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมพื้นบ้านสล่าสัน
ทราย หัวข้อ โคมผัดล้านนา 2. กิจกรรมที่สอดคล้อง
ตามวัฒนธรรมประเพณีหรือเทศกาลของชุมชน
ท้องถิ่น เช่น งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานรด
น้ำดำหัวผู้อาวุโส

องค์ประกอบที่ 5การบริหารจัดการ

1.

2.

ในปีงบประมาณ 2560 คณะฯ มีการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของคณะฯ มา
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 โดยคณะฯ มี
การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์
กับแผนปฏิบตั ิราชการประจำปี มีเป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ และตัวชี้วัดทีส่ อดคล้องกัน และทำให้คณะ
สามารถกำหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนอง
วิสัยทัศน์ตามที่คณะกำหนด
ควรประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์แก่บคุ ลากรให้มากขึน้ คณะฯมีการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ของคณะให้
และกระตุ้นให้บคุ ลากรช่วยกันปฏิบัตงิ านให้บรรลุ บุคลากรรับทราบในโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
คณะฯ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้ร่วมกันปฏิบัตงิ าน
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

งานนโยบาย แผน และประกัน
คุณภาพ

ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงฯ ของคณะ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นความ
เสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต และส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ส่วนปัญหา/ข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ และส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายจากงานประจำ จะเป็นประเด็นความ
เสี่ยงของการควบคุมภายใน
คณะฯ ได้มีการนำเอาองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีมา
เผยแพร่ เพื่อให้นำไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวเดียวทั่ว
ทั้งองค์กร เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติในด้านการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน

งานนโยบาย แผน และประกัน
คุณภาพ

ควรมีวิธีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ให้เป็น
แผนปฏิบัติราชการประจำปีอย่างชัดเจน เช่น การ
จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์มี
กลยุทธ์และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี และสามารถกำหนด
โครงการที่นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์

3.

ควรวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงให้แยกจาก
ประเด็นปัญหา เช่น ติดตามการส่งรายงาน
โครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ล่าช้า การ
เร่งรัดการติดตามการชำระคืนเงินทดรองราชการ
ซึ่งเป็นประเด็นปัญหา ไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยง

4.

ควรนำองค์ความรู้ที่ได้จากผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
และเผยแพร่ให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
ภายในองค์กร

งานนโยบาย แผน และประกัน
คุณภาพ

งานบริหารและธุรการ

พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการสำหรับปีการศึกษา 2560
(วอ.5.1.7.19 แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560)
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ห น้ า | 132

นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการสนับสนุนให้บุคลากร รวมไปถึงนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึน้ อาทิเช่น
นักศึกษา
คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาและบรรยายในหัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดย รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติ
กุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในกิจกรรมพี่ชวนน้องทำบุญ ตักบาตรรับฟังพระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่
20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ E 101 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วอ.5.1.7.20
กำหนดการจัดกิจกรรมพี่ชวนน้องทำบุญตักบาตรรับฟังพระธรรมเทศนา ประจำปีการศึกษา 2560)
ตัว แทนนั ก ศึ ก ษาคณะฯ นำโดยสโมสรนั ก ศึ ก ษาของคณะฯ พร้อ มที ม งาน ร่วมกั บ องค์ ก าร
นัก ศึก ษา สภานัก ศึ ก ษา และสโมสรนัก ศึก ษาแต่ล ะคณะฯ/วิท ยาลั ย ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
ประจำปีงบประมาณ 2561” ในวันศุกร์ที่ 21 ถึง เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมปิยะพรพาวิล
เลี่ยน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีกิจกรรมการให้ความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา มีการบรรยายทิศทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนักศึกษานอกห้องเรียน ในปีงบประมาณ
2561 โดย อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิก ารบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีการเสวนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ปัญ หาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา ทบทวนและ
กำหนดยุทธศาสตร์ทบทวนตัวชีว้ ัดของแผนฯ และมีการแบ่งกลุ่มเพื่อกำหนดตัวชีว้ ัดแผนใหม่ให้สามารถ
ตอบตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพ และนำไปใช้ในปีงบประมาณ 2561 รวมถึงการเสวนาเกี่ยวกับ การ
กำหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อการนำข้อมูลที่ได้ไปรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วอ.
5.1.7.21 เชิญ ร่วมสั มมนาเชิงปฏิบั ติการ “โครงการประเมินและทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ด้านพัฒ นา
กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2561”)
บุคลากร
เข้าร่วมสัมมนาโครงการขับ เคลื่อนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณ ภาพ ระดับคณะ
ในวันที่ 17-20 มกราคม 2560 ณ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เพื่อให้บุคลากรเข้าใจใน
แนวทางการดำเนิ น งานตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพระดั บ คณะ (วอ.5.1.7.22 ประชุ ม สั ม มนา โครงการ
ขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ระดับคณะ)
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานที่มกี ารจัดการ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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เรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 16 หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกจากคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิท ยาลั ยราชภัฎเชีย งใหม่ โดยได้เชิญ บุคลากรผู้ป ฏิบั ติงานด้านประกั นคุณ ภาพการศึก ษา และ
บุ ค ลากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทำ SAR ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบมาร่ ว มแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต่างๆ โดยมีการจัดกิจกรรมฯ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ในวันพุธที่
25 มกราคม 2560 ณ คณะเศรษฐศาสตร์

(วอ.5.1.7.23

KM องค์ประกอบที่

2-3)
-

ครั้งที่ 2 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมนรสิงห์ ชั้น 2 อาคารเทพ พงษ์พานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (วอ.5.1.7.24

-

KM องค์ประกอบที่ 5)
ครั้งที่ 3 สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารประกันคุณภาพการศึกษา ในวันพุธที่
22 มีน าคม 2560 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิท ยาศาสตร์

(วอ.5.1.7.25

KM

สรุปกิจกรรม)
เข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับบุคลากรทุกระดับได้รับทราบข้อมูลและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในวันที่ 5
เมษายน 2560 (วอ.5.1.7.26 อบรม AUN-QA)
นอกจากนี้ คณะฯ มีก ารจัด โครงการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษา
หั ว ข้ อ "การปรับ ปรุงกระบวนการดำเนิ น งานของหลั ก สู ต ร" ในวัน พุ ธ ที่ 25 มกราคม 2560 เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาrภายใน ระดับหลักสูตร (วอ.5.1.7.27 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ "การปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงานของหลักสูตร")

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
7 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
7 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนน
5 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปีท่ใี ช้ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
หน่วยงาน

:
:
:
:
:
:

ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
กระบวนการ
ปีการศึกษา 2560
ค่าคะแนน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ผลการดำเนินงาน
ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะฯ มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร โดยมี
การดำเนินการตั้งแต่ การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การ
กำกั บ ติ ด ตามการดำเนิ นงานให้ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึก ษา มีก ารควบคุ ม
คุ ณ ภาพในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต โดยคณะกรรมการอาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต ร มี ก ารกำกั บ ติ ด ตามการ
ดำเนินการประกั นคุ ณ ภาพ ระดั บ หลัก สูตร โดยคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร อีกทั้ง มีก ารตรวจสอบติดตามคุณ ภาพโดยคณะกรรมการประจำ
คณะฯ
การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้ยึดระบบวงจรคุณภาพ ตาม
แนวคิด PDCA ในทุกองค์ประกอบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ เพื่อ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านการเรียนการ
สอนของทุกหลักสูตร และเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน หลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (วอ.
5.2.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ)
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีหน้าที่ดำเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร แนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริม
และสนั บ สนุน ให้ ส าขาวิชาได้มี ก ารดำเนิน การประกั น คุณ ภาพการศึก ษาอย่ างมีป ระสิ ท ธิภาพ (วอ.
5.2.1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร)
- มีก ารกำหนดแผนการดำเนินงานด้านประกันคุณ ภาพการศึกษา ระดับหลัก สูตรประจำปี
การศึกษา 2560 (วอ.5.2.1.3 แผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร)
- มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการวิชาการ การ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพื่อติดตามผลการดำเนินการ โดยได้
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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บรรจุวาระที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมทุกครั้ง โดย
กำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามและผลัก ดันการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปี การศึกษา 2560 คณะกรรมการวิชาการได้ดำเนินการ
ประชุมทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง (วอ.5.2.1.4 รายงานประชุมคณะกรรมการวิชาการ) คณะกรรมการ
ประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา ระดั บ หลั ก สูตร ได้ ดำเนิ นการประชุมทั้ งสิ้น จำนวน 1 ครั้ง (วอ.5.2.1.5
หนังสือเชิญและรายงานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร) โดยมีการรายงานผล
การดำเนินงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา
เป็นระยะ
- ทุกหลักสูตรมีการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อรองรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำหนดไว้ในระบบ CHEQA Online (วอ.5.2.1.6 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ทั้ง 9
หลักสูตร)
- มีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยกำหนดให้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็น
ประจำ ปีละ 1 ครั้ง โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้ตรวจ
ประเมิน (วอ.5.2.1.7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร)
- หลั งจากรั บ การประเมิ น คุณ ภาพภายใน ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารนำผลประเมิ น คุ ณ ภาพภายในและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจำคณะฯ ตามลำดับ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (วอ.5.2.1.8 วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2561)
ข้อ 2 มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
คณะฯ มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบ โดยมี
คณะกรรมการ จำนวน 2 ชุ ด 1) การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการวิ ช าการ (วอ.5.2.1.1 คำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการวิชาการ) ซึ่งประกอบไปด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกั นคุณ ภาพการศึก ษา
ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพ เพื่อทำหน้าที่กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านการเรียนการสอนของ
ทุ ก หลั ก สู ตร และเพื่ อ พิ จารณากลั่ น กรองผลการดำเนิ น งานด้ านการเรีย นการสอน หลั ก สูต รให้ มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2)
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร โดยมี ห น้ าที่ ด ำเนิ น การด้ านการประกั น
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร แนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้
สาขาวิชาได้มีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการวิชาการได้มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยใน
การประชุมแต่ละครั้ง จะมีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานไปตามแต่ละองค์ประกอบ อาทิเช่น
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่ อวัน ที่ 19 กรกฏาคม 2560 ใน
วาระที่ 3.4 การประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ นำเสนอตัวอย่างระบบและกลไกในการรับนักศึกษา
ใหม่ ในปีการศึกษา 2560 การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิ น โดยคณะกรรมการมี ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ดั ง นี้ 1. ในทุ ก ตั ว ชี้ วั ด ต้ อ งมี ก าร
ตั้งเป้ าหมายการดำเนิ นงานที่ ชัด เจน 2. การรับ นั ก ศึ ก ษาไม่ ค วรเน้น ที่ จำนวนนั ก ศึ ก ษา แต่ให้ เน้ น ที่
คุณภาพของนักศึกษา โดยทุกหลักสูตรควรมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเรียน
ไปจนจบการศึกษา และต้องมีการประเมินผลกิจกรรมที่หลักสูตรจัดให้ เช่น โครงการติว (วอ.5.2.2.2
รายงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4/2560)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ในวาระ
ที่ 3.1 การประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ นำเสนอตัวอย่าง/แนวปฏิบัติที่ดี ในการเขียนรายงาน
ผลการดำเนินงานของหลักสูตร ในตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ผลที่เกิ ดกับนักศึกษา เพื่อนำมาปรับใช้ในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลัก สูตรในคณะฯ
โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันหารือถึงแนะแนวทางในการเขียนรายงานผลการดำเนินการ (วอ.5.2.2.3
รายงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5/2560)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 วาระที่
1.3 ปฏิทินการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ กรรมการได้หารือเรื่องปฏิทินการดำเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยกรรมการมีข้อเสนอแนะให้แจ้งสาขาวิชาให้ เสนอรายวิชาที่ประสงค์จะทวน
สอบ พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการทวนสอบรายวิชาดังกล่าว (วอ.5.2.2.4 รายงานประชุมวิชาการ ครั้งที่
6/2560)
ทั้งนี้ จะมีการรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให้
คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาเป็นระยะ อาทิเช่น
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2560 (มิถุนายน 2560) วาระที่ 4.4 แจ้งผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 หลักสูตร ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ หลัก สูตร ประจำปีการศึกษา
2559 ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ทุกหลักสูตรนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตร พร้อมทั้งเสนอแนะเพิ่มเติม
ให้ติด ตามการดำเนินการของหลั ก สู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560 ทุก หลักสูตรของคณะฯ โดยควรมีการ
ติดตามกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตร ที่ปรับปรุงดังกล่าวทันใช้ในปีการศึกษา
2560 และวาระที่ 6.3 รายงานผลการประเมินตนเอง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี
การศึกษา 2559 ประธานกรรมการ ได้รายงานผลการประเมินตนเอง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบ (วอ.5.2.2.5 รายงานประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2560)
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2560 (สิงหาคม 2560) วาระที่ 1.1.1 แจ้ง
การปรับผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
ที่ประชุมรับทราบ (วอ.5.2.2.6 รายงานประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2560)
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 1.1.1 แจ้งเกี่ยวกับแผนการ
ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ที่
ประชุมรับทราบ (วอ.5.2.2.7 รายงานประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2561)
การประชุ ม คณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้ ง ที่ 4/2561 วาระที่ 1.1.2 แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ประชุม
รับทราบ (วอ.5.2.2.8 รายงานประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2561)
ข้ อ 3 มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของหลั ก สู ต รให้ เ กิ ด ผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร อาทิเช่น
- คณะฯ จัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนให้หลักสูตรดำเนินโครงการที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต ทั้งด้านวิชาการ ด้านสังคมและชุมชน และสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์
หลักและให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน (วอ.5.2.3.1 โครงการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต)
- คณะฯ จัดสรรงบประมาณให้ทุกหลักสูตร ใช้สำหรับการบริหารจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีป ระสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น (วอ.5.2.3.2 รายละเอียดงบประมาณเงิน
รายได้ ปีงบประมาณ 2561)
- คณะฯ จัดสรรทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากรและทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน อาทิ
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ห้องสมุดประจำคณะ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
- คณะฯ จัดสรรงบประมาณและอำนวยความสะดวกสำหรับการรับการประเมินคุณภาพภายใน
ของทุกหลัก สูตร เช่น การประสานงานและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ การจัดเตรียมอาคาร
สถานที่ การจ่ายค่าตอบแทนค่าเลีย้ งรับรองคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เป็นต้น
ข้อ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา
ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีหลักสูตรที่รับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร แต่มี หลักสูตร
ของคณะฯ ได้รับ การตรวจประเมินคุณ ภายภายใน ตามที่ สำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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กำหนด จำนวน 9 หลักสูตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ ย ว ขอไม่รับ การประเมินเนื่องจากไม่มีอาจารย์ป ระจำหลัก สูตร และไม่มีก ารรับ นัก ศึก ษาตั้งแต่ปี
การศึก ษา 2557 (วอ.5.2.4.1 บั นทึ ก ข้อความ ขอยกเว้น การรับ การประเมิ นหลั ก สูต รวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
การรับการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะฯได้ดำเนิน การเชิญ ผู้ทรงคุ ณวุฒิทั้งจาก
หน่ ว ยงานภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ ต รวจประเมิ น (วอ.5.2.4.2 คำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร) ซึ่งหลังจากรับ การประเมินคุณภาพภายใน
ทุกหลักสูตรมีการนำผลประเมินคุณภาพภายในและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เข้า
สู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานของ
หลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (วอ.5.2.4.3 วาระการประชุมคณะฯ เรื่อง
พิจารณาผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร)
หลักสูตร
วันที่รับการประเมิน
ค่าคะแนน
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
24 พฤษภาคม 2561
2.68
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
28 พฤษภาคม 2561
2.85
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
4 มิถุนายน 2561
2.72
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
5 มิถุนายน 2561
2.15
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
5 มิถุนายน 2561
3.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
6 มิถุนายน 2561
0.00
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
7 มิถุนายน 2561
3.71
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
7 มิถุนายน 2561
3.46
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
8 มิถุนายน 2561
2.77
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ไม่รับการประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
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หลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

วันที่รับการประเมิน

ค่าคะแนน

ข้อ 5 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลั ง จากทุ ก หลั ก สู ต รของคณะฯ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต รในปี
การศึกษา 2559 เรียบร้อยแล้ว ได้มีการนำผลประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อนำผลการประเมินไป
ปรับ ปรุงการดำเนิ น งานของหลั ก สู ต รในปี ถั ดไป ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น โดยกรรมการได้ ให้
ข้อเสนอแนะดังนี้
ทุกหลั ก สู ตรนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายใน ระดับ หลักสูตร ไป
ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตร พร้อมทั้งเสนอแนะเพิ่มเติมให้ติดตามการดำเนินการ
ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ทุกหลักสูตรของคณะฯ โดยควรมีการติดตามกระบวนการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตร ที่ปรับปรุงดังกล่าวทันใช้ในปีการศึกษา 2560 (วอ.5.2.5.1 รายงาน
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2560 (มิถุนายน 2560) วาระที่ 4.4 แจ้งผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560)
คณะฯ ได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะฯ มาปรับปรุงผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น
คณะฯ มีการติดตามสถานภาพของหลักสูตรอย่างเป็นระยะ โดยหัวหน้างานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษามีการรายงานสถานภาพของหลักสูตรให้ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรรับทราบใน
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ดังนี้
1) การประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
ประธานฯ นำเสนอสถานภาพหลั ก สู ต รที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ดังนี้
หลักสูตร
สถานภาพ
ระดับปริญญาตรี
รอการตอบรับจาก สกอ.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
รอการตอบรับจาก สกอ.
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ รอการตอบรับจาก สกอ.
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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2560)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระดับบัณฑิตศึกษา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระดับดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

สำนักบริหารฯ ตรวจก่อนส่ง สกอ.

รอการตอบรับจาก สกอ.
รอการตอบรับจาก สกอ.
สำนักบริหารฯ ตรวจ

รอเข้าประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รอการตรวจสอบสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

2) การประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2560
ประธานกรรมการ นำเสนอสถานภาพหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรจากที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ดังนี้
หลักสูตร
สถานภาพ
ระดับปริญญาตรี
รอการตอบรับจาก สกอ.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
รอการตอบรับจาก สกอ.
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ รอการตอบรับจาก สกอ.
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560)
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระดับบัณฑิตศึกษา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระดับดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

ผ่านกรรมการวิชาการรอตรวจสอบสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ
รอการตอบรับจาก สกอ.
รอการตอบรับจาก สกอ.
รอเข้ากรรมการบัณฑิตฯ

ผ่านกรรมการวิชาการรอตรวจสอบสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ
ผ่านกรรมการวิชาการรอตรวจสอบสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ

3) การประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 เมษายน 2561
ประธานกรรมการ นำเสนอสถานภาพหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรจากที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ดังนี้
หลักสูตร
สถานภาพ
ระดับปริญญาตรี
สกอ.เห็นชอบหลักสูตร วันที่ 18 ธ.ค. 2560
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สกอ.เห็นชอบหลักสูตร วันที่ 18 ธ.ค. 2560
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ รอการตอบรับจาก สกอ.
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560)
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระดับบัณฑิตศึกษา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระดับดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

ส่งคืนคณะแก้ไขรอบ 1 วันที่ 19 มีนาคม 2561

รอการตอบรับจาก สกอ.
สกอ.เห็นชอบหลักสูตร
ส่งหลักสูตรคืนคณะแก้ไข 25 สิงหาคม 2560

ผ่านกรรมการวิชาการรอตรวจสอบสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ
สำนักบริหารฯ ตรวจก่อนส่ง สกอ.

ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีหลักสูตรที่รับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร แต่มี หลักสูตร
ของคณะฯ ได้รับ การตรวจประเมินคุณ ภายภายใน ตามที่ สำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา
กำหนด จำนวน 9 หลักสูตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ ย ว ขอไม่รับ การประเมินเนื่องจากไม่มีอาจารย์ป ระจำหลัก สูตร และไม่มีก ารรับ นัก ศึก ษาตั้งแต่ ปี
การศึก ษา 2557 (วอ.5.2.4.1 บั นทึ ก ข้อความ ขอยกเว้น การรับ การประเมิ นหลั ก สูต รวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
ทั้งนี้ หลักสูตรของคณะฯ จำนวน 9 หลักสูตร มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านใน
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน จำนวน 8 หลักสูตร และไม่ผ่านในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับ
มาตรฐาน จำนวน 1 หลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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หลักสูตร

ผลการประเมินใน
องค์ประกอบที่ 1
การกำกับมาตรฐาน

1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
5 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

คะแนน
4

ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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กำหนดไว้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์
ประจำ
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

2.70
คะแนน
ร้อยละ
71.74

ตัวตั้ง/
ตัวหาร

33*100
44

ร้อยละ
56.70
5 คะแนน

25*100
44

ผลลัพธ์

2.64
คะแนน
ร้อยละ
75

ประเมิน
ตนเอง
4.59
2.64
5

ร้อยละ
56.82
5 คะแนน

4.89

6 ข้อ
6 ข้อ

6 ข้อ
6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

5
5
5.00
5

150,000
บาท
ร้อยละ 45

127,375
บาท
ร้อยละ
63.25

5

5
5
5.00

6 ข้อ

6 ข้อ

5
5.00

6 ข้อ

6 ข้อ

5
4.50

7 ข้อ

7 ข้อ

5

6 ข้อ
5 ข้อ
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้

4
61.53

คะแนนรวมเฉลี่ย

4.73

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
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