รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 25589
(สิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย แม่โ จ้ เรื่องแต่งตั้ ง คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพภายใน
ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2559 ลงวันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อทาหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2559 ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในระหว่างวันที่ 5 – 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รงุ่ กานต์ ใจวงค์ยะ
อาจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล
นางสาวศิรินยา อ้นแก้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

วันที่ทาการประเมิน
วันที่ 5 - 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ทาการประเมิน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ได้ดาเนินการตรวจสอบ
และประเมินคุ ณภาพการศึก ษาภายในของ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตามตัวบ่ง ชี้
ของสกอ. 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
คะแนน
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต
4.58
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย
5.00
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ
5.00
องค์ประกอบที่ 4: การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ
4.00
คะแนนรวม
4.65

ผลการประเมิน
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก

ในภาพรวมของการประเมินผลการดาเนินการ คณะกรรมการประเมิน มีความเห็ นว่ า
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทางที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้กาหนดในระดับดีมาก
โดยในรอบประเมินนี้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีพัฒนาการที่เ ด่น ชั ด
ในส่วนของการวิจัย
ทั้งนีม้ ีขอ้ คิดเห็นจากคณะกรรมการและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้
สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ
นาเสนอในวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
เนื่องจาก คณะมีส าขาวิชาที่ค่อนข้างแตกต่างกัน แต่คณะสามารถใช้ทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรอื่นๆ ของแต่ละสาขาวิชาร่วมกัน ในการผลิตบัณฑิต นอกจากนั้น
ทาให้เกิดความเข้มแข็งในด้านบริการวิชาการ ซึ่งสามารถให้แต่ละสาขาวิชาดาเนินการ
ร่วมกัน และยังสามารถบูรณาการกับการผลิตบัณฑิตได้
จุดที่ควรพัฒนา
ควรเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
เช่น จัด ตั้งห้องเรีย นรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีเ อกสารภาษาอังกฤษให้นัก ศึกษาได้ฝึกอ่าน
มีภาพยนตร์ที่มกี ารพูดภาษาอังกฤษให้นักศึกษาได้ฝึกฟัง เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าให้ครบ
ทุก สาขาวิชา ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีก ารด าเนินการในสาขาวิ ช าวิ ศวกรรมศาสตร์
เท่านั้น
2. จากการสั ม ภาษณ์ ตั ว แทนนั ก ศึ ก ษาจ านวน 6 คน นั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดไม่ มี
ความชัดเจนในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น คณะจึงควรปรับวิธีการ
ในการให้ ค วามรู้ ด้ า นประกั น คุ ณ ภาพแก่ นั ก ศึ ก ษาและควรประชาสั ม พั น ธ์ใ ห้
นักศึกษาทราบเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาให้ทั่วถึง
3. ควรสร้ า งแบบประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด กิ จ กรรมด้ า นต่ า งๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ ให้มรี ายละเอียดเพิ่มมากขึ้น
4. ควรจัดทาแผนด้านกิจการนักศึกษาให้ชัดเจน และประเมินผลการดาเนินงานของ
แผนตามเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของแผน และควรกาหนดวัตถุประสงค์
ของโครงการให้สามารถประเมินได้โดยง่าย
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
1. มีทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกเป็นจานวนมาก
2. มีการตีพิมพ์บทความทางวิชาการจากผลงานวิจัยเป็นจานวนมาก
แนวทางเสริมจุดแข็ง
เนื่องจากคณาจารย์ของคณะ มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกเป็นจานวนมาก และมีศักยภาพ
ในการขอโครงการวิจัย ดังนั้น คณะจึงควรกระตุ้นและสนับ สนุนให้คณาจารย์ ตี พิ ม พ์
ผลงานวิ จั ย ในวารสารระดั บ นานาชาติ ใ ห้ ม ากขึ้ น ทั้ ง นี้ จะช่ ว ยท าให้ ค ณะสามารถ
สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรกระตุ้นและสนับสนุนให้คณาจารย์ในบางสาขาวิชาทางานวิจัยให้มากขึน้ เพื่อให้
ทุกสาขาวิชาสามารถพัฒนาไปพร้อมๆ กัน

-4-

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
มีการบริการวิชาการที่สามารถบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ ในคณะ ให้ปฏิบัติงาน
ร่วมกันในโครงการเดียวกัน นอกจากนั้น ยังสามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
โดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการบริการวิชาการด้วย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถบ่งชีถ้ ึง
ความส าเร็จของโครงการได้ เช่น การนาไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริก าร หรือ
การได้รับความรู้เพิ่มขึ้นของผูร้ ับบริการ เป็นต้น
2. เนื่องจาก มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาล คณะ
จึงควรสร้างโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับคณะ
เช่น โครงการการให้คาปรึกษาด้านวิชาการ โครงการให้บริการการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรเพิ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้ ค วามส าเร็ จ ของแผนตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ในการประเมิ น
ความสาเร็จตามตัวบ่งชีข้ องแผน
2. เนื่ อ งจาก การด าเนิ น งานโครงการตามแผนมี ผ ลส าเร็ จ เพี ย งร้ อ ยละ 33.33
ของโครงการทั้ ง หมด ดั ง นั้ น คณะจึ ง ควรก ากั บ ติ ด ตามให้ มี ก ารด าเนิ น งาน
ตามแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด
3. ในการกาหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะได้กาหนดว่าจะดาเนินการในด้านเกษตรล้านนา ดังนั้น จึงควรมีโครงการ
หรือกิจกรรมที่สอดรับกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์น้ดี ว้ ย
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
ผู้บริหารมีความเป็นกันเอง และเอาใจใส่ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด และ
สนับสนุนให้มคี วามก้าวหน้าในสายงาน
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมี วิ ธี ก ารแปลงแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ เ ป็ น แผนปฏิ บัติ ร าชการประจ าปีอ ย่าง
ชัดเจน เช่น การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์มีกลยุท ธ์และ
เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปี และสามารถก าหนด
โครงการที่นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
2. ควรประชาสัมพันธ์วสิ ัยทัศน์แก่บุคลากรให้มากขึ้น และกระตุน้ ให้บุคลากรช่วยกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
3. ควรวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงให้แยกจากประเด็นปัญหา เช่น ติดตามการส่ง
รายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ล่าช้า การเร่งรัดการติดตามการ
ชาระคืนเงินทดรองราชการ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหา ไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยง
4. ควรนาองค์ความรู้ที่ได้จากผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มาจัดทา
เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี และเผยแพร่ ใ ห้ มี ก ารน าไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งกว้ า งขวางภายใน
องค์กร
ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ควรตรวจสอบการเชื่อมต่อข้อมูลหลักฐานเอกสารอ้างอิงให้ตรงตามประเด็น
สะท้อนข้อคิดจากผู้บริหาร
1. คณะมุ่งมั่นในการพั ฒนานัก ศึก ษาให้สามารถปรับ ตัวในการท างานในระดับนานาชาติไ ด้
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือ “ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ในระดับนานาชาติ”
2. คณะมีการจัดตั้งหน่วยวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทางานวิจัย
ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา โดยกาหนดให้หน่วยวิจัยแต่ละหน่วยแสวงหา
แหล่งทุนวิจัยจากภายนอก อีกทั้ง ยังมีการสนับสนุนงบประมาณสาหรับหน่วยวิจัยหนึ่งๆ
เพื่อรองรับการบริหารจัดการภายในหน่วยวิจัยให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
สะท้อนข้อคิดจากคณาจารย์
1. มีการสอดแทรกทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาและผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่คณะฯ
กาหนด
2. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนารายบุคคล รวมทั้ง
มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นทุนวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ได้ดาเนินงานวิจัยอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
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3. มีการบูรณาการการทางานระหว่างสาขาวิชา ทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ
4. มี ก ารจั ด สรรงบประมาณส าหรั บ การบริ ห ารจั ด การภายในสาขาวิ ช า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
คล่องตัวในการบริหารหลักสูตร
5. มีการสร้างบรรยากาศการทางานในบางสาขาวิชาที่ผลักดันให้คณาจารย์ผลิตผลงานทาง
วิชาการ และขอตาแหน่งทางวิชาการตามแผนที่กาหนด
6. ควรมี ก ารบริห ารจั ด การทรัพ ยากรบุ คคลที่มี ค วามรู้ ความสามารถที่ แ ตกต่า งกั น อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนคณะ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
7. บัณฑิตเป็นที่ไปฝึกงานด้านสหกิจศึกษาเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
สะท้อนข้อคิดจากนักศึกษา
1. คณะมีการจัดกิจกรรมนานักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาไปให้ความรู้แก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาไม่มคี วามเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
3. อุปกรณ์/เครื่องมือในห้องปฏิบัติการเฉพาะทางไม่เพียงพอ
4. ต้องการให้คณะมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบน้าในห้องปฏิบัติการ ห้องน้า
และลิฟท์ เป็นต้น
5. ต้องการให้เน้นการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
6. นักศึกษาใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นออนไลน์ ในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือ
เนือ้ หาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
7. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง
8. ต้องการให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ในสถานประกอบการจริงมากขึ้น
สะท้อนข้อคิดจากผู้ใช้บัณฑิต
1. บั ณ ฑิ ต มี ค วามตั้ ง ใจในการท างาน มี ค วามขยั น อดทน แต่ ยั ง ขาดทั ก ษะทางด้า นการใช้
ภาษาอังกฤษ และการทารายงาน
2. บัณฑิตยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
3. ควรเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ควรมีการเสริมความรู้ทางด้านคุณภาพมาตรฐานโรงงานเบือ้ งต้น
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สะท้อนข้อคิดจากศิษย์เก่า
1. ควรจัดสรรอุปกรณ์ /เครื่องมือปฏิบัติก าร สาหรับ รองรับการเรียนการสอนที่ ใ ห้นัก ศึก ษา
สามารถได้ปฏิบัติงานจริง
2. มีการใช้ Facebook เป็นช่องการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ศิษย์เก่า
3. บัณฑิตมีความอดทน สู้งาน
สะท้อนข้อคิดจากบุคลากรสายสนับสนุน
1. ผูบ้ ริหารมีความใส่ใจ เอือ้ เฟื้อ เผื่อแผ่ และเป็นกันเองกับบุคลากร
2. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรกับผู้บริหารหลากหลายช่องทาง เช่น Facebook
line รวมทั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นที่ตดิ ตั้งภายในคณะ เป็นต้น
3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการขอตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
4. ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ งานอื่ น แม้ ว่ า ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา แต่
สามารถส่งผลให้คณะสามารถพัฒนาต่อไปได้
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ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจาปีการศึกษา 2559
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองโดยหลักสูตร

คะแนน

ผลลัพธ์ , (%) ,
สัดส่วน, ข้อ

ประเมิน
ตนเอง
4.56
2.48

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
กาหนดไว้
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

3.01 คะแนน

1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก

ร้อยละ 70

1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 55

โปรดระบุรายละเอียด
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ร้อยละ -45

ตัวตั้ง/ตัวหาร

22.34
9
33 x 100
46
27 x 100
46

2.48
(71.74 x 5) / 40
= 5 คะแนน
(58.70 x 5) / 60
= 4.89 คะแนน

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

วุฒิป.โท 5 คน
วุฒิป.โท 3 คน
วุฒิป.โท - คน

(10.30-20) x 100

ร้อยละ -48.50

5.00
4.89

5 ข้อ

23.5
9
33 x 100
46
27 x 100
46

วุฒิป.เอก 14 คน ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
วุฒิป.เอก 5 คน รองศาสตราจารย์
วุฒิป.เอก - คน
ศาสตราจารย์
(10.30-20) x 100
5.00

20
6 ข้อ

ผลการประเมินโดยกรรมการ
ประเมิน
ผลลัพธ์ , (%) ,
ตัวตั้ง/ตัวหาร
สัดส่วน, ข้อ
2.61

คะแนน
กรรมการ
4.58
2.61

(71.74 x 5) / 40
= 5 คะแนน

5.00

(58.70 x 5) / 60

4.89

= 4.89 คะแนน
วุฒิป.โท 5 คน
วุฒิป.โท 3 คน
วุฒิป.โท - คน

วุฒิป.เอก 14 คน
วุฒิป.เอก 5 คน
วุฒิป.เอก - คน

ร้อยละ -48.50

5.00

6 ข้อ
(ข้อ 1-6)
6 ข้อ
(ข้อ 1-6)

5.00

20
6 ข้อ
(ข้อ 1-6)
6 ข้อ
(ข้อ 1-6)

5.00
5.00

5.00
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เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองโดยหลักสูตร

คะแนน

ผลลัพธ์ , (%) ,
สัดส่วน, ข้อ

ประเมิน
ตนเอง
5.00
5.00

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
กาหนดไว้
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

6 ข้อ
200,000 บาท

ร้อยละ 40

โปรดระบุจานวนในแต่ละค่าน้าหนัก

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวตั้ง/ตัวหาร

6 ข้อ

19,228,812.60
45
24.2 x 100
44
ค่าน้าหนัก 0.2
ค่าน้าหนัก 0.4
ค่าน้าหนัก 0.6
ค่าน้าหนัก 0.8
ค่าน้าหนัก 1

6 ข้อ
(ข้อ 1-6)
(427,306.95 x
5) / 60,000
= 5 คะแนน
(55 x 5) / 30
= 5 คะแนน
จานวน 21 เรื่อง
จานวน 4 เรื่อง
จานวน 0 เรื่อง
จานวน 13 เรื่อง
จานวน 8 เรื่อง
6 ข้อ
(ข้อ 1-6)

5.00

5.00
4.20
1.60
0.00
10.40
8.00
5.00
5.00

ผลการประเมินโดยกรรมการ
ประเมิน
ผลลัพธ์ , (%) ,
ตัวตั้ง/ตัวหาร
สัดส่วน, ข้อ

4,992,892.60
44
26 x 100
46
ค่าน้าหนัก 0.2
ค่าน้าหนัก 0.4
ค่าน้าหนัก 0.6
ค่าน้าหนัก 0.8
ค่าน้าหนัก 1

6 ข้อ
(ข้อ 1-6)
(113,474.83 x
5) / 60,000
= 5 คะแนน
(56.52 x 5) / 30

= 9.42
จานวน 19 เรื่อง
จานวน 7 เรื่อง
จานวน 0 เรื่อง
จานวน 13 เรื่อง
จานวน 9 เรื่อง
6 ข้อ
(ข้อ 1-6)

คะแนน
กรรมการ
5.00
5.00
5.00

5.00
3.80
2.80
0.00
10.40
9.00
5.00
5.00
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เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองโดยหลักสูตร

คะแนน

ผลลัพธ์ , (%) ,
สัดส่วน, ข้อ

ประเมิน
ตนเอง
5.00

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
กาหนดไว้
องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

7 ข้อ

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร

6 ข้อ

ตัวตั้ง/ตัวหาร

6 ข้อ
(ข้อ 1-6)
7 ข้อ
(ข้อ 1-7)
5 ข้อ
(ข้อ 1-5)
คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้)
ระดับคุณภาพ

5.00
4.50
5.00

4.00
4.72
ดีมาก

ผลการประเมินโดยกรรมการ
ประเมิน
ผลลัพธ์ , (%) ,
ตัวตั้ง/ตัวหาร
สัดส่วน, ข้อ

คะแนน
กรรมการ
5.00

6 ข้อ
(ข้อ 1-6)
5 ข้อ
(ข้อ 2, 3, 4, 6
และ 7)
5 ข้อ
(ข้อ 1-5)
คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้)
ระดับคุณภาพ

5.00
4.00
4.00

4.00
4.65
ดีมาก
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ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
จานวนตัวบ่งชี้

จานวนตัว
บ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต

คะแนนเฉลี่ย

1. การผลิตบัณฑิต

6

4.96

5.00

2.61

4.58

ระดับดีมาก

2. การวิจัย

3

5.00

5.00

5.00

5.00

ระดับดีมาก

3. การบริการวิชาการ

1

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

5. การบริหารจัดการ

2

-

4.00

-

4.00

ระดับดี

13

4.97

4.71

3.81

4.65

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

ระดับดี

ระดับดีมาก

องค์ประกอบ

รวม
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
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ภาคผนวก ก
กาหนดการประเมินคุณภาพภายใน
…………………………..
กาหนดการประเมินคุณภาพภายใน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560
วัน/เวลา
5 กรกฎาคม 2560
09.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-11.00 น.
11.00-11.30 น.
11.30-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-13.30 น.
13.30-16.00 น.
6 กรกฎาคม 2560
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.30 น.

กิจกรรม

สถานที่

คณะกรรมการฯ พบผู้บริหารคณะฯ
(คณบดีแนะนาคณะฯ และผู้บริหาร)
การสัมภาษณ์
- ตัวแทนนักศึกษา
- ตัวแทนอาจารย์
- ผู้บริหารคณะฯ (คณบดี และรองคณบดี)
- เลขานุการคณะฯ,เจ้าหน้าที่สานักงานเลขานุการ
(ด้านการศึกษา,ธุรการ,การวิจัย,กิจการนักศึกษา,
การเงิน,แผน) ,
เจ้าหน้าที่วทิ ยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิ าร
รับประทานอาหารกลางวัน
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงงานและศิษย์เก่า
คณะกรรมการฯ ประชุม ศึกษาข้อมูลและเอกสาร

ห้องประชุมชั้น 4
อาคารเรียนรวม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์

คณะกรรมการฯ ประชุมและสรุปผลการประเมิน
รับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการฯ ประชุมและสรุปผลการประเมิน
คณะกรรมการฯ นาเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในต่อ
บุคลากรคณะฯ

ห้องประชุมชั้น 4
อาคารเรียนรวม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
E 122

หมายเหตุ 1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
2. ผู้ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา : อธิษฐาน มีแสงแก้ว (088-2681124)
วิภาวรรณ ผาภูมิ (089-8548054)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (053-875000 ต่อ 105)
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์
........................
ตัวแทนผู้บริหาร
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ
2. อาจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
3. รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
4. อาจารย์ ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจติ รา แดงปรก

ตัวแทนคณาจารย์
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย
2. อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
1. นางสาวรัชนี ทัศเกตุ
2. นางวิภาวรรณ ผาภูมิ
3. นายอดุลย์ โพธิ
4. นางอัจฉรี นาคะเสถียร
5. นางผุสดี วงศ์มาศ
6. นางสาวปวริศา ศรีสง่า
7. นางวิไล กานิล

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
การต่างประเทศ
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ตัวแทนนักศึกษา
1. นางสาวธนัญญา ศิริวาส
2. นางสาวมนัสนันท์ เมฆจินดา
3. นางสาวพิมพ์พิดา สิทธิ์คงเด่น
4. นางสาวสุภาพร เขื่อนแก้ว
5. นางสาวโสมวรรณ วิมลวัฒนะ
6. นางสาวสายธาร สุวรรณาภา
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต
1. คุณณัฐพงษ์ มีลา
ตัวแทนศิษย์เก่า
1. นางสาวนันท์ณภัส ระหงษ์

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
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ภาคผนวก ค
ภาพประกอบการตรวจประเมิน
........................

