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ข

คำนำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์
การประกันคุณภาพ ตามมาตรฐาน CUPT QMS เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2563 ซึ่งในปีการศึกษา 2564
จะใช้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามช่วงเวลาปีการศึกษา คือ มิถุนายน 2563 ถึง พฤษภาคม 2564 สำหรับ
เกณฑ์ขอ้ กำหนดที่ C1 C2 และ C7 ส่วนช่วงเวลาตามปีงบประมาณคือ ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 ใช้
สำหรับเกณฑ์ขอ้ กำหนดที่ C3 C4 C5 C6 และ C8 โดยเป็นผลการดำเนินงานสำหรับปีน้ี
อย่ างไรก็ ตาม เกณฑ์ การประเมิ นการประกั นคุ ณภาพตามมาตรฐาน CUPT QMS นั ้ นมี ความ
แตกต่างจากเกณฑ์เดิมของ สกอ. ดังนั้นคณะฯ จึงนำเอาข้อมูลที่ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง 4 ปีย้อนหลังคือ
ปีการศึกษา 2560-2563 มาวิเคราะห์เทียบเคียงกับเกณฑ์ตามมาตรฐาน CUPT QMS และการดำเนินงาน
ตามนโยบายของผู้บริหารคณะฯ ชุดใหม่ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งมั่น
ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ท ันต่ อการ
เปลี่ยนแปลงตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับ” รวมถึงการวางระบบ แนวปฏิบัติ และกำกับติดตามผล
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเลือกอยู่ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

...................................
(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ส่วนที่ 1
โครงร่างองค์กร

2

P.1 ลักษณะองค์กร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยการปรับโครงสร้างองค์กร
จากภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะ
ธุ ร กิ จ การเกษตร เพื ่ อผลิ ตบั ณฑิ ตในสาขาที ่ ขาดแคลน ทางด้ านสาขาวิ ศวกรรมศาสตร์ และสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
(1) หลักสูตรและบริการ
คณะฯ มีก ารจัด การศึก ษา จำนวน 11 หลัก สูตร ทั้งในระดับ ปริญ ญาตรี ปริญ ญาโท และ
ปริญญาเอก รวมทั้งมีภารกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียดตามตาราง OP-1ก (1-1) และการบริการอื่น ๆ ตาม ตาราง OP-1ก (1-2)
ตารางที่ OP-1ก (1-1) การจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563
ระดับการศึกษา
จำนวน
แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี มีจำนวน 5 หลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(1) สาขาวิศวกรรมเกษตร
(2) สาขาวิศวกรรมอาหาร
(3) สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(4) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(5) สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ระดับบัณฑิตศึกษา มีจำนวน 6 หลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท
(1)
(2)
(3)
(4)

5

-

นักปฏิบัตสิ ายวิทยาศาสตร์
นักปฏิบัตสิ ายวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรวิชาชีพ
วิศวกรวิชาชีพควบคุม
ผู้ประกอบการใหม่
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

4

-

นักวิจัย
นวัตกรรมและการต่อยอดองค์ความรู้
ผู้ประกอบการใหม่
มหาวิทยาลัยทางการเกษตรระดับชาติ

2

-

นักวิจัยระดับสูง
นวัตกรรมและองค์ความรูใ้ หม่
ผู้ประกอบการใหม่
มหาวิทยาลัยทางการเกษตรระดับนานาชาติ

สาขาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาสหวิทยาการเกษตร

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
(1) สาขาวิศวกรรมอาหาร
(2) สาขาสหวิทยาการเกษตร
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ตารางที่ OP-1ก (1-2) การบริการที่สำคัญ
การบริการที่
แนวทางและวิธีการให้บริการ
สำคัญ
ดำเนินการวิจัยตามเงื่อนไขของแหล่งทุน เช่น วช. สวก. สวทช. และเอกชน ผ่าน
การวิจัย
หน่วยงานวิจัย
1. จัดอบรมและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
การบริการ
2. ให้ บ ริ ก ารทางห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร ได้ แ ก่ ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารวิ ศ วกรรมอาหาร
วิชาการ
ห้องปฏิบัติการยาง ห้องปฏิบัติการแปรรูปผักและผลไม้ ห้องปฏิบัติการแปรรูป
เนือ้ สัตว์ ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ต้นกำลัง ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล เป็นต้น
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม
คณะฯ ได้มีการกำหนดปรัชญาการศึกษา พันธกิจ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และค่านิยมของคณะ ที่
สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า “จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างปัญญาใน
รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการทำงานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน มุ่ง
ให้ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะเดิม สร้างเสริมทักษะใหม่ มีวิธีคิดของการ
เป็นผู้ประกอบการ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ลและการสื่อสาร มีความตระหนักต่อสังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ว่า
มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศ
ทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” ดังนี้
ปรัชญา บัณฑิตผู้มคี วามรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วย
การศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม
พันธกิจ 1. ส่งเสริมบัณฑิตให้มคี วามรู้ในเชิงวิชาการและเป็นนักปฏิบัติในเชิงวิชาชีพทางด้าน
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs)
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
2. ส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะการใช้ชีวิต (Soft skill) มีคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้ดำรงตนได้ตามศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดงี ามของชาติ
3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และเผยแพร่สู่
สังคมในทุกระดับทั้งกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
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4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งบุคลากร และทรัพยากรที่มอี ยู่เพื่อแสวงหารายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้าง
นวัตกรรม ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบท
ของมหาวิทยาลัยในกำกับ
อัตลักษณ์ มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยม 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)
• มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
• 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)
(4) ผูกพันประสานความแตกต่างให้เป็นหนึ่ง (U=Unity among diversity)
• มีความสามารถในการบูรณาการความรูค้ วามสามารถที่หลากหลาย ใน
สาขาวิชาที่มคี วามแตกต่างกันได้อย่างลงตัว อันเป็นความโดดเด่นของคณะฯ ที่
ไม่เหมือนใคร ซึ่งตรงกับค่านิยมของมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า “ก้าวนำด้วยเกียรติภูม”ิ
(O = Originality)
(5) จิตคนึงถึงการให้บริการ (S=Service-minded)
• มีจิตบริการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยการทำเกินความคาดหมาย (Service
beyond expectation)
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สมรรถนะ เป็นคณะที่สามารถสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้ครบห่วง
โซ่คุณค่า (Agronovation Value Chain)
หลัก

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
คณะฯ มีบุคลากรทั้งสิน้ จำนวน 78 คน โดยจำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
และ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ OP-1 ก(3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา
สาย
วุฒิการศึกษา
สายวิชาการ สนับสนุน
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
วิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการของสาย
ปริญญาเอก
36
ผูส้ อน: (คน)
9
ปริญญาโท
5
ศ./รศ./ผศ./อ. = 0/10/19/12
18
ปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ = 0/24/46/30
10
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ตำแหน่งความก้าวหน้าของสาย
รวม
41
37
สนับสนุน (คน)
เชี่ยวชาญ = 0
อายุเฉลี่ย
47 ปี
45 ปี
ชำนาญการพิเศษ = 3
ชำนาญการ = 4
อายุงานเฉลี่ย
18 ปี
15 ปี
ชำนาญงานพิเศษ = 0
ชำนาญงาน = 0
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ตารางที่ OP-1 ก(3-2) ปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะ
สายผู้สอน
ปัจจัยหลัก
1. เงินเดือน / ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน
2. ตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งที่สูงขึน้
3. ความภาคภูมิใจ เช่น สิ่งตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงิน รางวัล การ
ได้รับการยกย่อง
4. ความพึงพอใจ เช่น ธรรมาภิบ าลของผู้บ ริหาร เพื่อนร่วมงาน
บรรยากาศสถานที่





สาย
สนับสนุน








(4) สินทรัพย์
คณะ/สถาบันมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สำคัญอะไรบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อวิธีการ
ดำเนินงาน เพื่อบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ/สถาบัน
คณะมีอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการที่อำนวยความสะดวกในการเรียน
การสอน จำนวนทั้งสิน้ 6 อาคาร ดังนี้
- อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พืน้ ที่ 17,175 ตร.ม.
- อาคารพนม สมิตานนท์
พืน้ ที่ 10,363 ตร.ม.
อาคารสถานที่
- อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม
พืน้ ที่ 3,488 ตร.ม.
- โรงงานนำร่องด้านเทคโนโลยีการอาหาร พืน้ ที่
1,815 ตร.ม.
- อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
พืน้ ที่
1,660 ตร.ม.
- อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางฯ
พืน้ ที่
2,105 ตร.ม.
- ห้องประชุมใหญ่ขนาด 300 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง
- ห้องประชุมขนาด 50 ที่นั่ง
จำนวน 1 ห้อง
- ห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่ง
จำนวน 2 ห้อง
- ห้องเรียนขนาด 100 ที่นั่ง
จำนวน 3 ห้อง
- ห้องเรียนขนาด 80 ที่นั่ง
จำนวน 4 ห้อง
ห้องเรียนและ
- ห้องเรียนขนาด 60 ที่นั่ง
จำนวน 4 ห้อง
ห้องวิจัย
- ห้องเรียนขนาด 40 ที่นั่ง
จำนวน 4 ห้อง
- ห้องเรียนขนาด 20 ที่นั่ง
จำนวน 4 ห้อง
- โรงงานนำร่องที่มเี ครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปที่ออกแบบให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กรรมวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเพื่อฝึกปฏิบัติ
นักศึกษาให้มที ักษะด้านเทคโนโลยีอาหาร
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เทคโนโลยีอุปกรณ์

- ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร ได้แก่
หมวด 1 Fluid Mechanic Lab, หมวด 2 Automotive Lab, หมวด 3
Thermodynamics & Heat Transfer Lab, หมวด 4 Dynamics Lab,
หมวด 5 Material Testing Lab และ หมวด 6 Miscellaneous Lab
- ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เช่น
ห้องปฏิบัติการทางด้านเนือ้ สัตว์ เบเกอรี่ แป้ง
- ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่
ห้องปฏิบัติการคัดแยกและคัดเกรดผัก/ผลไม้ พืชเมล็ด ห้องเก็บเย็น เป็น
ต้น
ห้องปฏิบัติการทางด้านยางและพอลิเมอร์ ได้แก่ ห้องทดสอบคุณสมบัติ
ของวัสดุ
- มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อ internet
- มีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั้งอาคารทุกอาคาร
- มีระบบโปรแกรมบัญชีเพื่อการบริหารของคณะเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
- มีระบบสารสนเทศในการจัดการหนังสือเวียน e-manage
- มีระบบระบบกำกับติดตามการดำเนินงานด้านวิชาการ
Academic Eng-Agro V.2 (เว็บคณะ)

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

สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
คณบดี

ผอ.สำนักงานคณบดี
หน. งานบริหารและ
ธุรการ
หน. งานคลังและพัสดุ
หน. งานนโยบาย แผน
และประกันคุณภาพ
หน. งานบริการวิชาการ
และวิจัย

หน. งานบริการ
การศึกษาและกิจการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและสิ่งแวดล้อม

ผูอ้ ำนวยการสถานบริการ
วิชาการ

คณะกรรมการประจำ
คณะฯคณะ
คณะกรรมการวิชาการ
ประธานอาจารย์
หลักสูตร
ผูร้ ับผิดชอบ
ตรต่า-ง ๆสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตหลั
รปริกญสูญาตรี
-

สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิศวกรรมอาหาร

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

ระดับบัณฑิตศึกษา

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

ผู้ใช้บัณฑิต

ศิษย์เก่า

ความต้องการและความคาดหวัง
-

จบแล้วมีงานทำที่ดี เงินเดือนสูง
จบการศึกษาตามกำหนดเวลา
ได้เรียนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
มีบรรยากาศน่าเรียน
รู้สกึ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
คุณภาพทางวิชาการ/งานวิจัย
ยกระดับตำแหน่งการทำงาน
ได้นวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่
ทุนสนับสนุนการศึกษา

-

องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัตไิ ด้จริง
ได้รับบริการที่ดอี ย่างต่อเนื่อง
มีช่องทางการสื่อสารที่สะดวก
ได้รับองค์ความรู้ที่ใช้ได้จริง
ได้รับผลลัพธ์ของงานวิจัยรวดเร็ว ตรงเวลาตามที่กำหนด

-

บุตรหลานมีความรู้ สามารถประกอบอาชีพ มีงานทำ
ความปลอดภัยต่อชีวติ ความเป็นอยู่ของลูกหลาน
การอำนวยความสะดวกในการเรียน
ทุนช่วยเหลือการศึกษา
ระบบการดูแลแนะแนวที่ดี
บุตรหลานเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เก่ง รูจ้ ริง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ได้คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
ได้คนเก่ง มีความรู้พร้อมในการทำงาน
ได้คนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
อบรมความรู้เพิ่มเติม
ได้รับความภาคภูมใิ จ และการยอมรับว่าจบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงที่ดี

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

ระดับบัณฑิตศึกษา

ส่วนตลาดที่สำคัญ
นักเรียน ม.6 ทั่วไป
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 25
โรงเรียนในเขตภาคเหนือที่
มีการทำ MOU

บัณฑิตปริญญาตรี /
บัณฑิตปริญญาโท
ผู้สนใจจากต่างประเทศ
(กลุ่มใหม่ ปี 2563)

-

-

-

ความต้องการความคาดหวัง
ทราบแนวทางการประกอบอาชีพ เพื่อสามารถเลือก
เข้ า ศึ ก ษาในสาขาวิ ชาที ่ ส ามารถประกอบวิ ชาชี พ ที่
ต้องการ
ได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ได้เข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงน่าภาคภูมิใจ
ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา
ทราบแนวทางความเชี ่ ย วชาญทางการวิ จ ั ย เพื่ อ
สามารถเลือกเข้า ศึกษาในสาขาวิ ชาที่ ต รงกั บความ
ต้องการ
ได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ได้เข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงน่าภาคภูมิใจ
ได้ รั บการสนั บสนุ น ทุ น การศึ ก ษา/ทุ น วิ จ ั ย /ทุ น การ
นำเสนอผลงาน/ทุนสนับสนุนการตีพมิ พ์

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ตารางที่ OP-1ข (2-1) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
กลุ่ม/ประเภท

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

การวิจัย
การวิจัยร่วมกัน

ขยายเครือข่าย
งานวิจัยและการขอ

ข้อกำหนดในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

ช่องทางการ
สื่อสาร

การเตรียมตัวนักศึกษาให้
มีความรู้เพียงพอที่จะ
ปฏิบัตงิ าน
การจัดสรรทุนร่วมกัน
การจัดห้องเรียน/
กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติ
ร่วมกัน
การจัดสิ่งสนับสนุน
ร่วมกัน
การจัดสรรที่พัก
การเตรียมตัวนักศึกษาให้
มีความรู้เพียงพอที่จะ
ปฏิบัตงิ าน

ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์
โทรสาร
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กลุ่ม/ประเภท

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

บทบาทที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
กระบวนการ
การส่งเสริมขีด
ความสามารถ
ทุนวิจัยแบบบูรณา
การ
สหกิจศึกษาและการ ร่วมผลิตบัณฑิต และ การเตรียมตัวนักศึกษา/
วิจัย
ส ร ้ า ง โ จ ท ย ์ ว ิ จั ย นักวิจัยให้มคี วามพร้อมที่
ร่วมกับอาจารย์
จะปฏิบัตงิ านในสถาน
ประกอบการ
การวิจัย

เพิ่มขีดความสามารถ การเตรียมตัวนักวิจัยให้มี
ด้านการวิจัย
ความพร้อมที่จะ
ปฏิบัตงิ าน
ก า ร ค ว บ ค ุ ม ใ ห ้ มีก า ร
ปฏิ บ ั ต ิ ต ามระเบี ย บของ
แหล่งทุน

ช่องทางการ
สื่อสาร

ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์
โทรสาร
ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์
โทรสาร

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

คู่แข่งทีส่ ำคัญ
ระดับภูมภิ าค มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับภูมภิ าค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับภูมภิ าค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับภูมภิ าค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
1) มีมหาวิทยาลัยจำนวนมากเปิดสาขาวิชาคล้า ย ๆ กันกับคณะฯ กอรปกับความนิยมของ
นักเรียนมัธยมปลายที่เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์น้อยลง นักเรียนมีตัวเลือกที่มากขึ้น ซึ่งทำให้มีจำนวน
นักเรียนที่เลือกเรียนในสาขาวิชาของคณะน้อยลง ดังนั้นการหาจุดเด่นของหลักสูตรที่จะสามารถดึงดูด
ลูกค้า และการวางเป้าหมายที่คุณภาพมากกว่าจำนวน
2) นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 จะทำให้สังคมหันมาให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ทำให้มีโอกาสที่คณะจะสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างผลงานวิจัย
เพิ่มขึน้ ยังประโยชน์ให้สังคม และมีโอกาสทำให้สังคมรูจ้ ักคณะฯ มากขึ้น
3) การเลือกกำหนดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามนโยบายเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ง
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมีศักยภาพในการสร้างผลงานและตัวชี้วัดให้กับมหาวิทยาลัยได้
อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ และผูป้ ระกอบการใหม่
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
แหล่ ง ข้ อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บที ่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล การสมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาระบบกลาง (Admission) ของสำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
(http://www.cuas.or.th)
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
คณะมีความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตามตาราง OP-2 ข
ตารางที่ OP-2ข (1-1) ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
(Strategic Challenge)
(Strategic Advantage)
คุกคาม/จุดอ่อน
จุดแข็ง/โอกาส
ด้านหลักสูตร
การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผน
การสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่
การพัฒนาบัณฑิตให้มคี ุณภาพ
การสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการใหม่
การพัฒนามหาบัณฑิตให้มีคุณภาพสูง
การสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรมและ
การพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณภาพสูงมาก
อุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจร
ด้านวิจัย
การเพิ่มงานวิจัยที่มคี ุณภาพสูงทางวิชาการ
งานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ องค์ความรูใ้ หม่
การเพิ่มงานวิจัยที่มกี ารนำไปใช้ประโยชน์
การจดสิทธิบัตร
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
(Strategic Challenge)
คุกคาม/จุดอ่อน

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
(Strategic Advantage)
จุดแข็ง/โอกาส

ด้านบริการวิชาการ
ตลาดทางด้านบริการวิชาการที่คล้ายคลึงกัน
การเพิ่มรายได้ของคณะจากการบริการวิชาการ
ศักยภาพในการให้การบริการวิชาการ
เพื่อความมั่นคงทางรายได้
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การพัฒนาคน และจิตสำนึกของการมีส่วนร่วม องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดการ
ใช้พลังงาน
การปฏิบัติการ
การบูรณาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรใน
ผลงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
สาขาต่าง ๆ ของคณะฯ
เกษตรได้ครบห่วงโซ่คุณค่า (Agronovation Value
Chain) ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาระดับประเทศ ตาม
นโยบายรัฐบาล กระทรวงอุดมศึกษาฯ และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
คณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการโดยเริ่มใช้ระบบประกันคุณภาพระบบ CUPT QMS
ตั ้ ง แต่ ป ี 2563 เป็ น ต้ น ไป โดยคณะฯ มี น โยบายใช้ ระบบการปรั บ ปรุง การบริ ห ารงานในรอบการ
บริหารงาน ช่วงปี 2563-2566 ดังนี้
1. กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean Strategy) สำหรับ C.1 และ C.2
2. กลยุทธ์การทำงานแบบลดการสูญเสีย (LEAN) สำหรับ C.6
3. กลยุทธ์วิเคราะห์ SWOT and TOWS สำหรับ C.8 เป็นต้น
4. แนวการพัฒนาระบบ EdPEx 2563-2566
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ส่วนที่ 2
องค์ประกอบระบบบริหารคุณภาพ
การศึกษา CUPT-QMS Guidelines
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คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้วางระบบกำกับและติดตาม การดำเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะตามเกณฑ์ CUPT-QMS Guidelines ประกอบไปด้วย 8
แนวทาง ดังแสดงในรูปที่ C.1.1-C.1.2 ประกอบด้วย
C.1 ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน (Admission)
C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้และความต้องการ
จำเป็นของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (Program PLO)
C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามทิศทางการพัฒนา
ด้านวิจัยและเพื่อผูเ้ รียน (Research)
C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
และเพื่อผู้เรียน (Service)
C.5 ผลและกระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับ
พันธกิจอื่นของสถาบัน (Culture)
C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ (Infra)
C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผูน้ ำ ธรรมาภิบาล และการตอบสนองผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Leader)
การวางระบบกำกับและติดตามของคณะฯ (Academic Eng-Agro V1.0)

รูปที่ C.1.1 ระบบกำกับและติดตามของคณะฯ (Academic of Eng-Agro V1.0)
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รูปที่ C.1.2 ระบบกำกับและติดตามของคณะฯ (Academic of Eng-Agro V2.0)
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C.1 ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน
คำอธิบาย : การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะควรสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ทั้งด้านสมรรถนะของบัณฑิตและจำนวน เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่มากเกินไปและคุณสมบัติที่
ไม่เหมาะสมไม่เ พียงส่งผลต่อการจัดการเรีย นการสอน ผลการเรีย นรู้ และคุณภาพของบัณฑิตใน
ท้ายที่สุด แต่ยังส่งผลต่อภาวะการได้งานทำอีกด้วย และหากจำนวนรับน้อยเกินไปก็อาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการจัดการหลักสูตร ดังนั้นการติดตาม ควบคุม วิเคราะห์จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษา
และ/หรือคุณสมบัติของผู้ส มัค รเข้าศึกษา ผลและ/หรือแนวโน้มผลการรับ ผู้เรียนของกระบวนการ
คัดเลือก จนถึงการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาจะทำให้คณะ /สถาบัน เข้าใจสถานการณ์และผลการ
ดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน นำไปสู่การปรับแผนและวิธีการรับนักศึกษาแรกเข้าได้ครบถ้วน สอดคล้อง
และทันการณ์
C.1.0 การวางระบบดำเนินการงานวิชาการของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระบบดำเนินการงานวิชาการครอบคลุมทั้งงานด้านการรับสมัครนักศึกษา (Admission) และงาน
ด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตรมีห ลัก สูต รแกนที่ส ำคัญ 5 หลัก สูตรคือ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สำหรับหลักสูตรขั้นสูงในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท 4 หลักสูตรคือ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรม
อาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสหวิทยาการเกษตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาเอก 2 หลักสูตรคือ วิศวกรรมอาหาร และสหวิทยาการเกษตร โดยทุกหลักสูตรต้องดำเนิ นการ
งานวิชาการตามระบบที่คณะฯ วางไว้ดังแสดงในรูปที่ C.1.2 ซึ่งงานวิชาการหลักของทุกหลักสูตรที่ต้อง
ดำเนินการตามรอบปี มี 2 ส่วน คืองานด้านการรับ สมัครและคัดเลือกผู้เ รียน และงานด้านการจัด
การศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้ ดังแสดงในรูปที่ C.1.3-C.1.4
โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทางคณะฯ ได้พัฒนาระบบกำกับติดตามการดำเนินงาน
ด้ายวิชาการ Academic Eng-Agro V.2 (เว็บคณะ) ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อใช้รวมรวบข้อมูลทาง
วิชาการ (Data) ของทุกหลักสูตรในคณะฯ และงานวิจัย บริการวิชาการ งานทำนุศิลปวัฒนธรรม และ
งานบริ ห ารคณะฯ ที ่ ต ้ อ งใช้ ใ นการประกัน คุ ณ ภาพ โดยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะถูก นำมาวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์สำหรับการพัฒนาคณะฯ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Information) ดังกล่าวสามารถ
เข้าถึงได้จากบุคลากรทุกคนในคณะฯ
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การวางระบบดำเนินการงานวิชาการของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
PDCA

ระบบกำกับ
ติดตาม

คณะกรรมการประจำคณะวิศวฯ

ประเด็นปัญหา/โครงการ/กิจกรรม
กรรมการหลักสูตรระดับ ป.ตรี โท เอก (11 หลักสูตร)

แก้ไข
ไม่ผ่าน

พิจารณาเรื่อง
ผ่าน
งานบริการการศึกษา คณะวิศวฯ ภายใต้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ไม่ผ่าน

พิจารณาเรื่อง/กลั่นกรอง
ความถูกต้อง
ผ่าน
ดำเนินการภายใต้คำสั่ง/แผนของคณะวิศวฯ
สิทธิ์
ดำเนินการภายใต้คำสั่งมหาวิทยาลัยผ่านสำนักพัฒนฯ

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

ผ่านกระบวนการขั้นตอนภายใต้ กก.บัณฑิต/กก.วิชาการ/
กก.ประกันคุณภาพ/กก.บริหาร/สภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย
รูปที่ C.1.3 แผนผังระบบดำเนินการงานวิชาการของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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ระบบดำเนินการด้านการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน
ระบบกำกับติดตาม
ด้านงานวิชาการ
คณะฯ

คณะกรรมการ
ประจำคณะวิศวฯ

PDCA

1. คณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ
2. คณะกรรมการกลุ่มสหกิจศึกษาส่วนงาน
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ด้านการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน
-หลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร

ประเด็นความสอดคล้องกับเกณฑ์ AUN
C.1.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดคุณสมบัติ
และจำนวนรับที่เหมาะสม
[AUN A.8.2 และ A.10.1]
C1.2 มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการรับสมัคร
และคัดเลือกผู้เรียน และใช้ผลการประเมินในการ
ปรับปรุงเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติและจำนวนตาม
ต้องการ
[AUN A.8.2 และ A.10.1]

ด้านการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้
-หลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร

ประเด็นความสอดคล้องกับเกณฑ์ AUN
C2.1 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตรให้บรรลุคุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิต และผลการเรียนรู้
[AUN A.4.2]
C2.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตร ให้ตอบสนองความต้องการและจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
[AUN A.2.3 และ A.10.1 และ A11.5]
C2.3 มีการกำกับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู้เรียนให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้คาดหวังหรือคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน เพื่อทำให้มั่นใจว่ากระบวนการวัดและผลจากการประเมิน
ผู้เรียนนั้นมีความถูกต้อง
[AUN A.5 และ A.10.3]
C2.4 มีการกำกับติดตามและประเมินผลของกระบวนการ สนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษา งานให้คำแนะนำและบริการนักศึกษา
(student supports / services /advices) เพื่อให้นักศึกษามี
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพทางอาชีพ
[AUN A.9]

การพัฒนาระบบกำกับติดตามการดำเนินงานด้ายวิชาการ Academic Eng-Agro V.1-V.2
- V.1 Data base in Excel สำหรับ 11 หลักสูตร
- V.2 Data base in HTML สำหรับ 11 หลักสูตร

รูปที่ C.1.4 แผงผังระบบดำเนินการด้านการรับสมัครและคัดเลือกผูเ้ รียน
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C.1.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดคุณสมบัติและจำนวนรับที่เหมาะสม
จากรูปที่ C.1.5 เป็นการนำข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี และข้อมูลปัจจุบันของการรับสมัครและคัดเลือก
ผู้เรียน (Admission) มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา โดยหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ลำดับที่ 1-5 เป็นหลักสูตรพื้นฐานของคณะฯ ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายคณะที่จะสามารถพัฒนา
สร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้ครบห่วงโซ่คุณค่า (Agronovation Value Chain)
ส่วนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาลำดับที่ 6-11 เป็นหลักสูตรขั้นสูงเพื่อสร้างงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการของคณะฯ เพื่อให้สามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่ และองค์ความรู้ใหม่

รูปที่ C.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี และปัจจุบัน
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าแผนการรับนัก ศึกษาระดับปริญญาตรี และผลการรับจะเริ่ มมี
แนวโน้มดีขึ้นในปี 2564 เนื่องจากการแก้ป ัญ หาด้วยการให้ท างหลักสูตรหาจุดเด่นและพัฒนากล
ยุทธการรับสมัครนักเรียนในหลากหลายรูปแบบ สำหรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท
และ ป.เอก) นั้นมีปริมาณน้อยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีตลาดคู่แข่งโดยเฉพาะระดับปริญญาโท ทั้งใน
ภูมิภาคและในกรุงเทพฯ ให้เลือกหลายที่ และจากปัญหาหาโรคระบาด Covid19 ทำให้นักศึกษายังไม่
อยากศึกษาต่อมากนัก อย่างไรก็ดีเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้วจะพบว่าทางคณะฯ ควร
กำหนดนโยบายให้ชัดเจน โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการพัฒนา 3 ด้าน คือ
1. อัตราส่วน นศ.โท+เอก ต่อ นศ.ตรี โดยในปีการศึกษา 2564 ทางคณะฯ มีค่าอัตราส่วนเป็น 3
ต่อ 197 คิดเป็นอัตราเทียบเท่าคือ 1 ต่อ 65 ซึ่งคณะฯ ควรมีนโยบายผลักดันให้มีนักศึกษาระดับ
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บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ และผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
โดยในปีการศึกษา 2565 ได้ตงั้ เป้าให้มอี ัตราเทียบเท่าคือ 1 ต่อ 20
2. อัตราส่วน อาจารย์ต่อนักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2564 ทางคณะฯ มีค่าอัตราส่วนเป็น 41 ต่อ
197 คิดเป็นอัตราเทียบเท่าคือ 1 ต่อ 4.80 ซึ่งคณะฯ ควรมีนโยบายผลักดันให้มีอัตราส่ว น
อาจารย์ต่อนักศึกษาสูงขึ้น โดยในปีการศึกษา 2565 ได้ตงั้ เป้าให้มีอัตราเทียบเท่าคือ 1 ต่อ 5
3. อัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่ อสายสนับสนุนโดยในปีการศึกษา 2564 ทางคณะฯ มีค่า
อัตราส่วนเป็น 41 ต่อ 37 คิดเป็นอัตราเทียบเท่าคือ 1 ต่อ 0.90 ซึ่งคณะฯ ควรมีนโยบายผลักดัน
ให้มีอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุนลดลง ซึ่งตามเกณฑ์ที่ ทปอ. ให้คำแนะนำ
ที่เหมาะสมไว้ ทางคณะจึงได้ตั้งเป้าให้มอี ัตราเทียบเท่าคือ 1 ต่อ 0.75
การใช้ข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี และปัจจุบันของการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน ในคณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มากำหนดคุณสมบัติและจำนวนรับ นัก ศึก ษาที่เ หมาะสม ทางคณะฯ ได้
วิเคราะห์ขอ้ มูลร่วมกับทางหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งแยกต้องเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 3
สาขา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์) ซึ่งใช้เกณฑ์วิชาชีพของสาขา กำหนดคุณสมบัติ และจำนวนเบื้องต้นตามตลาดและความสนใจ
ของลูกค้า และกลุ่มนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2 สาขา (วิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมอาหาร)
ซึ ่ ง ใช้ เ กณฑ์ ส ภาวิ ศ วกร (COE) มากำหนดคุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาซึ ่ ง ต้ อ งมี คะแนนและเกรดทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามความถนัดทางวิศวกรรม มาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นด้วย ส่วน
จำนวนนักศึกษาคิดตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนด 1 ต่อ 20 โดยทางคณะฯ มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ทั้งหมด 20 คน ดังนัน้ จึงสามารถรับนักศึกษาได้เท่ากับ 20x20 = 400 คน โดยหลักสูตร 4 ปี
จึงสามารถรับนักศึกษาได้ 100 คน ซึ่งทางสาขากำหนดสัดส่วนการรับนักศึกษาเป็นวิศวกรรมเกษตร 60
คน และวิศวกรรมอาหาร 40 คน โดยพิจารณาจากแนวโน้มของนักเรียนทางภาคเหนือซึ่งในช่วง 2 ปี ที่
ผ่านมาสนใจทางด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
ในขณะที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เช่น หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ซึ่งมีการจัดการศึกษาทั้ง
3 ระดับคือ ตรี โท เอก ทางคณะฯ และหลักสูตรก็ได้ทำการวิเคราะห์สัดส่วนการรับนักศึกษาตามเกณฑ์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีอ่ ัตราส่วน 1 ต่อ 10 ดังนัน้ ถ้าหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก มีอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร/ประจำหลักสูตร ที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ขั้นต่ำจำนวน 6 คน ดังนัน้ จะรับนักศึกษาได้
60 คน ซึ่งหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีอัตราการจบเฉลี่ยประมาณ 3 ปี (ทั้ง ป.โท และ ป.เอก) ดังนัน้ จึง
สามารถรับนักศึกษาได้ปีละ 20 คน โดยทางสาขาจึงควรกำหนดสัดส่วนการรับนักศึกษา ป.โท 15 คน
และ ป.เอก 5 คน ซึ่งมีค่าอัตราส่วนระหว่างนักศึกษา ป.เอก และ ป.โท เท่ากับ 1 ต่อ 3 เป็นต้น
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C.1.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน และใช้ผลการ
ประเมินในการปรับปรุงเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติและจำนวนตามต้องการ
จากข้อมูลในปี 2564 การรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน ในคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตรจะพบว่ามีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมียอดนักศึกษาสูงเกินแผน 3 สาขา
เป็นผลจากการมีนโยบายที่จะสนับสนุนและผลักดันให้ทางทุ กลักสูตรเน้นสร้างจุดเด่นด้านต่าง ๆ เช่น
ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ของหลักสูตร รายวิชาที่สร้างสรรค์ และแนวทางการประกอบอาชีพใน
อนาคต เพื่อนำไปใช้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในภาพรวมของคณะฯ อย่างไรก็ดียังมีบางสาขาประสบ
ปัญหาอยู่ ซึ่งทางคณะฯ อยู่ระหว่างการกำกับติดตามในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสร้าง
จุดเด่นต่อไปอยู่ ดังแสดงในรูปที่ C.1.6

รูปที่ C.1.6 การวางแผนพัฒนาเรื่องการรับนักศึกษาของคณะฯ
สำหรับในแต่หลักสูตร ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ไว้โดยได้จัดทำสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ จัดทำคลิปนำเสนอของแต่หลักสูตร และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ได้
เริ่มจัดทำโครงการให้ทุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ปีแรก ตามโรงเรียนที่ได้ทำ MOU
กับ ทางมหาวิท ยาลัย แม่โ จ้ และคณะฯ ได้มีก ารวางแผนจั ดกิ จกรรมเปิดบ้ า น (Open House) แบบ
ออนไลน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้ในการเลือกศึกษาต่อ ดังแสดงในรูป C.1.7-C.1.8
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รูปที่ C.1.7 การวางแผนพัฒนาเรื่องการรับนักศึกษาของหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์
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รูปที่ C.1.8 การวางแผนพัฒนาเรื่องการรับนักศึกษาของหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์

25

รูปที่ C.1.8 การวางแผนพัฒนาเรื่องการรับนักศึกษาของหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
นอกจากนีค้ ณะฯ ได้กำกับติดตามและประเมินผลข้อมูลย้อนหลัง เพื่อนำมาปรับปรุงการกำหนด
คุณสมบัติและจำนวน ที่เหมาะสมร่วมกับทุกหลักสูตร โดยได้กำหนดแผนเชิงรุกต่อเนื่อง 3 ปี (25642566) โดยเน้นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 60 โรงเรียนในเขตภาคเหนือ และกลางที่มีก ารทำ
MOU กับทางคณะฯ ไว้เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี ดังแสดงในรูป C.1.10 โดยมี
ข้อเสนอแนะจากการเข้าเยี่ยมโรงเรียน 3 ประเด็น คือ
1. ควรมีการจัดค่ายวิชาการ และกิจกรรม Open House เพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายเข้าดูสถานที่
และกิจกรรมการเรียนการสอนจริงของคณะฯ
2. การเข้าแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนให้กับนักเรียนโดยตรง เพื่อให้พบตัวกลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้าทั้งนักเรียน ครูแนะแนว และผู้ปกครองซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยตัดสินใจเลือกที่
เรียนให้บุตรหลาน โดยควรกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางเพื่อจัดกิจกรรม
3. การพิจารณาให้โควตารับเข้าศึกษาต่อแบบพิเศษ พร้อมทั้งจัดทุนการศึกษาบางส่วนเพื่อ
เป็นการกระตุ้นความสนใจ
ซึ่งทางคณะฯ ได้ตงั้ งบประมาณทางงานวิชาการเพื่อให้การสนับสนุนทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระดับปริญญาตรีดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถประเมินผลการดำเนินงานได้ว่าโครงการ
ดังกล่าวจะมีประสิทธิผลในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาได้ในปีต่อ ๆ ไปเพียงใด

26

รูปที่ C.1.10 ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 2563 ของหลักสูตรต่าง ๆ
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รูปที่ C.1.11 การประเมินกระบวนการรับสมัครในปี 2563-2564

รูปที่ C.1.12 กระบวนการใช้ประโยชน์จากการประเมินกระบวนการรับสมัครในปี 2563-2564
ผลการประเมินกระบวนการรับสมัครในปี 2563-2564 พบว่า การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิง
รุกหลากหลายวิธี เช่น กิจกรรม Open House ออนไลน์ และการหาจุดเด่นของหลักสูตรเพื่อนำเสนอ
สามารถทำยอดการสมัครของนักเรียนได้ 38.6% โดยคิดเป็นผลสัมฤทธิ์ได้จริงเท่ากับ 28.4% ดังแสดง
ในรูปที่ C.1.11 และสามารถไปใช้ประโยชน์ โดยทางคณะฯ จะพัฒนากระบวนการต่อไปและตั้งเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ได้จริงเพิ่มขึ้นเป็น 50%
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การวิเคราะห์ช่องว่างการดำเนินงาน (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ C.1 – ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือก
ผู้เรียน
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบัน
ย่อย
1.1 คณะฯ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนหลังและ
ปัจจุบัน 5 ปี โดยได้กำหนดตัวชีว้ ัดเกณฑ์
เพื่อกำหนดจำนวนรับ และให้หลักสูตร
กำหนดคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครตามเกณฑ์ขั้น
ต่ำของมหาวิทยาลัย เกณฑ์วิชาชีพและตาม
ความคาดหวังของผู้เรียนในหลักสูตร มีการ
สร้างจุดเด่นของทุกหลักสูตรออกมาใช้
ประชาสัมพันธ์
1.2

หลักฐาน
เอกสารอ้างอิงที่
C.1.1

คณะฯ มีการสร้างระบบกำกับติดตามข้อมูล
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยได้ประเมิน
กระบวนการรับสมัครในปี 2564 และนำไป
ประโยชน์เพือ่ พัฒนาต่อในปี 2565

สรุปเกณฑ์คุณภาพที่ 1 – เกณฑ์ยอ่ ย
ข้อ ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผูเ้ รียน
1.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดคุณสมบัติ
และจำนวนรับที่เหมาะสม
1.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการรับสมัครและ
คัดเลือกผูเ้ รียน และใช้ผลการประเมินในการ
ปรับปรุงเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติและจำนวน
ตามต้องการ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป
คณะฯ ควรดำเนินการสร้างแผนกล
ยุทธ์และประเมินผลตัวชีว้ ัดเกณฑ์
เพื่อกำหนดจำนวนรับดังกล่าวตามที่
ตัง้ เป้าหมายให้สูงขึน้ ต่อไป
นอกจากนีค้ วรให้ทางหลักสูตรทีม่ ี
ปัญหาเร่งพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร

คณะฯ ควรประเมินช่องทางการรับ
ข้อมูลและติดตามระบบของผู้ใช้งาน
ระบบต่อเนือ่ ง

1

2

3

4
/
/

/

5

6

7
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C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้ (Learning
Outcomes) และความต้องการจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คำอธิบาย ถึงแม้ในการรับนักศึกษาแรกเข้าจะมีการกำหนดคุณสมบัติสำหรับการคัดเลือก แต่กลไก
การคัดเลือกนั้นก็เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้น ความหลากหลายของนักศึกษาแรกเข้าจึงยากที่จะ
หลีกเลี่ยง การติดตามจำนวนนักศึกษาและผลการเรียนรู้ในหลักสูตรในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อการกำกับ
ดูแลควบคุมสถานภาพของการเรีย นรู้ของนักศึก ษาในระยะต่าง ๆ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถตามผลการเรียนรู้คาดหวังในระยะต่าง ๆ และ
ในท้ายที่สุดเพื่อให้ได้บัณฑิตที่ มีคุณลักษณะตามที่คณะได้ออกแบบไว้ นอกจากนี้การที่ตลาดแรงงาน
ปรับตัวอย่างรวดเร็วตามสภาวการณ์โลก/สังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การผลิตบัณฑิตให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดที่ไม่หยุดนิ่ง นี้ จึงควรมีข้อมูลปัจจุบันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้หลักสูตร
ทันยุคซึ่งเป็นผลดีต่อภาวะการได้งานทำของบัณฑิต การดำเนินการเหล่านี้เป็นสิ่งที่คณะ/สถาบันควร
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ
C.2.0 การวางระบบกำกับติดตามการดำเนินงานระบบดำเนินการด้านการจัดการศึกษาของแต่
ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิท ยาลัย/คณะฯ ที่จะ
สามารถพั ฒ นาสร้ า งนวั ต กรรมด้ า นวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตรได้ ค รบห่ ว งโซ่ ค ุ ณ ค่ า
(Agronovation Value Chain) ซึ ่ ง จะเป็ น สมรรถนะหลั ก ของคณะฯ ต่ อ ไปในอนาคต ดั ง นั ้ น ทาง
คณะกรรมการวิชาการคณะ ฯ จึงได้ประชุมและกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ทุกสาขาได้กำหนดผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ ดัง
แสดงในเอกสารอ้างอิงที่ C.2.1 ซึ่งจะทำให้สามารถวางระบบการกำกับติด ตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของแต่ละหลักสูตรให้บรรลุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตได้ดังแสดงในรูปที่ C.2.1
อย่างไรก็ดีตามเกณฑ์ขอ้ กำหนดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ใช้แนวปฏิบัติการสร้างหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร โดยจะต้องผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจาก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต สมาคมวิชาชีพ
เป็นต้น เพื่อทำให้ได้รับข้อมูลมากำหนดแนวทางการดำเนินงานของหลักสูตร และสร้างผลการเรียนรู้
(PLOs) นอกจากนี้ส ภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ใช้เ กณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์แบบ AUN QA ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ซึ่งในปี
การศึกษา 2564 นี้ ยังคงในเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA V.3 อยู่
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ระบบดำเนินการด้านการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้

ระบบกำกับ
ติดตาม
ด้านงานวิชาการ
คณะฯ

คณะกรรมการ
ประจำคณะวิศวฯ

PDCA

1. คณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ
2. คณะกรรมการกลุ่มสหกิจศึกษาส่วนงาน
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ด้านการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน
-หลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร

ด้านการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้
-หลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร

ประเด็นความสอดคล้องกับเกณฑ์ AUN
C.1.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกำหนด
คุณสมบัติและจำนวนรับที่เหมาะสม
[AUN A.8.2 และ A.10.1]
C1.2 มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการรับ
สมัครและคัดเลือกผู้เรียน และใช้ผลการประเมินใน
การปรับปรุงเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติและ
จำนวนตามต้องการ
[AUN A.8.2 และ A.10.1]

ประเด็นความสอดคล้องกับเกณฑ์ AUN
C2.1 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่
ละหลักสูตรให้บรรลุคุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิต และผล
การเรียนรู้
[AUN A.4.2]
C2.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่
ละหลักสูตร ให้ตอบสนองความต้องการและจำเป็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
[AUN A.2.3 และ A.10.1 และ A11.5]
C2.3 มีการกำกับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผูเ้ รียนให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้คาดหวังหรือคุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
ของผู้เรียน เพื่อทำให้มั่นใจว่ากระบวนการวัดและผลจากการ
ประเมินผูเ้ รียนนั้นมีความถูกต้อง
[AUN A.5 และ A.10.3]
C2.4 มีการกำกับติดตามและประเมินผลของกระบวนการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา งานให้คำแนะนำและบริการ
นักศึกษา (student supports / services /advices) เพื่อให้นักศึกษา
มีคุณสมบัติที่พงึ ประสงค์ ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพทาง
อาชีพ
การพัฒนาระบบกำกับติดตามการดำเนินงานด้ายวิชาการ Academic
[AUN A.9] Eng-Agro V.1
- Data base in Excel สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร
- Data base in Excel สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร

รูปที่ C.2.1 แผนผังระบบดำเนินการด้านการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้
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C.2.1 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรให้บรรลุ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต และผลการเรียนรู้
ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปีนี้ เป็นรอบที่ 2 ของแต่ละหลักสูตร
ซึ่งมีผลการพัฒนากระบวนการดีขึ้นเกือบทุก หลัก สูตร ซึ่งทางคณะฯ ได้ทำการกำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิ ง
พัฒนาของแต่ละสาขาดังแสดงในตารางที่ C.2.1
ตารางที่ C.2.1 ผลการประเมินในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562-2564 (เกณฑ์ AUNQA)
หลักสูตร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร

2562
2

ค่าคะแนน (ปีการศึกษา)
2563
เป้าหมาย 2564
2
3

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

3

2

4

4

2

3

3

3

3

4

2

3

3

3

3

4

2

3

3
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จากตารางที่ C.2.2 เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยภาพรวมสำหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี ซึ่งมีนักศึกษาจำนวนมาก (ลำดับที่ 1-5) สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯได้ทำ
การกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยขณะนี้บางหลักสูตรสามารถผลการประเมินผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) สำหรับรายบุคคลออกมาได้ (ลำดับที่ 1-5) เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวน
ไม่มาก ส่วนหลักสูตรที่เหลืออยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการซึ่งทางคณะจะเร่งกำกับติดตามต่อไป
ตารางที่ C.2.2 การประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN QA ประจำปี 2561-2563
หลักสูตร
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร
10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร
11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร

ผลประเมิน PLO
หรือคุณลักษณะที่พึ่ง
ประสงค์
3.36/5
3.27/5
3.60/5
3.00/5
4.00/5
รายบุคคล
กำลังดำเนินการ
รายบุคคล
กำลังดำเนินการ

สำหรับในปี 2564 ทุกหลักสูตรของคณะได้ดำเนินการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับหลักสูตรของปีการศึกษา 2563 ภายในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ซึ่งผลการประเมินโดยรวม
พบว่าดีขึ้นมาก อย่างไรก็ดีทางคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ จึงมีนโยบายในการกำกับติดตาม
การประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อไปดังนี้
1. ให้ทุกหลักสูตรมีการประชุมวางแผนการเรียนการสอน การใช้เงินงบประมาณของหลักสูตร
และการประเมินผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา อย่างน้อย 2 ครัง้
2. ให้ทางหลักสูตรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน การแข่งขันประกวดผลงานทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีการศึกษา
3. ให้ทางหลักสูตรส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมความรูเ้ รื่องการจัดทำประกันคุณภาพซึ่งมหาวิทยาลัย
มีการจัดโครงการอบรมอย่างน้อยปีละ 3-4 ครั้ง และโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัยในชัน้ เรียน การ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านต่าง ๆ ซึ่งทางคณะฯ จัดโครงการอบรมอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง
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4. ทางคณะฯ จะกำกับทุกหลักสูตรให้ดำเนินการตามระบบกำกับติดตามการประเมินผลการจัด
การศึกษาของแต่ละหลักสูตร และการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ต่อไปดังแสดงในรูปที่ C.2.2

รูปที่ C.2.2 การประเมินผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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C.2.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ให้ตอบสนอง
ความต้องการและจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทางคณะฯ ได้ดำเนินการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรให้
ตอบสนองความต้องการและจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ผลการสำรวจข้อมูลจากกองแผนของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาเชิงคุณภาพต่อไป ดังแสดงในตารางที่ C.2.3 พบว่า
ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีอัตราการได้งานทำ และรายได้เฉลี่ยยังไม่สูง ตามเกณฑ์ที่คณะฯ ตั้ง
เป้าไว้คอื ร้อยละ 85 และ 15,000 บาทต่อเดือน ตามลำดับ
ตารางที่ C.2.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

โดยทางคณะฯ จะนำผลการประเมิน และข้อ เสนอแนะจากผู ้ ม ีส ่ว นได้ ส่ว นเสีย ทุก กลุ ่ ม มา
วิเคราะห์ และหาแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป ดังแสดงในตารางผลการดำเนินการที่ C.2.4 และ
C.2.5 และคาดว่าจะทำการประเมินผลกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลประเมินในปี 2563 เป็นต้น
ไป ซึ่งมาจากบัณฑิตที่จบการศึกษาภายใน 1-2 ปี และผู้ใช้บัณฑิตที่ได้ไปทำงาน
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ตารางที่ C.2.4 การการกำกับติดตามและหาแนวทางแก้ไข เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตร ให้ตอบสนองความต้องการและจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลำดับ
ประเด็นปัญหา
หมวดที่ 1 แนวทางแก้ปัญหาระดับหลักสูตร
1
PLOs มีลกั ษณะกว้างเกินไป อาจทำให้วัดและประเมินผลได้ยาก

แนวทางดำเนินการ

จัดสัมมนาทบทวนตามรอบปี
โดยในปี 2564 มีหลักสูตรได้
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ จำนวน
6 หลักสูตร และให้ปรับ PLOs ใหม่
ตามความต้องการของผู้มส่วนได้
ส่วนเสียแล้ว
2 ควรหาวิธีการที่หลากหลายในการได้มาซึ่งข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน มอบหมายให้หลักสูตรประชุมเพื่อ
เสียแต่ละกลุ่ม เช่น การสอบถาม การประชุม เพื่อนำมากำหนดผล วางแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง และ
การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)
พัฒนา
3 ควรออกแบบหลักสูตรที่คำนึงถึงความเป็นแม่โจ้
ประชุมมอบนโยบาย จากปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
วิสัยทัศน์ของทางคณะฯ
4 ควรมีการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Backward Curriculum
มอบหมายให้หลักสูตรประชุมเพื่อ
Design ที่มีการส่งมอบ PLOs ของหลักสูตรไปสู่รายวิชา (CLOs) ให้มี วางแผนดำเนินการจัดทำ CLO ของ
ความชัดเจน
ทุกรายวิชาในหลักสูตร
5 ควรกำหนดปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร และเผยแพร่ต่อผู้มสี ่วน หลักสูตรได้ปรับ PLOs ของ
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
หลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษามหาวิทยาลัยแล้ว
6 ควรมีระบบในการติดตามแผนการสอน มคอ.3 เพื่อให้มั่นใจว่า
มอบหมายให้หลักสูตรประชุมเพื่อ
วิธีการประเมินผู้เรียนสอดคล้องกับ PLOs และ CLOs
วางแผนดำเนินการทุกภาค
การศึกษา โดยผ่านการกำกับของ
คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ
หมวดที่ 2 แนวทางแก้ปัญหาระดับคณะ
1
ควรปรับปรุงระบบกลไกการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน
คณะฯ และหลักสูตรช่วยผลักดัน
โดยสร้างจุดเด่นของหลักสูตรเพื่อ
ใช้ประชาสัมพันธ์
2 ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยให้เป็นหมวดหมู่ตามความ
รองวิจัยฯ รับดำเนินการให้เป็น
เชี่ยวชาญของอาจารย์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์การจัดการของ
รูปธรรม เพื่อสร้างและกำหนด
หลักสูตร ต่อการพัฒนาการทำงานวิจัยนักศึกษา
ทิศทางงานวิจัยของคณะ โดยใช้
หน่วยบริการวิชาการและวิจัย
ผลักดันสร้างผลงาน
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ลำดับ
ประเด็นปัญหา
3 ควรประเมินความพึงพอใจของช่องทางการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ที่
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย กำหนดขึน้ ทุกช่องทาง เพื่อพัฒนา
กระบวนการร้องเรียนให้เหมาะสม
4 ควรมีการนำค่า FTE มาวิเคราะห์ถึงภาระงานสอนของอาจารย์ใน
หลักสูตร เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ ให้มคี วามเหมาะสม
5

ควรมีแผนอัตรากำลัง การสืบทอดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่งวิชาการ
จัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง การเกษียณ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของหลักสูตร
6 ควรกำกับติดตามควบคุมให้อาจารย์ไม่ให้ขาดคุณสมบัตอิ าจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์สอน
โดยเฉพาะผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ย้อนหลัง 5 ปี
หมวดที่ 3 แนวทางแก้ปัญหาระดับมหาวิทยาลัย
1
ควรมีแผนอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน
2 การจัดสรร Software ที่เหมาะสมกับหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกระบวนการที่เปลี่ยนไป
3 มีการติดตามและประเมินคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน
ต่าง ๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัตกิ าร IT สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน) อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
4 ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามากกว่า
ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำไปสูใ่ นการหาแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีข้นึ
5 ควรมีการรวบรวมข้อมูลและกำกับติดตาม ข้อมูลภาวะการมีงานทำ
ของบัณฑิต เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาและบริหารความเสีย่ ง
และมีการเทียบเคียงเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาผลลัพธ์

แนวทางดำเนินการ
มีช่องทางและประกาศทั้งระดับ
คณะและมหาวิทยาลัยแล้ว รอฟัง
ผลประเมินความพึงพอใจต่อไป
ใช้เกณฑ์และทิศทางของคณะ ทำ
การคำนวณภาระอื่น ๆ เช่น
งานวิจัย บริการวิชาการ ทะนุบำรุง
ศิลปะประกอบด้วยในปี 2564 แล้ว
คณะฯ รับดำเนินการ โดยได้
อัตรากำลังสายวิชาการเพิ่ม 1
อัตรา สำหรับในปี 2564 แล้ว
มอบหมายหลักสูตรติดตามอย่าง
ต่อเนื่องและวางแผน 3-5 ปี

ยังไม่ได้ขอ้ มูลจากส่วนกลาง
ดำเนินการแล้วในปี 2564 โดย
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (DT)
ดำเนินการแล้วในปี 2564โดย
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
(ห้องสมุด)
ดำเนินการแล้วในปี 2564โดย
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (กอง
แผน)
ดำเนินการแล้วในปี 2564โดย
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (กอง
แผน)
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ตาราง C.2.5 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโดยหาจุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตร
PLOs เดิม
PLOs ใหม่
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
1. ตระหนักในจรรยาบรรณ คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพวิศวกรรม
2. เข้าใจผลกระทบของการแก้ปญ
ั หาทาง
วิศวกรรมศาสตร์ต่อบริบทของโลก เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และสังคม
3. สามารถสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. สามารถทำงานเป็นทีมกับสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องได้
5. ตระหนักในความจำเป็นของการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ
6. รูแ้ ละเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมเกษตร
7. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
8. สามารถใช้เทคนิคทักษะ เครื่องมือทาง
วิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัยในการปฏิบัตงิ านทาง
วิศวกรรมเกษตรได้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
1. สามารถใช้ความรูใ้ นการแก้ปญ
ั หางานด้าน
วิศวกรรมเกษตร โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสามารถเขียน
โปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติได้
2. สามารถประยุกต์และวิเคราะห์ปัญหาทาง
วิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร และ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดย
คำนึงถึงจรรยาบรรณในงานด้านวิชาชีพ
3. สามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมหรือโครงการด้วย
การออกแบบ พัฒนาหรือการวิจัย
4. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย พร้อม
ด้วย ทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และดิจิตอล

ความแตกต่าง/ที่มาที่ไป
สรุปจุดเด่นของหลักสูตรคือ
Agricultural Smart Farm
มีการปรับเปลี่ยน PLOs ในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564 ลดลงเป็น 4 ข้อ โดย
ได้ปรับ PLOs ตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ผู้ใช้บัณฑิต
นักศึกษา และคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร เช่น มีการรวมของ
PLOs ข้อที่มีคล้ายคลึงกัน เพื่อให้ PLOs มี
ความครอบคลุม ชัดเจน และประเมินผล
ได้
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หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร

PLOs เดิม
9. สามารถระบุปัญหา หาแนวทางแก้ไข และ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเกษตรได้
10. สามารถออกแบบและทำการทดลองทาง
วิศวกรรมเกษตร รวมถึงวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลได้
11. สามารถออกแบบระบบหรือกระบวนการใน
การผลิตทางการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
1. ตระหนักในจรรยาบรรณ คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพวิศวกรรม
2. เข้าใจผลกระทบของการแก้ปญ
ั หาทาง
วิศวกรรมศาสตร์ต่อบริบทของโลก เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและสังคม
3. สามารถสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. สามารถทำงานเป็นทีมกับสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องได้
5. สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในงานทาง
วิศวกรรมอาหารได้

PLOs ใหม่

ความแตกต่าง/ที่มาที่ไป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
1. สามารถสนับสนุนการออกแบบ การสร้าง การ
ติดตัง้ การซ่อมบำรุงเครื่องมือและเครื่องจักรในการ
ผลิตอาหาร ระบบสนับสนุนการผลิต และอาคารผลิต
อาหารได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด สุขลักษณะ
และความปลอดภัยของอาหาร
2. สามารถควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
อาหารและระบบสนับสนุนการผลิต ด้วยทักษะทาง
วิศวกรรมและความคิดเชิงวิพากษ์ สามารถวิเคราะห์
แนวโน้มและแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นของเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตอาหารอย่างเป็นระบบ
3. สามารถหาความรูใ้ หม่ทางวิศวกรรมอาหารให้
สอดคล้องกับ Thailand Food Industry 4.0 โดย
คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์
GO-ECO

สรุปจุดเด่นของหลักสูตรคือ Food
Robotics
มีการปรับเปลี่ยน PLOs ในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564 ลดลงเป็น 9 ข้อ
โดยได้ปรับ PLOs ตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ผู้ใช้บัณฑิต
นักศึกษา และคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร เช่น มีการรวมของ
PLOs ข้อที่มีคล้ายคลึงกัน เพื่อให้ PLOs มี
ความครอบคลุม ชัดเจน และประเมินผล
ได้

39

หลักสูตร

PLOs เดิม
6. รูแ้ ละเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอาหาร
7. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อ่นื ๆ
ที่เกี่ยวข้องในงานทางด้านวิศวกรรมอาหารได้
8. สามารถใช้เทคนิค ทักษะ เครื่องมือทาง
วิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัยในการปฏิบัตงิ านทาง
วิศวกรรมอาหารได้
9. สามารถระบุสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ทางวิศวกรรมอาหารได้
10. สามารถออกแบบและทำการทดลองทาง
วิศวกรรมอาหาร รวมถึงวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลได้
11. สามารถออกแบบระบบ องค์ประกอบ หรือ
กระบวนการในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ข้อจำกัดทางด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม จรรยาบรรณ
สุขภาพและความปลอดภัย ความสามารถในการ
ผลิต และความยั่งยืน

PLOs ใหม่
4. สามารถออกแบบ วางแผนการทดลอง ดำเนินการ
ทดลอง วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมอาหารได้อย่างถูกต้อง
5. สามารถอธิบายหลักเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม ใน
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
6. สามารถทำงานเป็นทีมกับทุกส่วนในอุตสาหกรรม
อาหาร รูจ้ ักการวางแผนงาน ทำงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่กี ำหนดได้
7. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย พร้อม
ด้วยทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และดิจิตอล
8. มีความตระหนักรูถ้ ึงจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมอาหาร ตามแนวทางของสภาวิศวกร
9. มีจิตสำนึกต่อสังคมบนพืน้ ฐานของความเป็นลูกแม่
โจ้

ความแตกต่าง/ที่มาที่ไป
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หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

PLOs เดิม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถอธิบายและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นการแปรรูปอาหารได้อย่าง
เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถอธิบายและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นการวิเคราะห์คุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และความ
ปลอดภัยอาหาร ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม
และจริยธรรม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถอธิบายและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นการจัดการ การตลาด และ
การเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสมมี
คุณธรรมและจริยธรรม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถอธิบายและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นอาหารเพื่อสุขภาพ อาหาร
อินทรีย์ และการผลิตอาหารเพือ่ สิ่งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้อย่าง
เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม

PLOs ใหม่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
1. ประยุกต์ใช้หลักการทางเคมีอาหารในการควบคุม
ปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอาหาร
2. อภิปรายบทบาทและความสำคัญของการปรับตัว
และปัจจัยแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตและการยับยัง้
จุลินทรีย์ในสภาวะต่าง ๆ
3. ออกแบบแผนควบคุมความปลอดภัยอาหารสำหรับ
ผู้ผลิตอาหารแต่ละประเภท
4. ออกแบบวิธีการแปรรูปที่ทำให้อาหารปลอดภัยและ
มีคุณภาพสูง
5. เลือกวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
เพื่อแก้ปัญหาในงานด้านอาหาร
6. ประยุกต์หลักการของการประกันและควบคุม
คุณภาพ
7. ตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ
ข้อบังคับของอาหาร
8. เลือกใช้เทคนิคในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่
เหมาะสม
9. เลือกเทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหาในทางปฏิบัติ
10. นำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับ
ผู้ฟังที่หลากหลาย

ความแตกต่าง/ที่มาที่ไป
สรุปจุดเด่นของหลักสูตรคือ Food
Process Innovation
มีการปรับเปลี่ยน PLOs ในหลักสูตร
ปรับปรุงปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 11 ข้อ ตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน โดยมีการปรับปรุง PLOs
แต่ละข้อให้มปี ระเด็นเดียวอย่างชัดเจน
และสอดคล้องกับ Bloom Taxonomy
พร้อมทั้งมีการกำหนด PLOs ให้
สอดคล้องกับความเป็นนานาชาติ เช่น
PLOs 11 อภิปรายประเด็นตัวอย่างทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การ
อาหารภายใต้ความหลากหลายและความ
เท่าเทียมทางสังคมและวัฒนธรรม
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หลักสูตร

PLOs เดิม
PLOs ใหม่
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
11. อภิปรายประเด็นตัวอย่างทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
คอมพิวเตอร์ และการใช้สารสนเทศเพื่อการ
กับวิทยาศาสตร์การอาหารภายใต้ความหลากหลาย
สื่อสารและการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และความเท่าเทียมทางสังคมและวัฒนธรรม
7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่
เหมาะสม มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและ
พร้อมที่จะเรียนรู้และทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตร 1. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลัง
บัณฑิต สาขาวิชา
การเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้
เทคโนโลยีหลังการเก็บ 2. สามารถแสดงออกถึงการคิดและวิเคราะห์อย่าง
เกี่ยว
เป็นระบบในระหว่างการปฏิบัตงิ านได้อย่าง
เหมาะสม
3. สามารถนำองค์ความรู้พนื้ ฐานที่ได้รับไปต่อยอด
เพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
4. สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว ซึ่งประมาณร้อยละ 70 เป็นการ
จัดการในส่วนกลางน้ำ ตามห่วงโซ่การผลิตอาหาร
ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะ
5. สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบ การมี
คุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ รวมทั้งสังคม
และประเทศชาติ

ความแตกต่าง/ที่มาที่ไป

สรุปจุดเด่นของหลักสูตรคือ
Postharvest Codex Alimentarius
Commission
ไม่มกี ารปรับเปลี่ยน PLOs
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หลักสูตร

PLOs เดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
บัณฑิต สาขาวิชา
1. มีจรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีในวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยียางและพอลิ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
เมอร์
2. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถออกแบบ ควบคุม และแก้ปัญหา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ได้
อย่างเป็นระบบ

PLOs ใหม่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
1. มีความตระหนักรูถ้ ึงจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในวิชาชีพด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย พร้อม
ด้วยทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และดิจิตอล
3. สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา และทำงานเป็นทีม
4. สามารถประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใน
วิชาชีพ
6. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ได้
7. สามารถออกแบบ ควบคุม และแก้ปัญหา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ได้อย่าง
เป็นระบบ

ความแตกต่าง/ที่มาที่ไป
สรุปจุดเด่นของหลักสูตรคือ อยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง
มีการปรับเปลี่ยน PLOs ในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564 เพิ่มขึ้นเป็น 7 ข้อ
โดยได้ปรับ PLOs ตามข้อเสนอแนะที่
ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ซึ่งได้
ปรับ PLOs ให้มีความครอบคลุม ชัดเจน
และสามารถวัดประเมินผลได้ เช่น
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบใน
วิชาชีพด้านใด และสามารถเรียนรู้ดว้ ย
ตนเองตลอดชีวติ ทางด้านใด
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C.2.3 มีการกำกับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
คาดหวังหรือคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อทำให้มั่นใจว่ากระบวนการวัดและผลจาก
การประเมินผู้เรียนนั้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และเป็นธรรม
เป็นที่ทราบกันว่าการประเมินผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นเป้าหมายหลักของการ
ดำเนินงานสำหรับทุกหลักสูตร อย่างไรก็ดีผลการเรียนรู้ของหลักสูตรซึ่งวัดจากนักศึกษาทั้งในแต่ละ
รายวิชา (CLO) แต่ละปีการศึกษา (YLO) และทั้งจากบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษานั้น (PLO) ยังต้องมีการ
พัฒนาระบบการวัด ประเมินอีก ทางคณะกรรมการวิชาการได้ก ำกับ และให้ท างหลัก สูตรนำเสนอ
กระบวนการประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้คาดหวัง โดยในปีการศึกษา 2564 จาก
เล่มรายงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN QA) มี 6 หลักสูตร ได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล
นักศึกษาในเรื่องกระบวนการประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้คาดหวัง ดังแสดงในรูปที่
C.2.3 ซึ่งเป็นการสำรวจผลและทิศทางจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ส่วนใน
ตารางที่ C.2.6 แสดงตัวอย่างหลักสูตรวิศวกรรมอาหารสรุปผลประเมินตนเองของนักศึกษาต่อความ
คาดหวั ง การเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาเพื ่ อ ทางหลั ก สู ต รจะได้ น ำไปพั ฒ นาในปี ต ่ อ และตารางที่ C.2.7
กระบวนการพัฒนาของทางหลักสูตรในรายวิชา CAE เพื่อทำให้มั่นใจว่ากระบวนการวัดและผลจากการ
ประเมินผู้เรียนนั้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และเป็นธรรม โดยใช้หลักการออกแบบการสอนด้วย ADDIE
model และจะนำมาใช้ในปีการศึกษา 2563-2564 ต่อไป

รูปที่ C.2.3 สรุปผลประเมินตนเองของนักศึกษาต่อความคาดหวังการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ
4 ด้วย PLO ประจำปีการศึกษา 2563
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ตารางที่ C.2.6 ตัวอย่างหลักสูตรวิศวกรรมอาหารสรุปผลประเมินตนเองของนักศึกษาต่อความคาดหวัง
การเรียนรูข้ องนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ด้วย PLO ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางที่ C.2.7 ตัวอย่างที่ทางหลักสูตรได้ปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนวิชา CAE
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C.2.4 มีการกำกับติดตามและประเมินผลของกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
งานให้คำแนะนำและบริการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการ
เรียนรู้และศักยภาพทางอาชีพ
ทางคณะฯ ได้มีการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อให้คำแนะนำ/ปรึกษา และ
บริก ารนัก ศึก ษา โดยในหลัก สูตรระดับปริญ ญาตรี กำหนดให้มีระบบอาจารย์ท ี่ปรึกษาส่วนตัว
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถรับคำแนะนำและให้คำปรึกษาได้
นอกจากนี้ค ณะฯ ยังมีหน่ว ยงานด้านบริก ารวิชาการและกิจการนัก ศึก ษา เพื่อประสานงานกั บ
นักศึกษาทุกระดับในด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมภายในและนอกมหาวิทยาลัย
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางคณะฯ ได้ใช้ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
เพื่อให้ค ำแนะนำ/ปรึก ษา และบริก ารนัก ศึก ษา ด้วยระบบกลางของมหาวิท ยาลัย ซึ่งทางฝ่ า ย
บัณฑิตศึกษาได้พัฒนาระบบ iThesis เพื่อรวบรวมข้อมูลการศึกษา การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ
ระบบการทำเล่มวิทยานิพนธ์ ดังแสดงในรูปที่ C.2.4

รูปที่ C.2.4 ระบบกำกับติดตามผลศึกษาศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา iThesis
นอกจากนี้ท างคณะฯ ยังได้พัฒนาระบบสนับ สนุนในระดับ บัณฑิตศึก ษา ซึ่งทางหลัก สูตร
วิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก ได้ใช้ระบบนำร่องดังกล่าว ในการติดตามความก้าวหน้า ระบบ
เอกสารต่าง ๆ ตามเกณฑ์ขอ้ บังคับในระดับบัณฑิตศึกษา และระบบแจ้งเตือนสถานะตลอดระยะเวลา
การศึกษา ดังแสดงใน รูปที่ C.2.5

46

รูปที่ C.2.5 ระบบกำกับติดตามผลศึกษาศึกษาของนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ของคณะฯ
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การวิเคราะห์ช่องว่างการดำเนินงาน (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ C.2 – ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรฯ
เกณฑ์
ย่อย

การดำเนินการในปัจจุบัน

2.1

ทางคณะฯ มีการวางระบบการกำกับติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ตัง้ แต่ปี
การศึกษา 2563-2564 และได้ผลการ
ประเมินผู้เรียนจากหลักสูตรต่าง ๆ
ทางคณะฯ ได้กำกับดูแลกระบวนการวัด และ
ประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้คาดหวังและประเมินผลของ
กระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยมีผลดำเนินการจาก หลักสูตร
ต่าง ๆ ของคณธฯ

2.2
2.3

2.4

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป

เอกสารอ้างอิง วิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผูม้ ี
ที่ C.2.1 และ ส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหลักสูตร
เอกสารอ้างอิง อย่างต่อเนื่องในปี 2564
ที่ C.2.2
ควรมีมาตรการในการติดตามระบบ
กำกับติดตามผลศึกษาศึกษาของ
นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ของ
คณะฯ เพิม่ เติม
ควรพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนและผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร

สรุปเกณฑ์คุณภาพที่ 2 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรฯ
2.1 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่
ละหลักสูตรให้บรรลุคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของบัณฑิต
และผลการเรียนรู้
2.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่
ละหลักสูตร ให้ตอบสนองความต้องการและจำเป็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2.3 มีการกำกับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู้เรียนให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้คาดหวังหรือคุณสมบัตทิ ี่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน เพื่อทำให้มั่นใจว่ากระบวนการวัดและ
ผลจากการประเมินผู้เรียนนั้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และ
เป็นธรรม (ensure validity, reliability and fairness)
2.4 มีการกำกับติดตามและประเมินผลของกระบวนการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา งานให้คำแนะนำและ
บริการนักศึกษา (student supports / services / advices)
เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัตทิ ี่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้
และศักยภาพทางอาชีพ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3
/

/

/

/

/

4

5

6

7
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C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างสรรค์ นวัตกรรม ตามทิศ
ทางการพัฒนาด้านวิจัยและเพื่อผู้เรียน
คำอธิ บ าย : สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ผ ลงานวิ จ ั ย ที ่ เ ป็ น การสร้ า งและประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู ้ ใ หม่
สร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพ เอกลักษณ์และบริบทของสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุด มศึก ษา องค์ก รภาครัฐ และเอกชนทั ้งในและต่า งประเทศ ผลงานวิจัย และนวั ต กรรม
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจำเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือ
การสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
C.3.0 การวางระบบการบริหารงานด้านงานวิจัยของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาด้านการวิจัยและเพื่อ
ผู้เรียน ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตร
ในระดับนานาชาติ” โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยของบุคลากร เพื่อพัฒนางานวิจัย
ของคณะฯ ไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังมุ่ งเน้น
ให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เกิดงานวิจัยที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในทุกปีงบประมาณมีการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อเป็นทุนสนับสนุน
การทำวิจัยแก่บุคลากร และจัดกิจกรรมสนับสนุนด้านงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการและวิจัย ทำหน้าที่ในการจัดทำแผนการบริหารงานด้านงานวิจัยต่าง ๆ ของคณะฯ ดังแสดงใน
รูปที่ C.3.1
โดยทิศทางการพัฒนาด้านการวิจัยและเพื่อผู้เรียน ถูกโยงความสัมพันธ์ออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรกเน้นการกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านการวิจัยของคณะฯ เพื่อความเป็ นเลิศทางการวิจัย โดย
เน้นการสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างเป็นระบบจากงานวิจัยของบุคลากร
ของคณะฯ และส่วนที่สองเน้นการบูรณาการงานวิจัยกับการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งในระดับปริญญา
ตรีผ่านรายวิชาต่าง ๆ เช่น โครงงานนักศึกษา และโครงการสหกิจศึกษา เป็นต้น ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา
เน้นการทำวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ และสร้างผู้ประกอบการใหม่ ตามทิศทางของมหาวิทยาลัย
แบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ระบบการบริหารงานด้านงานวิจัยของคณะ
คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
จัดทำแผนปฏิบัตริ าชการด้านงานวิจัย

ผลักดันและสนับสนุนด้านงานวิจัยแก่บุคลากร

จัดสรรทุนวิจัย

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจยั

กิจกรรมการจัดการความรู้งานวิจัย

ติดตามผลการดำเนินงาน
สรุปและวิเคราะห์ผล

รวบรวมเป็น
ฐานข้อมูล

นำข้อสรุปไปปรับปรุงในการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

รูปที่ C.3.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการบริหารงานด้านงานวิจัยของคณะฯ
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คณะกรรมการบริหารงานบริก ารวิช าการและวิ จัย ได้วางระบบการกำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานด้านงานวิจัย โดยมีการดำเนินการดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยและผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะฯ เป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริม
และผลักดันตัวชี้วัดด้านงานวิจัยของคณะฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามตัวชีว้ ัด
2. ติ ด ตามการดำเนิ น งานวิ จ ั ย ของบุ ค ลากร ให้ ด ำเนิ น การตามแผนงานวิ จ ั ย ที ่ ก ำหนดไว้
โดยกำหนดการติดตามการดำเนินงานวิจัย โดยเฉพาะทุนวิจัยจากงบประมาณของคณะ เป็นวาระ
สืบเนื่องการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัยทุกครั้งในการประชุม และทำ
หนังสือกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานวิจัยบรรลุผลสำเร็จตามแผน
3. ติดตามการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรที่ได้รับทุนทั้งภายในและภายนอก โดยการ
รายงานโครงการวิจัยที่เป็นที่มาของผลงานวิจัยในแบบฟอร์มรายละเอียดของผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์
เพื่อให้ทราบที่มาของผลงานและสามารถกรอกข้อมูลลงในระบบของโครงการวิจัยนั้น ๆ ได้
4. ติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ป ระโยชน์ จากหัวหน้าโครงการวิจัย และประสานงานกั บ
หน่วยงานภายนอกที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
C.3.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกำหนดหรือ
ทบทวนทิศทางการวิจัยของคณะ/สถาบัน
โดยทางคณะฯ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งปริมาณย้อนหลัง เพื่อการพัฒนาทิศทางกลุ่ม
งานวิจัยของคณะฯ ดังแสดงในตารางที่ C.3.1 และ C.3.2 โดยจากข้อมูลจะพบว่าเงินวิจัยของคณะฯ
ตามแหล่งทุนที่จะกำหนดกรอบงานวิจัยที่ตรงกับความถนัดและสนใจของนักวิจัย อย่างไรก็ดีคณะฯ ได้
คำนวณอัตราส่วนเงินวิจัยภายในต่อภายนอกโดยในปี 2563 มีอัตราเท่ากับ 1 ต่อ 3.04 สำหรับสัดส่วน
เงินสนับสนุนการวิจัยต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยในปี 2563 เป็น 195,158 บาทต่อคน ซึ่งยังสูงกว่า
เป้าหมายที่คณะฯ ได้วางเอาไว้มากกว่า 30%
ตารางที่ C.3.1 แสดงจำนวนงบประมาณของโครงการวิจัย ย้อนหลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2563)
การดำเนินงาน
-จำนวนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
-จำนวนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
รวมเงินสนับสนุนการวิจัย
อัตราส่วนเงินวิจัยภายในต่อภายนอก
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย (คน)
เงินสนับสนุนการวิจัยต่ออาจารย์ประจำและ
นักวิจัย
เป้าหมายจำนวนเงินวิจัยเฉลี่ยของคณะ
ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ

ผลการ
ดำเนินงาน
2560
1,455,220
17,773,592.60
19,228,812.60
1 ต่อ 12.21

ผลการดำเนินงาน
2563

ผลการดำเนินงาน
2561

ผลการดำเนินงาน
2562

2,470,260
3,006,870
5,477,130
1 ต่อ 1.22

3,932,688.5
2,886,222
6,818,910.5
1 ต่อ 0.73

1,979,706.70
6,021,770.00
8,001,476.70
1 ต่อ 3.04

45
427,306.95

43
127,375

44
154,975

41
195,158

100,000
ร้อยละ 427.30

150,000
ร้อยละ 84.91

150,000
ร้อยละ 103.31

150,000
ร้อยละ 130.10
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ตารางที่ C.3.2 แสดงจำนวนเงินวิจัยในแต่ละโครงการวิจัยย้อนหลัง 3 ปี
ลำดับ

ฐาน
1
2
3
4
5
6

จำนวนเงินวิจัย
(บาท)

2560

2561

รวมเงินสนับสนุนการวิจัย

19,228,813

5,477,130

6,818,910

10,000,000

8,001,477

10,000,000

15
2
8
1
2
1

17
2
8
1
1
-

18
3
14
1
1
-

<10
>5
>10
>2
>1
-

22
2
11
2
1
-

<10
>5
>15
>5
>1
-

≤50,000
50,001-100,000
100,001-500,000
500,001-1,000,000
1,000,001-5,000,000
≥5,000,000

จำนวนโครงการวิจัย
2562
วิเคราะห์
ผลการ
2563
ดำเนินงาน
2563

วิเคราะห์
2564-2565

ในปีงบประมาณ 2563 คณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขอรับทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก เพื่อผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ เกิด
แรงจูงใจในการทำงานวิจัย และขอรับทุน วิจัย จากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น และจัดกิจกรรมอย่า ง
ต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ 2564 ซึ่ง กิจกรรมดังกล่าวสามารถสนับสนุนและสอดคล้องกับตัวชี้วัดใน
แผนการดำเนินงานของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย
จากผลการดำเนินงานด้านงานวิจัยในตารางที่ C.3.2 จะเห็นว่าจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
วิจัยมากกว่า 500,000 บาท ในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
การวิจัยมากกว่า 500,000 บาท มีจำนวน 2 โครงการ ซึ่งได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีจำนวนเงิน
วิจัยรวมทั้งหมด 196,158 บาท โดยเพิ่มขึน้ จากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 26.57 แสดงให้เห็น
ถึงกิจกรรมที่ผลักดันเรื่องการขอรั บทุนให้แก่นักวิจัยประสบผลสำเร็จ และนักวิจัยมีแนวโน้มในการ
ขอรับสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 คณะฯ ได้ทำการวางแผนการวิจัย และตั้งเป้าหมายให้
คณะฯ มีงบประมาณการทำวิจัยที่มากขึน้ อันจะส่งผลให้เกิดผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มากขึน้ ด้วย โดยคณะฯ
ได้วเิ คราะห์และตั้งเป้าหมายจำนวนเงินวิจัยของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2564 จำนวนรวม 10,000,000
บาท และทางคณะฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้มีโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัย มากกว่า 500,000
บาท เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 14 ของโครงการวิจัยทั้งหมด หรือมีประมาณโครงการมากกว่า 5 โครงการ
จากโครงการทั้งหมด การได้รับทุนวิจัยภายนอกนั้น นอกจากจะได้รับงบประมาณการวิจัยที่เพิ่มขึ้นแล้ว
แล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์วามรู้ในการหาโจทย์วิจัย การแก้ไขปัญหา
การสร้างประสบการณ์ให้แก่นักวิจัยและคณาจารย์ของคณะ และการพัฒนาสาธารณประโยชน์แก่
หน่วยงาน องค์กร วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรในมิติต่าง ๆ ตามพันธกิจของแต่ละแหล่งทุน
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ภายนอก โดยคาดว่าจะส่งผลให้สอดคล้องกับจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่เพิ่มมากขึ้น และนักศึกษา
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของคณะ เพิ่มขึน้ อีกด้วย
สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพย้อนหลัง ตามที่คณะฯ มีนโยบายกำหนดและผลักดัน
ให้นักวิจัยควรทำผลงานวิชาการเน้นในระดับที่มีคุณภาพสูงขึ้น ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างนวัตกรรม
ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจร จะพบว่าในปีงบประมาณ 2563 จำนวนผลงาน
วิชาการส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพ (ตามเกณฑ์ สกอ. เดิม) 0.2-0.4 มากกว่าร้อยละ 60 ของงานวิจัย
ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นจำนวนผลงานในระดับ 0.6 และมีจำนวนผลงานในระดับ 1.0 เพิ่มขึ้นจากเดิม
คิดเป็นร้อยละ 26 ของจำนวนผลงานทั้งหมด แสดงให้เห็นว่านักวิจัยหันมาสร้างผลงานที่มีคุณภาพ
สามารถนำไปสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ และสามารถอ้างอิงการสืบค้น (Cited) หรือขอผลงานในตำแหน่ง
วิชาการได้มากขึ้น เป็นไปตามทิศทางด้านงานวิจัยที่ทางคณะกำหนด ดังแสดงในตารางที่ C.3.3
นอกจากผลงานวิชาการแล้ว สิ่งที่แสดงให้เห็นว่านักวิจัยหันมาสร้างผลงานที่มีคุณภาพสามารถ
นำไปสร้างนวัตกรรมใหม่ คือ การได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม โดยในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา
คณะฯ ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยของนักวิจัยและจากนักศึกษา จำนวนหลายรางวัล ซึ่งเป็นไปตามทิศ
ด้านการวิจัยของคณะ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการวิจัยและเพื่อผู้เรียน มุ่งเน้นด้านการสร้างนวัตกรรม
และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งในระดับปริญญาตี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้แก่
1. รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จากผลงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ จากอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยระบบ
ฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะ โดย รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ลาเลิศ, ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, รศ.ดร.จตุร
ภัทร วาฤทธิ์ ในงาน “ประชุมวิชาการ สวก. 2562 Beyond Disruptive Technology จุดเปลี่ยนอนาคต
ไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” จัดโดยสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 8-9
ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
2. รางวัล Silver Medal (Category: Food and Biotech Engineering) จากเรื่อง Kinder’s Longan
craft cider 0% alcohol (นวัตกรรมกระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากลำไย ร่วมกับเทคโนโลยีการ
ห่อหุ้มสารสำคัญจากเมล็ดลำไยในรูปแบบบีท) ” จากงาน The 6th Agricultural Engineering Student
Chapter Annual Regional Convention 2020 (6th ARC 2020) - ASEAN Youth Innovation (Poster) โดย
ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม และ ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมกับ นางสาววรัญญา เฟื่องชุ่ม นางสาวนฤมล บุญมี และนางสาวทิพาพร เรืองยศ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก และปริญญาโท คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. รางวั ล International Oral Presentation TSAE 2020 Best Presentation Award (Category:
Postharvest and Food Engineering) จากงาน The 13th TSAE International Conference & The 2 1st
TSAE National Conference ระหว่างวันที่ July 30-31, 2020 at Suranaree University of Technology,
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Thailand จากผลงาน “Design and performance testing of liquid separation fryer (การออกแบบและ
ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องทอดแบบของเหลวแยกชั้น)” โดย นางสาววิลาวัลย์ ไตรจิตต์ นักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ผศ.ดร.นำพร
ปั ญ โญใหญ่ , ผศ.ดร.ธนศิ ษ ฏ์ วงศ์ ศ ิ ร ิ อ ำนวย และ ผศ.ดร.ทิ พ าพร คำแดง คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
4. รับรางวัล BEST PAPER AWARD จากงาน International Conference on Sustainable Energy
and Green Technology (SEGT 2019) ระหว่ า งวั น ที ่ December 11-14,2019 at Millennium Hilton
Bangkok, Thailand จากผลงาน “Effect of Process Condition on Biochar Properties from Agricultural
Residue” โดย นางสาววรัญญา สมภาร นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ผศ.ดร.ธนศิษฎ์ วงศ์ศิรอิ ำนวย ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ ผศ.ดร.ทิพา
พร คำแดง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตารางที่ C.3.3 แสดงจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ย้อนหลัง 4 ปี (ปีปฏิทิน 2560 – 2563)
ค่าน้ำหนัก
ของ
ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรือ่ ง)
2560

2561

2562

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

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

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

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

รวม (เรื่อง)

53 (100%)

60 (100%)

48 (100%)

ผลการ
วิเคราะห์เป้า
ดำเนินงาน
2563
2563
<20%
8 (17.39%)
<20%
19 (41.3%)
<20%
5 (10.86%)
>20%
2 (4.34%)
>25%
12
(26.08%)
>60
46 (100%)

วิเคราะห์เป้า
2564-2565
<20%
<20%
<25%
>25%
>30%
>50
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ตารางที่ C.3.4 ผลการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยในระยะ 4 ปี
ปีงบประมาณ

2560

2561

2562

เป้าหมายของคำ
รับรอง
มหาวิทยาลัย
2563

ร้อยละของอาจารย์และ
นักวิจัยประจำที่มงี านวิจัย
ต่อจำนวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจำทัง้ หมด

54.34

52.27

47.72

45

>50

ร้อยละ 41.86

ร้อยละของผลงานวิจัยที่
นำไปใช้ประโยชน์

17.39

20.45

15.9

16

>20

ร้อยละ 16.27

4

3

3

2

>2

2 ผลงาน

6

10

4

4

>5

4 รางวัล

การดำเนินงาน

จำนวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่เี สนอขอรับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร
จำนวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ไี ด้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ

เป้าหมายของ
คณะ 2563

ผล 2563

จากผลการดำเนินงานด้านเงินสนับสนุนงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และรางวัลต่าง ๆ ที่คณะฯ
ได้รับ และผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ แสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาด้านการวิจัยและเพื่อผู้เรียน
ที่มุ่งเน้นมุ่งเน้นด้านการสร้างนวัตกรรมและการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในระดับปริญญาตี และระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างผู้ประกอบการใหม่ ตามทิศทางของ
มหาวิทยาลัยแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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C.3.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการวิจัยและกระบวนการวิจัยให้ตอบสนองทิศทางการ
วิจัยของคณะ/สถาบันและใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางการ
วิจัย
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัย ได้วางแนวการกำกับติดตามข้อมูลด้าน
งานวิจัยเพื่อวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงให้ตอบสนองทิศทางการวิจัยของคณะฯ ดังนี้
1. คณะฯ มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกจำนวนน้อย ควรมีนโยบายผลักดัน
สนับสนุน กระตุน้ การขอเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอย่างต่อเนื่อง
2. สัดส่วนของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยมีเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของ
คณะเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ในคณะยังมีการทำงานวิจัยอยู่น้อย ควรผลักดันให้มีการทำวิจัยเป็น
ทีม โดยเน้นระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ ก่อนจึงค่อยบูรณาการกับคณะอื่น ๆ
3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในแต่ละปียังมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับ
จำนวนบุคลากรสายวิชาการของคณะทั้งหมด ควรนำเสนอให้มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนเงินตอบแทน
ผลงานวิจัยที่ต่อเนื่องต่อไป (ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณด้านการบริหารมหาวิทยาลัย)
อย่างไรก็ดีการผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยของคณะเกิดแรงจูงใจในการทำงานวิจัยให้มากขึ้น
เพื ่ อ ผลั ก ดัน ให้ เ กิ ด งานวิ จ ัย และพั ฒนาเป็ นงานวิ จ ัย ที ่ม ี ค ุณ ภาพ บู ร ณาการกั บ การสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา และสามารถสร้างนวัตกรรมหรือ ต่อยอดงานวิจัยจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และ
สามารถนำไปเผยแพร่หรือตีพิ มพ์ในระดับนานาชาติได้ จึ งเป็นสิ่งที่คณะฯ ต้องดำเนินการเป็นไปตาม
ทิศทางเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิจัยของคณะฯ และสอดคล้องกับทิศทางการวิจัย ตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยในการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ ” ด้วย
ดังนั้นในปีงบประมาณ 2564-2565 คณะฯ จึงได้กำหนดแนวทางที่จะผลักดันให้บุคลากรสาย
วิชาการและนักวิจัยเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเชิงรุก อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มการสร้าง
นวัตกรรมหรือต่อยอดงานวิจัยจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. มุ่งสู่การทำวิจัยเชิงบูรณาการกับสาขาต่าง ๆ ภายในคณะฯ โดยผลักดันให้เกิดการทำงาน
วิจัยในรูปของกลุ่มหรือหน่วยวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดย
ปัจจุบันคณะฯ มีหน่วยวิจัยทั้งหมด 5 หน่วย ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาภายในคณะฯ และ
ภายในมหาวิทยาลัย และผลักดันให้หน่วยวิจัยขอทุนวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
และมีกิจกรรมที่ร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้น
2. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้แก่นักวิจัยและแหล่งทุนภายนอกได้มาแลกเปลี่ยนปัญหา และ
แนะแนวทางในการขอทุนวิจัย เพื่อผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยเสนอขอทุนวิจัย จาก
แหล่งทุนภายนอกมากขึ้น
3. มุ่งเน้นให้นักวิจัยของคณะฯ มีกิจกรรมที่ร่วมกับผู้ประกอบการหรือภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อ
สนับสนุนการนำองค์ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้จริง และสนับสนุนการสร้ างผู้ประกอบการใหม่ โดยใน
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ปีงบประมาณ 2564 คณะฯ ได้รับงบประมาณในโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและ
วิจัยของภาคเอกชนในพืน้ ที่ (IRTC) ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและ
อาหาร ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา หรือเพิ่มศักยภาพของภาคเอกชนให้เกิดขึ้นจริง คณะ
สนับสนุนและผลักดันให้นักวิจัยสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อเสนอขอรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพื่อผู้ประกอบการหรือภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากขึ้น
โดยในปีงบประมาณ 2564 คณะมีจำนวนผลงานวิจัย ที่ย ื่นขอรับ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร จำนวน 7 ผลงาน (รายงานผลเมื่ อ 30 มีนาคม 2564) นอกจากนี้ยังผลักดันให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างคณะ และผูป้ ระกอบหรือหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกิจกรรมที่
เกิดการบูรณาการทั้งด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ และด้านการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในทุกพันธกิจ มุ่งสู่ก ารนำองค์ความรู้ของคณะใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นหนทางสู่การสร้าง
รายได้ให้แก่คณะอีกทางหนึ่ง
4. มีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ระยะเวลาการ
เปิดรับทุน แบบฟอร์มต่าง ๆ ของแหล่งทุน ให้แก่คณาจารย์ทางช่องทางระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิท ยาลัย และสื่อ ออนไลน์ ของคณะฯ เช่น Website, Facebook และ Line และร่วม เพื่ อ ให้
สามารถเข้าถึงบุคลากรของคณะฯ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว อีกช่องทางหนึ่ง
5. คณะฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรได้พัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าหมายในการเป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมทางวิชาการ ได้แก่
5.1 เข้าร่ว มเป็นหนึ่งในสมาชิก ในการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ International
Conference Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being ( STISWB) โดยค ว า ม
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยพันธมิตร (มหาวิทยาลัยเครือข่าย) ทั้ง 8 สถาบัน ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิท ยาลัย ศิลปากร บัณฑิตวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม,
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ , คณะเทคโนโลยี แ ละการจั ด การอุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี , คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.2 เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท างอาหารแห่ ง
ประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference
6. คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับอาจารย์ ท่านละ 10,000 บาท เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเอง เช่น การนำผลงานวิจัยไปจัดแสดงหรือประกวดแข่งขัน การนำเสนอผลงานวิชาการ การเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ งาน
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สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาม
นโยบายการใช้เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 เอกสารอ้างอิงที่ C.3.1

รูปที่ C.3.5 แผนการดำเนินงานให้ตอบสนองทิศทางการวิจัยของคณะฯ ปีงบประมาณ 2564
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การวิเคราะห์ช่องว่างการดำเนินงาน (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ C.3 – ผลและกระบวนการวิจัยและกระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ตามทิศทางการพัฒนาด้านวิจัยและเพื่อผู้เรียน
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบัน
หลักฐาน
ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนาต่อไป
ย่อย
3.1

3.2

คณะฯ มีการใช้ข้อมูลทั้งจากภายใน
และภายนอกย้อนหลังมาวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา และกำหนด
ทิศทางงานด้านการวิจัยของคณะฯ คือ
“สร้างนวัตกรรมด้าววิศวกรรมและ
อุสาหกรรมเกษตร” ภายใต้การผลักดัน
ของหน่วยวิจัยและบริการวิชาการของ
คณะ ทั้ง 5 หน่วย
คณะฯ มีการใช้ระบบกำกับและติดตาม เอกสารอ้างอิงที่
การประเมินผลการวิจัยย้อนหลังและ C.3.1
ต่อไป ตามทิศทางใหม่ของคณะคือ
สร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจร
และกำหนดตัวชีว้ ัดที่สูงขึ้น

คณะฯ ควรมีนโยบายเรื่องภาระงาน/
ผลตอบแทน และการสร้างรายได้ให้คณะ
ให้ชัดเจน และผลักดันให้นักวิจยั เกิดการ
พัฒนาตามทิศทางที่กำหนดต่อไป

คณะฯ ควรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้แก่
นักวิจัยและแหล่งทุนภายนอกได้มา
แลกเปลี่ยนปัญหา และแนะแนวทางในการ
ขอทุนวิจัย เพื่อผลักดันให้บุคลากรสาย
วิชาการและนักวิจัยเสนอขอทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก อีกทัง้ คณะฯ ได้ส่งเสริม
การเข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรได้พัฒนาและเผยแพร่
ผลงานวิจัย
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สรุปเกณฑ์คุณภาพที่ 3 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ ผลและกระบวนการวิจัยและกระบวนการสร้างสรรค์

1

2

3

4

นวัตกรรมฯ

3.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอก
คณะ/สถาบันในการกำหนดหรือทบทวนทิศทางการ
วิจัยของคณะ/ สถาบัน
3.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการวิจัยและ
กระบวนการวิจัยให้ตอบสนองทิศทางการวิจัยของ
คณะ/สถาบันและใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง
กระบวนการหรือปรับทิศทางการ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

/

/

/

5

6

7
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C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด้านบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและเพื่อผู้เรียน
คำอธิบาย : สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถาบันและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและเอกลักษณ์ ของ
คณะ/สถาบัน ด้วยการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับชุมชน และ/หรือ ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีความโปร่งใส ชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ และผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้าง อัตลักษณ์ของผู้เรี ยนหรือความ
เข้มแข็งของชุมชน รวมถึงก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับ ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ
C.4.0 การวางระบบการบริหารงานด้านงานบริการวิชาการของคณะฯ
คณะฯ ได้กำหนดทิศทางและแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและผู้เรียน
ตามยุท ธศาสตร์ด ้านงานบริก ารวิชาการแก่สังคมและผู้เ รีย นของคณะฯ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย “การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์
ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ” โดยมุ่งเน้นให้บริการวิชาการแก่สังคมจากความต้องการ
หรือจากปัญหาที่ต้องการแก้ไขในสังคมปัจจุบัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านเกษตร
อินทรีย์ และยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการบริหารงานบริหาร
วิชาการและวิจัย ทำหน้าที่ในการจัดทำแผนการบริหารงานด้านงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ
ดังแสดงในรูปที่ C.4.1
โดยทิศทางการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและเพื่อผู้เรียน ถูกโยงความสัมพันธ์
ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเน้นการกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของ
คณะฯ เพื่อความเป็นบริการกลุ่มชุมชน (ตอบแทนและพัฒนาสังคมไทย) และบริการกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตร (เน้นการสร้างรายได้ให้คณะฯ ตามทิศทางใหม่ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ) โดยเน้นการบริการ
วิชาการจากนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นผลงานวิจั ยของ
บุคลากรของคณะฯ และส่วนที่สองเน้นการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในระดับปริญญาตรีผ่านรายวิชาต่าง ๆ เช่น กิจกรรมนักศึกษา และโครงการสหกิจ
ศึก ษา เป็นต้น ส่ว นระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาเน้ นการทำวิ จัย ขั ้ นสู งเพื ่อ สร้ า งนวัต กรรมใหม่ และสร้ าง
ผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเป็นเครือข่ายให้คณะในอนาคตสำหรับการบริการวิชาการแก่สังคมและเพื่อ
ผูเ้ รียน ตามทิศทางของมหาวิทยาลัยแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ระบบการบริหารงานด้านงานบริการวิชาการของคณะฯ
คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัย
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านงานบริการวิชาการ

ผลักดันและสนับสนุนงานบริการวิชาการของคณะ

จัดสรรทุนโครงการบริการวิชาการ

บูรณาการกับการเรียนการสอน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริการวิชาการ

บูรณาการกับงานวิจัย

ติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการ
ประเมินความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการ

รวบรวมเป็น
เป็นฐานข้อมูล

นำข้อสรุปไปปรับปรุงในการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

เผยแพร่ผลการดำเนินงานสู่สาธารณชนผ่านสื่อต่าง ๆ
รูปที่ C.4.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการบริหารงานด้านงานบริการวิชาการของคณะฯ
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คณะฯ มีก ารสนับ สนุนให้บ ุค ลากรจั ดทำโครงการบริก ารวิ ชาการแก่สัง คม โดยสนับ สนุ น
งบประมาณในการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้แต่ละสาขาวิชาดำเนินโครงการบริก าร
วิชาการ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ของคณะฯ แก่สังคมได้ครบถ้วนทุกสาขาวิชา และนักศึกษา
ได้เข้าร่วมเรียนรู้ จากการปฏิบัติงานจริง เกิดการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ และส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรของคณะฯ เสนอของบประมาณโครงการบริการวิชาการ
จากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ของมหาวิทยาลัย และงบประมาณจากโครงการงบ
บูรณาการ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์
ของชาติอย่างชัดเจน โดยคณะฯ ได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ โดยมีการดำเนินการ
ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ เป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมและ
ผลักดันตัวชี้วัดด้านงานบริการวิชาการของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามตัวชีว้ ัด
2. ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ให้ดำเนินการตามแผนงานวิจัยที่กำหนดไว้
3. ติดตามการนำงานบริการวิชาการไปใช้ ประโยชน์ หรือการนำไปบูรณาการกับงานวิจัย หรือ
การเรียนการสอน จากหัวหน้าโครงการและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่นำองค์ความรู้จากการ
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
4. สรุปผลการดำเนินการและผลประเมินความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการในระดับแผน
และระดับโครงการ เสนอให้คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รับทราบและ
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและนำไปปรับปรุงแผนการ
ดำเนินงานงานบริการวิชาการในปีต่อไป
C.4.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกำหนดหรือ
ทบทวนทิศทางการบริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนาผู้เรียนของคณะ/สถาบัน ตามวิสัยทัศน์
ปณิธาน และ/หรือยุทธศาสตร์ของคณะ/สถาบันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้ านงานบริการวิชาการย้อนหลังระยะ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2560-2563 คณะฯ มีงบประมาณโครงการบริการวิชาการในปี 2563 ที่อัตราส่วนเงินรายได้คณะต่อ
เงินงบประมาณแผ่นดิน (ไม่นับรวมโครงการบูรณาการ) ที่อัตราส่วน 1 ต่อ 9.6 ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมาย
ที่คณะฯ ได้กำหนดไว้ คือ 1 ต่อ 10 และในปี 2564-2565 คณะฯ ได้ตั้งเป้าหมายเงินรายได้คณะต่อเงิน
งบประมาณแผ่นดินที่อัตราส่วน 1 ต่อ 8 โดยผลักดันให้โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณ
มากกว่า 1,000,000 บาท โดยมีจำนวนโครงการมากกว่า 4 โครงการขึ้นไป นอกจากนี้เพื่อ พัฒนา
ทิศทางของกลุ่มงานบริก ารวิชาการ ทางคณะฯ ได้มีนโยบายให้มีศูนย์บ ริก ารวิชาการคณะฯ เพื่อ
ขับเคลื่อนงานด้านบริการวิชาการของคณะฯ เพื่อสร้างรายได้ดังแสดงในตารางที่ C.4.1 และ C.4.2
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ตารางที่ C.4.1 แสดงจำนวนงบประมาณของโครงการบริการวิชาการย้อนหลัง 4 ปี และการวิเคราะห์
จำนวนงบประมาณโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ (บาท)
แหล่งงบประมาณ
2560

2561

2562

เงินรายได้คณะ

90,000

20,000

100,000

วิเคราะห์
2563
50,000

งบประมาณแผ่นดิน

690,000

820,000

550,000

500,000

แหล่งทุนภายนอก

-

60,352,350
(โครงการบูรณา
การ)

26,498,800
(โครงการบูรณา
การ)

7,500,000

15,716,633
(โครงการบูรณา
การ)

อัตราส่วนรายได้ต่อ
งบประมาณแผ่นดิน

1 ต่อ 7.66

1 ต่อ 41

1 ต่อ 5.50

1 ต่อ 10

1 ต่อ 9.6

ผล 2563
40,000
385,360

ตารางที่ C.4.2 แสดงความถี่ของจำนวนงบประมาณโครงการบริการวิชาการย้อนหลัง 4 ปีและการ
วิเคราะห์
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7

จำนวนงบประมาณ
(บาท)

2560

≤50,000
50,001-100,000
100,001-500,000
500,001-1,000,000
1,000,001-5,000,000
5,000,001-10,000,000
≥10,000,001

9
1
-

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
2561
2562 วิเคราะห์
2563
1
11
10
>10
>1
>1
2
>2
4
1
-

ผล 2563
1
5
1
3
1

จากข้อมูลจำนวนงบประมาณของโครงการบริการวิชาการย้อนหลังในระยะ 4 ปี แสดงให้เห็นว่า
คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบปะมาณ 2563 โครงการบริการวิชาการส่วน
ใหญ่ เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 100,000 บาท และมีโครงการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 45.54 ของโครงการบริการวิชาการทั้งหมด และมีโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณ
มากกว่า 1,000,000 บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.36 ของโครงการบริการวิชาการทั้งหมด ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นโครงการบริก ารวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก แต่เมื่อ
วิเคราะห์จากผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการทั้งหมดแล้ว พบว่าจำนวนงบประมาณโครงการ
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บริการวิชาการที่มีจำนวนมากนี้ ได้มาจากอาจารย์บางท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์กลุ่มเดิมทุกปี ยังขาดการ
สนใจจากอาจารย์ในสาขาอื่น ๆ ของคณะฯ ดังแสดงในตารางที่ C.4.3
ตารางที่ C.4.3 แสดงข้อมูลโครงการบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก
ปีงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ
จากแหล่งทุนภายนอก

จำนวน
งบประมาณ

2561

1. การพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก
(ต้นแบบ) ราคาประหยัด
2 การพัฒนาการผลิตภาคเกษตรแบบบูรณา
การเพื่อความยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปลี่ยนมูลฝอยติด
เชือ้ ให้เป็นแท่งเชือ้ เพลิง
4 การจัดการเมืองสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน
5 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อ
ผลักดันระบบการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO2) ด้วยระบบบังคับอากาศแนวตัง้ ไปใช้
ปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ และยกระดับการส่งออก
ลำไยสด
6 การส่งเสริมการใช้งานระบบการให้น้ำ
การเกษตรแบบแม่นยำอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี
เซ็นเซอร์ราคาถูกสำหรับพื้นที่ปลูกพืชผักแบบ
แปลงยกร่อง
7 การพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะเพื่อยกระดับ
การเกษตรในเขตภาคเหนือ (MJU Smart farm)
8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและ
การตลาดอาหารอินทรีย์
1 ส่งเสริมและฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
2 การบริหารจัดการพืน้ ที่สีเขียวและระบบนิเวศ
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

3,860,100

2562

2563

3 โครงการฟาร์มต้นแบบสวนลำไยอินทรีย์
อัจฉริยะและการจัดการฟาร์มอย่างปราดเปรื่อง
1. โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วย
ถ่านชีวภาพและสารชีวภาพ
2.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบนิเวศ
ชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน
3.โครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์
ภาคเหนือตอนบนเพื่อส่งเสริมระบบการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ
ตันติกุล
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ
ตันติกุล
รองศาสตราจารย์บัณฑิต
หิรัญสถิตย์พร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร
ปัญโญใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร
วาฤทธิ์

9,000,000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ

17,050,000

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร
วาฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร
อุประ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์
วงศ์ศิริอำนวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร
ปัญโญใหญ่

5,500,000
12,019,100
12,470,000
2,000,000
1,918,955.00
1,687,275.00
10,889,453.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์
วงศ์ศิริอำนวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร
ปัญโญใหญ่
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ
ตันติกุล
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4.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farm พืช
เศรษฐกิจ เพื่อยกระดับ และพัฒนาคนสู่ Smart
Farmer

1,220,950.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ

หมายเหตุ ข้อมูลรายละเอียดทุกโครงการรวมใน เอกสารอ้างอิงที่ C.4.1

ตารางที่ C.4.4 ผลสำเร็จตามตัวชีว้ ัดของแผนบริการวิชาการแก่สังคม ย้อนหลัง 4 ปี
งบประมาณ 2560
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

1. มีจำนวนตัวชี้วัด
ในแผนที่บรรลุผล
สำเร็จ

งบประมาณ 2562

งบประมาณ 2563

ผลการ
ผลการ
ผลการ
ผลการ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70
ของ
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด
ร้อยละ
70 ของ
โครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ
100

ร้อยละ
70 ของ
โครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ
20 ของผู้
เข้ารับ
บริการ
ทั้งหมด
หมายเหตุ ช่องที่ไม่ได้รายงานผล คือ ในปีงบประมาณนั้นไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดนั้นในแผน

2. มีร้อยละของ
โครงการบริการ
วิชาการที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
3. มีร้อยละของ
โครงการบริการ
วิชาการที่มีการ
บูรณาการกับการ
เรียนการสอน
5. มีผู้เข้ารับ
บริการที่สามารถ
นำความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70
ของ
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด
ร้อยละ
70 ของ
โครงการ
ทั้งหมด

งบประมาณ 2561

ร้อยละ
100

ร้อยละ 80

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70
ของ
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด
ร้อยละ
70 ของ
โครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ
60.43

ร้อยละ
95.45

ร้อยละ
70 ของ
โครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ 84

ร้อยละ
70 ของ
โครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ
77.27

-

-

-

-

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80
ของ
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด
ร้อยละ
80 ของ
โครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
80 ของ
โครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ
100

ร้อยละ
3.54

ร้อยละ
20 ของผู้
เข้ารับ
บริการ
ทั้งหมด

ร้อยละ
3.94

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

จากตารางที่ C.4.4 แสดงผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการแก่สังคม ย้อนหลัง 4 ปี
ในการวางแผนการขับเคลื่อนบริการวิชาการของคณะฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้และมีบทบาทใน
โครงการบริการวิชาการ ที่คณะได้จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจ
ชุมชน ผูป้ ระกอบการ กลุ่มเกษตรกร หรือผูท้ ี่สนใจ และสามารถนำความรู้จากโครงการบริการวิชาการ
มาปรับประยุกต์ใช้ในรายวิชาและในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ทางคณะฯ อยากให้มีการติดตามผู้เข้ารับ
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บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องถึงความสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากตัวชี้วัดนี้ในปี 25612562 ได้รอ้ ยละของผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย
C.4.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการและกระบวนการบริการวิชาการให้
ตอบสนองทิศทางการบริการวิชาการของคณะ/สถาบันและใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง
กระบวนการหรือปรับทิศทาง
จากข้อมูลงานบริการวิชาการย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2563 แสดงให้เห็นว่า
คณะได้รับงบประมาณในการจัดทำโครงการบริการวิชาการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังขาดโครงการบริการ
วิชาการที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกที่มีการบูรณาการจากทุกสาขาวิชาของคณะ และการ
หารายได้จากการบริการวิชาการยังไม่มากนัก ตามที่ทางคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เสนอแนะให้คณะมีโครงการบริการวิชาการที่หารายได้เพิ่มขึ้น
ดังนั้น ทิศทางในการทำบริการวิชาการแก่สังคมในปีงบประมาณ 2564-2565 จึงมุ่งเน้นการ
ผลักดันให้บุคลากรในคณะฯ เสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกและดำเนินโครงการบริการ
วิชาการที่หารายได้ให้แก่คณะเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ดังนี้
1. ผลักดันการเขียนเสนอขอโครงการงบบูรณาการในรูปแบบของภาพรวมของคณะที่รวมองค์
ความรู้ในทุกสาขาวิชา เพื่อให้เกิดการบูรณาการไปเพื่อการเรียนการสอน โดยในปีงบประมาณ 2564
คณะฯ ได้ ร ั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากโครงการยกระดั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรายตำบลแบบบู ร ณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังวัดเชียงใหม่ และได้เป็น
ส่วนหนึ่งในโครงการการยกระดับ รายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนด้วยองค์ความรู ้ และ
นวัตกรรมบริการ ภายใต้แผนงานการสร้างแผนธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรองรับการเปลี่ยนแปลง
และวิกฤตด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน (เชียงใหม่โมเดล) ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการ
ที่รวบรวมองค์ความรู้จากทุกสาขาวิชาของคณะฯ นำไปถ่ายทอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่บรรลุเป้าหมายของคณะฯ ที่ผลักดันให้มีโครงการที่รวบรวมองค์
ความรูข้ องสาขาวิชาทั้งหมดของคณะฯ เข้าด้วยกันและได้ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
2. ผลักดันให้บุคลากรของคณะขอทุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก โดยเปิดโอกาส
ให้แก่บุคลากร และแหล่งทุนภายนอกได้มาแลกเปลี่ยนปัญหา และแนะแนวทางในการขอทุนบริก าร
วิชาการ เพื่อผลักดันให้บุคลากรเสนอขอทุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น โดยผลการ
ดำเนินงานด้านบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ คาดหวังว่าจะผลักดันให้ทุกสาขาวิชามี
โครงการบริการวิชาการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น ซึ่งมีโครงการ
บริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณมากกว่า 1,000,000 บาท จากเดิมเฉลี่ยร้อยละ 11.71 ของโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15 โครงการบริการวิชาการทั้งหมด และเกิดรายได้จากการ
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บริการวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ
2564

รูปที่ C.4.2 แผนการดำเนินงานให้ตอบสนองทิศทางการบริการวิชาการของคณะฯ
ปีงบประมาณ 2564
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3. ผลักดันให้จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของคณะ เพื่อเสนอขอทุนวิจัย ทุนบริการวิชาการ และ
ให้บริการเครื่องมือ บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อหารายได้ โดยได้มีการจัดทำอัตรา
บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะฯ เพื่อนำมาหารายได้อกี ทางหนึ่ง
4. ผลักดันให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ของคณะในระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยคณะฯ ได้
เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวีย ดนามอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ซึ่งเป็นโครงการร่วมมื อกั น
ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยนำองค์ความรู้ด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชา ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กาญจนา นาคประสม รองคณบดีฝ่ายบริก ารวิชาการและวิจัย เข้าร่วมเป็นผู้เ ชี่ย วชาญในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการ อีกทั้งสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ ร่วมเป็นวิทยากร
เผยแพร่องค์ความรู้ ในเวทีระดับนานาชาติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5. มีการปรับแผนการดำเนินกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ ให้ทันต่อ
สถานการณ์และตรงตามความต้องการของชุมชน หรือสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาของสังคม และเพิ่มการ
บริการวิชาการให้แก่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ให้คณะมากขึ้นด้วย โดย
ในปีงบประมาณ 2564 คณะปรับแผนการบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นให้เ ป็นการบริการวิชาการที่สร้าง
รายได้ให้แก่คณะ ดังนี้
5.1 คณะได้รับงบประมาณจากโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับบริษัทที่เข้าร่วม
โครงการ เพื่อมุ่ง สู ่ก ารสร้ า งเป็ น ผู ้ป ระกอบการ ภายใต้ก ารดำเนิ นงานของอุท ยานวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี เ กษตรและอาหาร ซึ ่ ง เป็ น โครงการที ่ ไ ด้ ห ั ว ข้ อ จากปั ญ หา หรื อ ความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการ โดยที่ผู้ประกอบการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในโครงการให้แก่คณะ จำนวน 4 โครงการ
นอกจากนีย้ ังมีนักวิจัยของคณะ เป็นที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Technology Transfer
to Community) ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชนฯ และแผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (Industrial Research and
Development Capability Building Platform)
5.2 คณะกำหนดให้มีโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ของคณะ (Product Champion) เพื่อเป็น
การนำองค์ความรู้มาผลิตเป็นผลิตที่สามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ของคณะ โดยในปีงบประมาณ
2564 นี้ ได้ตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ และคณะได้เข้าร่วมโครงการ 1 คณะ 1 ผลิตภัณฑ์ของ
ทางมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของคณะ เข้าร่วมเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของมหาวิทยาลัยที่
สามารถผลิตและจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่ง
จากการผลักดันงานบริการวิชาการให้มุ่งเน้นการหารายได้ให้แก่คณะเพิ่มขึ้น สามารถ
เปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าและโครงการบริการวิชาการที่สร้าง
รายได้ให้แก่คณะ ดังแสดงในภาพที่ C.4.3
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สัดส่วนการบริการวิชาการ งปม.2564

แบบให้เปล่า

แบบสร้างรายได้

รูปที่ C.4.3 สัดส่วนการบริการวิชาการแบบให้เปล่าและแบบสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563
และ 2564
การวิเคราะห์ช่องว่างการดำเนินงาน (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ C.4 – ผลและกระบวนการบริการวิชาการตามทิศ
ทางการพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและเพื่อผู้เรียน
เกณฑ์
ย่อย

การดำเนินการในปัจจุบัน

C4.1

คณะฯ มีการวิเคราะห์ข้อมูลงาน
บริการวิชาการย้อนหลัง และทำการ
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาและหาทิศทาง
ของกลุ่มงานบริการวิชาการของ
คณะฯ โดยมีนโยบายส่งเสริมและ
ผลักดันเป้าหมายในปี 2563-2564
คณะฯ ได้แต่งตั้ง ผอ.ศูนย์ฯ ในการ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์บริการ
วิชาการ เพื่อฝึกอบรม และให้
คำปรึกษา สำหรับการหารายได้ของ
คณะฯ

C4.2

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนาต่อไป

เอกสารอ้างอิง คณะฯ ควรมีการประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการ เพื่อวัดผลกระทบที่เกิดจากการนำ
ที่ C.4.1
ความรู้จากบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ให้
ชัดเจนมากขึ้น และรวบรวมองค์ความรู้จากการ
บริการวิชาการจัดทำเป็นคู่มอื หรือสื่อเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว
คณะฯ ควรมีการกำหนดให้โครงการบริการ
วิชาการทุกโครงการ บูรณาการกับการเรียน
การสอน
คณะฯ สนับสนุนการจัดตัง้ หน่วยวิจัยต่าง ๆ ให้
มีหารายได้โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น ได้แก่ ด้าน Smart Farming และการ
ให้บริการให้คำปรึกษาและการวิจัยทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก
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สรุปเกณฑ์คุณภาพที่ 4 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
ผลและกระบวนการบริการวิชาการฯ
4.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอก
คณะ/สถาบันในการกำหนดหรือทบทวนทิศทางการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนาผูเ้ รียนของคณะ/
สถาบัน ตามวิสัยทัศน์ ปณิธาน และ/หรือยุทธศาสตร์
ของคณะ/สถาบันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
4.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการบริการ
วิชาการและกระบวนการบริการวิชาการให้
ตอบสนองทิศทางการบริการวิชาการของคณะ/
สถาบันและใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง
กระบวนการหรือปรับทิศทาง
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3

4
/

/

/

5

6

7
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C.5 ผลและกระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือ
บูรณาการกับพันธกิจอื่นของสถาบัน
คำอธิบาย : คณะ/สถาบันมีการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ของคณะ/สถาบัน และ/หรือช่วยส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และธำรงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ชุมชนสังคม และประเทศ รวมถึงการบูรณาการกับวัฒนธรรมสากล ตามระดับความเชี่ยวชาญ
และบริบทของสถาบัน ด้วยการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในสถาบัน
หรือระหว่างสถาบัน หรือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลลัพธ์ข องการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่นำไปสู่การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน หรืออาจรวมถึงก่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
C.5.0 การวางระบบการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ของคณะฯ ดังรูปที่ C.5.1 กำหนดทิศทางนโยบายและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงานทำนุบำรุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารกำหนดตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่จะเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
ตั ว แทนบุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ของคณะ เข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าร่วมกำหนดทิศทางและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และในปี 2563 บุคลากรของคณะได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
บูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง
ร่วมผลักดันกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกัน
คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ โดยมีการจัดประชุมทุก
ไตรมาส เพื่อกำกับดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในระดับคณะ
และร่วมผลักดันค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อแนะนำของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 โดยมีรองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ และมีตัวแทนบุคลากรจาก
ทุกหลักสูตรและตัวแทนผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ประกอบการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการส่งเสริม
ให้นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมกันสืบสานสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน และส่งเสริมการบูร
ณาการเข้ากับพันธกิจอื่น
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ระบบการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย
(นโยบาย/ แผนการดำเนินงาน)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับคณะ
(ตัวแทนบุคลากร/ ตัวแทนสโมสรนักศึกษา)

โครงการ/ กิจกรรม

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ขออนุมตั ิจัดทำโครงการ/
กิจกรรม

ดำเนินโครงการ/
กิจกรรม
รูปที่ C.5.1 แผนผังระบบการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะฯ

สรุปผลการ
ดำเนินโครงการ/
กิจกรรม
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C.5.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกำหนดหรือ
ทบทวนทิศทางการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจอื่นของคณะ/สถาบัน
หรือเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมความเข้าใจ
หรือการสืบสานต่อยอดศิลปวัฒนธรรม
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกคณะฯ กล่าวคือได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง
ทุ ก ปี นอกจากนี ้ ย ั ง ได้ ร ั บ สนั บ สนุ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย จากกองส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ และ
จากข้อมูลโครงการย้อนหลัง 3 ปี กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ สามารถจัดกลุ่ม
ประเภทโครงการออกเป็น 2 กลุ่มคือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่ างบุคลากร และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน โดยในปีงบประมาณ 2563 มีการกำหนดกิจกรรมการบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจอื่นเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่าง
ชัดเจน ภายใต้โครงการตามรอยสล่าล้านนาเพื่อบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งบูรณาการในรายวิชาของคณะ วก 330 แทรกเตอร์และต้นกำลัง
ทางการเกษตร (Tractor and Agricultural Power Unit) และเนื่อ งจากในปี นี ้ มีสถานการณ์ก ารแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมบางส่วน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยคณะฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมจิตบริการ ทำบุญ
ช่วยเหลือสังคมร่วมกัน ภายใต้โครงการวิศวกรรมจิตอาสาจัดทำ Face Shield โดยนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้ใช้ทักษะในการประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ใกล้ตัว นำมาจัดทำ Face Shield หรือ
หน้ากากป้อ งกั น ละอองเชื ้ อโรคแบบง่ าย เพื่อจัดส่ง ให้ ก ับ บุ คลากรทางการแพทย์ร่ วมสู ้ว ิก ฤตใน
สถานการณ์โรคระบาด ดังข้อมูลตารางที่ C.5.1 และตารางที่ C.5.2
ตารางที่ C.5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนหลัง 3 ปี ของโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ
(แหล่งงบประมาณและผูเ้ ข้าร่วมโครงการ)
โครงการ/กิจกรรม

2561
งปม.
(บาท)

- แหล่งงบประมาณภายในคณะ
(เงินรายได้คณะ งานทำนุฯ)
- แหล่งงบประมาณภายในคณะ
(เงินรายได้คณะ งานกิจการน.ศ.)

ปีงบประมาณ
2562
ผู้เข้า
ร่วม
(คน)

งปม.
(บาท)

ผู้เข้า
ร่วม
(คน)

2563
งปม.
(บาท)

75,000

75,000

67,480

62,000

62,000

84,000

ผู้เข้า
ร่วม
(คน)
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โครงการ/กิจกรรม

2561
งปม.
(บาท)

- แหล่งงบประมาณภายนอกคณะ (งปม.แผ่นดิน กองฯ)
รวมงบประมาณสนับสนุน
1. โครงการงานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสฯ
2. โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
3. โครงการพี่ชวนน้องทำบุญตักบาตรรับฟังพระธรรม
เทศนา
4. โครงการงานไหว้ครู
5. โครงการตามรอยสล่าล้านนา เพื่อบูรณาการด้านทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
6. กิจกรรมเข้าร่วมตอบปัญหาวิชาการ/ กิจกรรมการ
แข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
7. โครงการวิศวกรรมจิตอาสาจัดทำ Face Shield (Work
from Home)
8. งาน 15 ปี วัสดุศาสตร์ (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)

ปีงบประมาณ
2562

122,900
209,900
29,000
12,000
12,000

ผู้เข้า
ร่วม
(คน)

งปม.
(บาท)

2563

ผู้เข้า
ร่วม
(คน)

95
70
478

60,000
147,000
29,000
12,000
12,000

8,000
148,900

200
49

50,000

งปม.
(บาท)

ผู้เข้า
ร่วม
(คน)

89
113
382

30,000
126,480
28,000
10,500
9,000

16
28
*งด

12,000
82,000

200
169

10,500
48,480

*งด
55

86

50,000

89

40,000

94

-

-

-

-

20,000

45

-

-

-

-

15,000
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ตารางที่ C.5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนหลัง 3 ปี ของโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ
(ผลการประเมินแต่ละโครงการ)
ผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ)
2561
2562
2563

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการงานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
2. โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
3. โครงการพี่ชวนน้องทำบุญตักบาตรรับฟังพระธรรมเทศนา
4. โครงการงานไหว้ครู
5. โครงการตามรอยสล่าล้านนา เพื่อบูรณาการด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. กิจกรรมเข้าร่วมตอบปัญหาวิชาการ/ กิจกรรมการแข่งขันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
7. โครงการวิศวกรรมจิตอาสาจัดทำ Face Shield (Work from Home)
8. งาน 15 ปี วัสดุศาสตร์ (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)

เชิง
ปริมาณ

เชิง
คุณภาพ

เชิง
ปริมาณ

เชิง
คุณภาพ

เชิง
ปริมาณ

เชิง
คุณภาพ

100

94.6

100

93.6

94.1

90

100
100
100
100

80
85
82
93

100
100
100
70.41

86
83
84
85

80
*งด
*งด
100

91.4
*งด
*งด
100

98.8

88

89

87

86.6

87

-

-

-

-

100
100

100
84.4

หมายเหตุ *งด เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19
**งด เนื่องจาก เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร
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ตารางที่ C.5.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนหลัง 3 ปี ของโครงการตามรอยสล่าล้านนาเพื่อบูรณาการด้าน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

จากตาราง ข้อมูลโครงการตามรอยสล่าล้านนาเพื่อบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การจั ด การเรีย นการสอนและกิ จกรรมนัก ศึก ษาของคณะฯ เพื ่ อ สนั บ สนุน ตัว ชี ้ วั ดด้ า นทำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ในระดับมหาวิทยาลัย ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี มีนักศึกษาคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในปี 2561
คิดเป็นร้อยละ 5.82 ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 20.5 และปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 7.34 ซึ่งกลุ่ม
นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรม มาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 คณะฯ ได้รับ การสนับ สนุนงบประมาณแผ่นดิน
ในระดับมหาวิทยาลัย จากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อดำเนินโครงการตาม
รอยสล่าล้านนาเพื่อบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในระดับมหาวิทยาลัย ข้อมูล ย้อนหลัง
3 ปี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 122,900 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 60,000 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 30,000 บาท
ซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาจจะได้รับงบประมาณลดลงหรือไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากหน่วยงานภายนอกคณะ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ทุกหน่วยงานได้รับผลกระทบที่
เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังรูปที่ C.5.2
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100,000
80,000

เงินรายได้คณะ
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40,000

18,480
60,000

20,000

30,000

2561

2562

2563

9,000
(แผน) 2564

ปี งบประมาณ

รูปที่ C.5.2 แผนภูมิแสดงงบประมาณโครงการตามรอยสล่าล้านนาเพื่อบูรณาการด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา
ที่ได้จัดทำในปี 2563 ได้ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะฯ “มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง” ดังข้อมูลในรูปที่ C.5.3 และรูปที่ C.5.4
1. มุ่งมั่น : นักศึกษา มีความตัง้ ใจทำกิจกรรมอย่างจริงจัง
2. ซื่อสัตย์ : นักศึกษาตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
3. เชี่ ย วชาญ : นั ก ศึก ษามีค วามสามารถในสาขาวิชา สามารถบู ร ณาการความรู ้ที่ เรียนมา
นำไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทันต่อการเปลี่ยนแปลง : นักศึกษาสามารถปรับตัว เรียนรู้ตลอดเวลา
ความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
1. (Specific PLO) : สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาการใช้
งานและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เรียน
2. (General PLO) : ความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะ
ผู้ร่ว มงานและผู้นำ ที่ส ามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดและการสร้างความร่วมมือและ
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการทำงานร่วมกัน (เพื่อฝึกให้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องเหมาะสม)
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รูปที่ C.5.3 รูปกิจกรรมบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา

รูปที่ C.5.4 ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลตามอัตลักษณ์ของคณะฯ “มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
จากรูปที่ C.5.3 เป็นกิจกรรมบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างอัต
ลักษณ์ของนักศึกษา ซึ่งทางคณะฯ ได้ใช้ข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกมาออกแบบ และวางแผนการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีการประเมินผลลัพธ์ในการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา
ไม่ได้มีเกณฑ์คะแนนที่ชัดเจน ทางคณะฯ เพียงแต่ใช้การสะท้อนจากผลงาน พฤติกรรม ภาพรวมของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นมาเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้ ในเบื้องต้นเท่านั้น โดยในรูปที่ C.5.4 เป็นตัวอย่างของ
บัณฑิต ซึ่งเคยเป็นนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของทางคณะอย่างสม่ำเสมอ เมื่อไปทำงานก็มีความ
อดทน สู้งาน และทำงานให้กับสังคม ชุมชน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของอัตลักษณ์ที่ได้จากคณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตารางที่ C.5.4 แสดงการผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์
ของนักศึกษาคณะฯ

ตารางที่ C.5.5 กิจกรรมบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา ประจำปี 2563
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C.5.2 มีการกำกับดูแลและประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและกระบวนการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ตอบสนองทิศทางการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน
และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง
จากข้อมูลย้อนหลัง คณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ จึงได้นำมาพิจารณาและวางแผนแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปีถัดไป ดังนี้
1. ควรปรับรูปแบบกิจกรรมภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลงหรืออาจไม่ได้รับในอนาคต
โดยมุ่งเน้นการให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก เช่น กองส่งเสริม
ศิล ปวัฒนธรรม มหาวิท ยาลัย แม่โ จ้ ซึ่งคณะฯ สามารถบูรณาการจัดกิจกรรมและนำข้อมู ล ไปใช้
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
2. เพิ่มการประชาสัมพั นธ์และจัดส่งแบบฟอร์มเสนอโครงการที่มีการบูรณาด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับพันธกิจอื่นให้แก่บุคลากรคณะฯ ที่สนใจภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
3. เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาของคณะฯ ที่สนใจสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรม ทั้งในรูปแบบ Online และ On site
การวิเคราะห์ช่องว่างการดำเนินงาน (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ C.5 – ผลและกระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบัน
หลักฐาน
ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ย่อย
ต่อไป
คณะฯ ควรดำเนินการปรับรูปแบบการ
C.5.1 คณะฯ มี ก ารใช้ ข ้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง จากทั ้ ง
ภายในและภายนอก เพื่ อ วิ เคราะห์การ
จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม ใ ห ้ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถานการณ์ ภายใต้งบประมาณที่ อาจ
และได้ ส ่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการสร้ า งอั ต
ได้รับจัดสรรลดลงหรืออาจไม่ได้รับใน
ลักษณ์นักศึกษา ให้เป็นไปตามตามความ
อนาคต
ค า ด ห วั งข องการจั ดก ิ จ กรรม และ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
คณะฯ ควรประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
C.5.2 คณะฯ มีระบบกำกับติดตามข้อมูลอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองตัวชีว้ ัด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์
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การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ C.5 – ผลและกระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบัน
หลักฐาน
ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ย่อย
ต่อไป
มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับอัต
ของนักศึกษา เพื่อสามารถนำข้อมูลมา
ลักษณ์นกั ศึกษาของคณะ
ใช้อย่างเป็นระบบ

สรุปเกณฑ์คุณภาพที่ 5 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ ผลและกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
5.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอก
คณะ/สถาบันในการกำหนดหรือทบทวนทิศทางการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับพันธ
กิจอื่นของคณะ/สถาบัน หรือเพื่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมความเข้าใจหรือการสืบสานต่อยอด
ศิลปวัฒนธรรม
5.2 มีการกำกับดูแลและประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและกระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ตอบสนองทิศทางการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของหน่วยงานและใช้ผลการประเมิน
ในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3

4
/

/

/

5

6

7
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C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำอธิบาย : ผู้บริหารคณะ/สถาบันมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา คัดเลือก กำกับการ
ดำเนินงาน พัฒนาและดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลอันเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของคณะ/สถาบัน มี
การใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากร มีระบบและการดำเนินการที่
สอดคล้องเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของคณะ/สถาบัน ในการบริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุน
กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร บุคลากรทุกภาค ส่วนได้รับการพัฒนาทักษะ
ความสามารถ เจตคติ และสมรรถนะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถและได้
ประสิทธิภาพ
C.6.0 การวางระบบการดำเนินการงานบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ
ทางคณะฯ ได้วางระบบการดำเนินการงานบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ดังแสดงในรู ปที่
C.6.1 โดยมี ค ณะกรรมการประจำคณะฯ กำกั บ ดู แ ลระบบ ส่ ว นการดำเนิ น งานได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการจัด ดูแลและทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ประจำปี
เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
สำหรับในปีงบประมาณ 2562 เป็นการดำเนินงานของทีมผู้บริหารชุดเก่า ซึ่งทางคณะฯ ก็ได้นำ
ผลการดำเนินการดังกล่ าวมาทำการวิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงาน และวางแผนการพัฒนา/
ปรับปรุงต่อในปีงบประมาณ 2563 ดังแสดงในรูปที่ C.6.2 โดยให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและ
การจัด ดูแลและทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ประจำปี เช่นเดิม เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมีนโยบายใหม่คอื
1. ให้บุคลากรทุกส่วนงานทำงานโดยสามารถเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คณะฯ กำหนดได้ (สามารถ
นำไปทำซ้ำได้) ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้คณะฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล (Data) เพื่อสังเคราะห์ออกมา
เป็นสารสนเทศ (Information) ซึ่งจะเป็นดัชนีที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงการพัฒนาต่อไปได้
2. ให้บุคลากรทุกส่วนงานดำเนินโครงการ/แผนปฏิบัติการ ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ข้อคือ
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักการกระจายอำนาจ หลักการนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานของคณะฯ
3. ให้บุคลากรทุกส่วนงานยึดหลักปรัชญา และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และคณะฯ เป็นแนว
การดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานของคณะฯ ไปในทิศทางเดียวกัน
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ระบบดำเนินการงานบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
PDCA

ระบบกำกับ
ติดตาม

คณะกรรมการประจำคณะวิศวฯ

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรู้
ทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ประจำปี
-บุคลากรสายวิชาการ
-บุคลากรสายสนับสนุน

แก้ไข

ไม่ผ่าน
พิจารณาเรื่อง
ผ่าน
กำกับติดตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะฯ

ไม่ผ่าน

พิจารณาเรื่อง/กลั่นกรอง
ความถูกต้อง
ผ่าน

ประเมินผลสำเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะฯ
สิทธิ์
รูปที่ C.6.1 แผนผังระบบดำเนินการงานบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ

รายงานผล
ประจำปี
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การกำกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะกรรมการ
ประจำคณะวิศวฯ

ระบบกำกับติดตาม
ด้านงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
คณะฯ

PDCA

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

เกณฑ์พิจารณาดำเนินงานตามระบบกำกับติดตามด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลคณะฯ
C.6.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนอัตรากำลังของบุคลากร
C.6.2 มีการกำกับ ติดตาม ดำเนินการ และประเมิน แผนอัตรากำลังของบุคลากร และใช้ผลการประเมิน ในการทบทวนและ
ปรับปรุงอัตรากำลังให้มีความ
C.6.3 มีการกำหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จำเป็นในการขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะ/สถาบัน มีการติดตามประเมิน
สมรรถนะของบุคลากร และใช้ผลการประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
C.6.4 มีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการได้รับการพัฒนาของบุคลากร และใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนา
บุคลากร
C.6.5 มีการกำกับ ติดตาม ดำเนินการ และประเมินแผนพัฒนาบุคลากร และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงพัฒนา
บุคลากร
C.6.6 มีระบบการประเมินความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่อง และเพิ่มขวัญและกำลังใจของบุคลากรด้วยความโปร่งใส
ยุติธรรม สอดคล้องเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของคณะ/สถาบัน และส่งเสริมให้เกิดความมุง่ มั่น
กิจกรรมตามระบบกำกับติดตามงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลคณะฯ ประจำปี 2564
กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ เพื่อวางแผนอัตรากำลังของบุคลากรสายวิชาการ
กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชุมผูบ้ ริหารและประธานหลักสูตรวิเคราะห์และประเมินผลอัตรากำลัง
กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชุมผูบ้ ริหารและประธานหลักสูตรวิเคราะห์และประเมินผลทิศทางของหลักสูตร
กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะของบุคลากร เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชุมผู้บริหารและบุคลากร ทำแผนพัฒนาตนเอง (IDP)
กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชุมผูบ้ ริหารและบุคลากร ประเมินสมรรถนะที่ตอ้ งการพัฒนาตนเอง
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ประจำปี 2564
แผนที่ 1 ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสำหรับการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
แผนที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา มีสมรรถนะในระดับสากล
โครงการทบทวนและพัฒนาแผนการวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
แผนที่ 3 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
โครงการทบทวนและนำเสนอขั้นตอนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

รูปที่ C.6.2 แผนผังการกำกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ
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C.6.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนอัตรากำลังของบุคลากร
ทางคณะฯ ได้มีก ารใช้ฐ านข้อมูลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมาวางแผนให้
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ ดังแสดงในตารางที่ C.6.1 - C.6.3
ตารางที่ C.6.1 ข้อมูลอัตราส่วนสายวิชาการต่อสายสนับสนุนของคณะฯ
ประเภท

กลุ่ม
ลูกจ้าง
พนักงาน
ประจำ
ส่วนงาน

ข้าราชการ

พนักงาน
ปรับสภาพ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

5

10

26

2

4

21

2

6

7

14

47

2

6

สาย
วิชาการ
สาย
สนับสนุน
รวม

พนักงาน
ราชการ

รวมทั้งหมด

อัตราส่วน

41

1

2

37

0.90

2
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ตารางที่ C.6.2 บุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุราชการระหว่างปีงบประมาณ 2563-2567
อาจารย์

ปีงบประมาณที่
จะเกษียณ

ป.เอก

ป.โท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวม

2

ป.โท

รวม

1

1

2

2

1

2567
รวม

1
3

2

1
3

1

2

ป.เอก

1
1

3

1

ป.โท

รวมทั้งหมด

ป.เอก

2563
2564
2565
2566

รองศาสตราจารย์
รวม

1

1

3
1

1
2

2
3

3
9

ตารางที่ C.6.3 บุคลากรสายสนับสนุนที่จะเกษียณอายุราชการระหว่างปีงบประมาณ 2563-2567
ปีงบประมาณ
ที่จะเกษียณ

อำนวยการ
ผอ.สนง.

หน.งาน

วิชาชีพเฉพาะ
รวม

ชำนาญการ
พิเศษ

ชำนาญการ

ปฏิบัติการ

ประเภททั่วไป
รวม

2563
2564
2565
2566

1
1

1

2

2567
รวม

1

1

2

1

1

1

ปฏิบัติงาน

พนักงาน
ส่วนงาน

รวมทั้งหมด
รวม

1

1

1

1
1
1

1
1
1

2
1
3

1

4

7

3
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C.6.2 มีการกำกับ ติดตาม ดำเนินการ และประเมินแผนอัตรากำลังของบุคลากร และใช้
ผลการประเมินในการทบทวนและปรับปรุงอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ
จำเป็นของคณะ
C.6.2.1 สายวิชาการ ด้านตำแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทางคณะฯ ได้ ด ำเนิ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล บุ ค ลากรสายวิ ช าการ ด้ า นตำแหน่ ง อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากเป็นปัจจัยดำเนินการหลักของคณะฯ ดังแสดงในรูปที่ รูปที่ C.6.2
จากข้อมูล การวิเ คราะห์ดังกล่าว แสดงให้ เ ห็นว่า คณะฯ มีก ารใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ
วางแผนอั ต รากำลั ง ของบุ ค ลากร โดยคณะฯ เลื อ กเน้ น ไปที ่ ส ายวิ ช าการด้ า นตำแหน่ ง อาจารย์
ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร เนื ่ อ งจากปั จ จุ บ ั น เกณฑ์ ม าตรฐานการศึ ก ษาทั ้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ตามที่ สกอ. กำหนดส่งผลต่อการจัดการของทุกหลักสูตรทั้งมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
คุณสมบัติและจำนวนคนไม่เพียงพอ ดังนั้นทางคณะฯ จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ได้ผลประเมิน
ดังนี้
1. หลักสูตรของคณะฯ ทั้งหมด 11 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร
และระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร เมื่อทำการวิเคราะห์อัตรากำลังล่ วงหน้า 5 ปี (2563-2567) โดย
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จะมีปัญหาขาดอาจารย์จำนวน 3 หลักสูตร แต่คณะฯ สามารถใช้การบริหาร
จัดการอัตราสลับทดแทนได้ทั้ง 3 หลักสูตร คือหลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมี อาจารย์ ดร.
ดวงใจ น้อยวัน ทดแทน ผศ.สมโภชน์ โกมลมณี ในปี 2563 หลักสู ตรวิศวกรรมเกษตรมีอาจารย์ ดร.
แสนวสันต์ ยอดคำ แทน อาจารย์ ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี ในปี 2564 และหลักสูตรวิศวกรรมอาหารมี
รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ ทดแทน อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ ในปี 2567 ตามลำดับ
2. สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร คณะฯ ทำการวิเคราะห์อัตรากำลังล่วงหน้า
5 ปี (2563-2567) พบว่าจะมีปัญหาขาดอาจารย์จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งคณะฯ ไม่มีคนทดแทนคือ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ 2 คน แต่หาอัตราสลับ
ทดแทนได้เพียง 1 คน ยังขาดอีก 1 อัตรา ซึ่งต้องการในปี 2564 หลักสูตรวิ ศวกรรมเกษตรมีอาจารย์
เกษียณอายุราชการ 1 คน ซึ่งยังขาดอีก 1 อัตรา ซึ่งต้องการในปี 2565 ดังนั้นคณะฯ จึงมีนโยบายหา
อัตรากำลังทดแทน 2 อัตราในปี 2564-2565 โดยกำหนดคุณสมบัติของอัตราดังกล่าวตามที ่ท าง
หลักสูตรนำเสนอ ก่อนแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบต่อไป ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้
สนับสนุนอัตรากำลังสายวิชาการให้กับทางคณะฯ 1 อัตรา สำหรับกรอบของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
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C.6.2.2 สายวิชาการ ด้านภาระงานสอน
คณะฯ ได้ก ำกับ ติด ตาม และประเมินบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับ สนุน โดยผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการจัดการ ซึ่งในปี 2563-2564 พบว่าสายสนับสนุนยังไม่มีปัญหา
เรื่องภาระงานในแต่ฝ่าย จึงทำการกำกับติดตาม และประเมินบุคลากรทั้งสายวิชาการ ดังแสดงใน
ตารางที่ C.6.4 ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดในการคำนวณหน่วยนับภาระงานบุคลากรสาย
วิชาการ (Full-Time Equivalent, FTE) นั้นให้คิดภาระนักเรียนตามคนที่ลงทะเบียนในปีการศึกษานั้น ส่วน
ภาระอาจารย์ให้คิดจากอาจารย์ประจำหลักสูตรภายในสังกัดคณะ ซึ่งมีภาระสอนเทียบเท่าการสอนจริง
ทุกประเภท เช่น 1 ปีการศึกษา 4 รายวิชาเต็ม หรือภาคการศึกษาละ 2 วิชาเต็ม เป็นต้น โดยในการ
คำนวณหน่วยนับภาระงานบุคลากรสายวิชาการครั้งนี้จะยังไม่รวมภาระงานอื่น ๆ เช่น งานวิจัย และ
การบริกการวิชาการ ซึ่งจะมีการพัฒนาวิธีการคำนวณต่อไปในปีหน้า
ดังนั้นจากตารางที่ C.6.4 จะพบว่าเมื่อทางคณะฯ คำนวณค่าหน่วยนับภาระงานบุคลากรสาย
วิชาการ ในปี 2563 ของแต่ส าขาวิชา แล้วทำการคำนวณหาค่าเฉลี่ย จะพบว่าหลัก สูตรในระดับ
ปริญญาตรีจะมีค่า FTE สูงกว่าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษามาก โดยสาขาวิศวกรรมเกษตรมีค่า FTE
สูงสุดอยู่ที่ 21.15 ต่ออาจารย์ 1 คน โดยมีค่าเฉลี่ยของทั้งคณะอยู่ที่ 11.64 ต่ออาจารย์ 1 คน
ตารางที่ C.6.4 ค่าหน่วยนับภาระงานสอน (FTE) บุคลากรสายวิชาการ ในตลอดปี 2563
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ตารางที่ C.6.5 ค่าหน่วยนับภาระงานสอน (FTE) บุคลากรสายวิชาการ ย้อนหลัง 3 ปี

ตารางที่ C.6.6 ค่าหน่วยนับภาระงานตามพันธกิจทุกด้านของบุคลากรสายวิชาการในปี 2563
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อย่างไรก็ด ีก ารประเมินบุคลากรสายวิชาการดังกล่าว คณะฯ ได้วิเคราะห์รวมไปถึง ข้ อ มูล
ย้อนหลัง 3 ปี (2561-2563) ด้วยดังแสดงในตารางที่ C.6.5 ซึ่งพบว่ามีค่าหน่วยนับภาระงานบุคลากร
สายวิชาการเฉลี่ยของแต่สาขาวิชา แล้วทำการคำนวณหาค่าเฉลี่ย จะพบว่า มีค่าเฉลี่ยของทั้งคณะอยู่ที่
17.22 ต่ออาจารย์ 1 คน
นอกจากนี้ ในรูปทางคณะฯ ยังทำการวิเคราะห์ ข้อมูลภาระงานตามพันธกิจทุกด้าน ดังแสดงใน
ตารางที่ C.6.6 ซึ่งพบว่ามีค่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ภาระงานด้านบริหาร ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้าน
บริการวิชาการ และด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีค่าเป็น 11.65 52.73 23.40 10.68 และ 1.54
ตามลำดับ ซึ่งทางคณะฯ ได้มีการกำกับให้บุคลากรทั้งหมดมีภาระงานและความรับผิดชอบตามความ
ถนัด และแบ่งกลุ่มภาะงานสอนตามสาขาที่สอน ตามหน่วยบริการงานวิชาการและวิจัย และความ
รับผิดชอบพิเศษในฐานะผู้บริหารทั้งภายใต้คณะฯ และที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย แต่เพื่อให้การเรียน
การสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร คณะฯ ยังคงตั้งกรอบ
ภาระงานสอนเป็นหลัก ให้มีมากกว่า 50% อย่างสม่ำเสมอ และเพื่อมุ่งสามารถนำสมรรถนะของ
บุคลากรไปใช้อย่างเหมาะสม จะผลักดันให้บุคลากรมีกรอบภาระงานวิจัยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 30%
ต่อไป โดยรวมสัดส่วนภาระงานตามพันธกิจทุกด้านของบุคลากรในคณะฯ ยังคงอยู่ในเกณฑ์และทิศทาง
ที่เหมาะสมอยู่
C.6.3 มีการกำหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จำเป็นในการขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะ/
สถาบัน มีการติดตามประเมินสมรรถนะของบุคลากรและใช้ผลการประเมินเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาบุคลากร
โดยคณะฯ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล สมรรถนะของบุคลากรที่จำเป็นในพัฒนาบุคลากร จาก
แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan, IDP) ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มกรอกข้อมูล
ส่วนตัวแบบ Offline ดังแสดงในเอกสารอ้างอิงที่ C.6.1 โดยข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อหา
ทิศทางในการกำหนดโครงการและงบประมาณสนับสนุนต่อไป เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนด
เกณฑ์สมรรถนะของบุคลากรทุกประเภท และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาโครงการ/
หลักสูตรเสริมสมรรถนะสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนั้นทางคณะฯ จึงได้ใช้เกณฑ์กลางในการ
ดำเนินงานของคณะฯ ดังแสดงในตารางที่ C.6.7 และตารางที่ C.6.8
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ตารางที่ C.6.7 โครงการ/หลักสูตรเสริมสมรรถนะสายวิชาการ

ตารางที่ C.6.8 โครงการ/หลักสูตรเสริมสมรรถนะสายสนับสนุน

ตารางที่ C.6.9 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสมรรถนะจากแผน IDP ของบุคลากรสายวิชาการ
ลำดับ

รายละเอียด

จำนวน

สัดส่วนจาก
ทั้งหมด

1

จำนวนอาจารย์ที่ระบุแผนเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ จาก อ. เป็น ผศ.

7

37

2

จำนวนอาจารย์ที่ระบุแผนเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ จาก ผศ. เป็น รศ.

5

26

3

จำนวนอาจารย์ที่ระบุแผนเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ จาก รศ. เป็น ศ.

3

16

4

จำนวนอาจารย์ที่ไม่ได้ระบุแผน

4

21

รวม

19

100
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ตารางที่ C.6.10 การวิเคราะห์ทิศทางจากแผน IDP ของบุคลากรสายวิชาการ
ลำดับ

รายละเอียด

จำนวน

สัดส่วนจาก
ทั้งหมด

1

จำนวนอาจารย์ที่ระบุแผนการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการในปี 2562

1

5

2

จำนวนอาจารย์ที่ระบุแผนการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการในปี 2563

5

26

3

จำนวนอาจารย์ที่ระบุแผนการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการในปี 2564

1

5

4

จำนวนอาจารย์ที่ระบุแผนการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการในปี 2565

4

21

5

จำนวนอาจารย์ที่ระบุแผนการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการในปี 2566

4

21

6

จำนวนอาจารย์ที่ไม่ระบุแผน

4

21

19

100

รวม

จากตารางที่ C.6.9 และ ตารางที่ C.6.10 คณะฯ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะจากแผน
IDP ของบุคลากรสายวิชาการ และวิเคราะห์ทิศทางจากแผน IDP ของบุคลากรสายวิชาการ โดยจาก
ข้อมูลการสร้างสมรรถนะของบุคลากรที่จำเป็นในการขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะฯ เป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนาไปข้างหน้า ทำให้มาตรฐานของอาจารย์ซึ่งมีตำแหน่งวิชาการเป็นตัวชี้วัดในการ
สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ และสร้างรายได้ ต้องเป็นเป้าหมายหลักของคณะฯ โดยจากข้อมูลที่
ผ่านมาคณะฯ มีผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการอยู่ที่ประมาณ 73% (30/41) ของบุคลากรสายวิชาการเท่านั้น
ส่วนสายสนับสนุนมีผมู้ ีตำแหน่งชำนาญการอยู่ที่ประมาณ 16% (6/38) ดังนัน้ คณะจึงมีการวางแผนเพื่อ
เพิ่มยอดดังกล่าวขึ้น โดยกำหนดให้ในปี 2563-2567 จะต้องมีดำรงตำแหน่งวิชาการอยู่ที่ประมาณ
75% และสายสนับสนุนมีผมู้ ีตำแหน่งชำนาญการอยู่ที่ประมาณ 25%
ตารางที่ C.6.11 การวิเคราะห์ความต้องการเสริมสมรรถนะสายวิชาการ (หลักสูตรแกน)
หลัก
สูตรแกน

รายละเอียด

จำนวน

สัดส่วน

CA1

จำนวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรแกน CA1 การเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งที่
สูงขึน้

12

63

CA2

จำนวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรแกน CA2 หลักสูตรก้าวใหม่สายวิชาการ

1

5

CA3

จำนวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรแกน CA3 การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในศตวรรษ
ที่ 21

15

79

CA4

จำนวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรแกน CA4 การสร้างโจทย์วิจัย

8

42

13

68

5

26

CA5
CA6

จำนวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรแกน CA5 การบูรณาการการเรียนการสอน วิจัย
และการบริการวิชาการ
จำนวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรแกน CA6 หลักสูตรสำหรับ coaching สำหรับการ
เรียนการสอนวิจัยและการบริการวิชาการ
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สรุปจานวนบุคลากรตามแผนการพัฒนาตนเองตาม Training roadmap
หลักสูตรแกน ในช่วงปี 2562-2565
สัดส่วนจากข้อมูลทั้งหมด (%)

100
80

79
68

63

60

42

40

26

20

5

0
CA1

CA2

CA3

CA4

CA5

CA6

หลักสูตรแกน

รูปที่ C.6.3 สัดส่วนความต้องการเสริมสมรรถนะสายวิชาการ (หลักสูตรแกน)
จากตารางที่ C.6.11 และรูปที่ C.6.3 ทางคณะฯ ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลความต้องการเสริมสมรรถนะ
สายวิชาการ (หลักสูตรแกน) โดยจะเน้นที่โครงการที่ต้องการสูงก่อนเพื่อให้การบริหารงบประมาณ
เป็นไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/หลักสูตร ฝึกวิธีการสอนในศตวรรษที่ 21 การบูร
ณาการการเรียนการสอน วิจัย และการบริการวิชาการ และการเตรียมความพร้อมสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น
โดยจะเริ่มในปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป
ตารางที่ C.6.12 การวิเคราะห์ความต้องการเสริมสมรรถนะสายวิชาการ (หลักสูตรรอง)
หลัก
สูตร
รอง

รายละเอียด

จำนวน

สัดส่วน

QA1

จำนวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรรอง QA1 การเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร
ระดับหลักสูตร

8

42

QA2

จำนวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรรอง QA2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

12

63

QA3

จำนวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรรอง QA3 การเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร
ระดับคณะ

3

16

QA4

จำนวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรรอง QA4 Leadership and team management

3

16

QA5

จำนวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรรอง QA5 การเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร
ระดับสูง

3

16

QA6

จำนวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรรอง QA6 กฎหมายที่ควรรู้ในสถาบันอุดมศึกษา

8

42

QA7

จำนวนบุคลากรที่วางแผนพัฒนาตนเอง หลักสูตรรอง QA7 การใช้ ICT ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

14

74

92

สัดส่วนจากข้อมูลทั้งหมด (%)

สรุปจานวนบุคลากรตามแผนการพัฒนาตนเองตาม Training roadmap
หลักสูตรรอง ในช่วงปี 2562-2565
74
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หลักสูตรรอง

รูปที่ C.6.4 สัดส่วนความต้องการเสริมสมรรถนะสายวิชาการ (หลักสูตรรอง)
จากตารางที่ C.6.12 และรูปที่ C.6.4 ทางคณะฯ ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลความต้องการเสริมสมรรถนะ
สายวิชาการ (หลักสูตรรอง) โดยจะเน้นที่โครงการที่ต้องการสูงก่อนเพื่อให้การบริหารงบประมาณ
เป็นไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/หลักสูตร การใช้ ICT ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการบริการวิชาการ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยได้เริ่มมาแล้วใน
ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป
C.6.4 มีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการได้รับการพัฒนาของบุคลากร และใช้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ทางคณะฯ ได้การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจำเป็นในการได้รับการพัฒนาของบุคลากรดัง
แสดงในรูปที่ C.6.5 รูปที่ C.6.6 และรูปที่ C.6.7
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รูปที่ C.6.5 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของสายวิชาการ

รูปที่ C.6.6 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของสายสนับสนุน
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รูปที่ C.6.7 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการรวมของบุคลากรทั้งคณะฯ
โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลในแผนพัฒนาตนเอง IDP ของบุคลากรทุกคนในคณะฯ รวมทั้ง สาย
วิชาการและสายสนับสนุนดัง รูปที่ C.6.7 มีความต้องการสูงสุดในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ รองมา
คือด้านการวิจัยและนวัตกรรม อย่างไรก็ดีทางคณะฯ ได้ จัดงบประมาณสนับสนุนในทุกโครงการที่
บุคลากรต้องการพัฒนา ประจำปี 2564 และได้ประเมินผลสัมฤทธิ์แผนพัฒนาบุคลากรในเชิงการไป
พัฒนาตนเองมาแล้วสามารถนำมาไปใช้ให้ประโยชน์ได้ ดังแสดงในรูปที่ C.6.8 การรวบรวมข้อมูลเมื่อไป
พัฒนาตนเองในระบบ ERP และตารางที่ C.6.13 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนพัฒนาบุคลากรในเชิง
การไปพัฒนาตนเองมาแล้วสามารถนำมาไปใช้ให้ประโยชน์ได้
ซึ่งจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนพัฒนาบุคลากรในเชิงการไปพัฒนาตนเองมาแล้วสามารถ
นำมาไปใช้ให้ประโยชน์ได้ ทางคณะฯ จะมีมาตรการกำกับ ติดตาม และดำเนินการเพื่อประเมินผล
บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาตามเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 ต่อไป
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รูปที่ C.6.8 การรวบรวมข้อมูลเมื่อไปพัฒนาตนเองในระบบ ERP

ตารางที่ C.6.13 การประเมินผลสัมฤทธิ์แผนพัฒนาบุคลากรในเชิงการไปพัฒนาตนเองมาแล้วสามารถ
นำมาไปใช้ให้ประโยชน์ได้ (เอกสารอ้างอิงที่ C.6.3)
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C.6.5 มีการกำกับ ติดตาม ดำเนินการ และประเมินแผนพัฒนาบุคลากร และใช้ผลการประเมิน
ในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
คณะฯ ได้ ด ำเนิ น การประเมิ น แผนพัฒ นาบุ คลากร ประจำปี ง บประมาณ 2563 ซึ ่ ง มี ก าร
ดำเนินงาน 3 ด้านคือ ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และด้านการบริหาร
จัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง จากนั้น ใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร สำหรับ
ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป ดังแสดงในตารางที่ C.6.14 ตารางที่ C.6.15 และตารางที่
C.6.16
ตารางที่ C.6.14 การประเมินแผนพัฒนาบุคลากรด้านที่ 1
2563 แผนการจัดการความรูท้ ี่ 1 : ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม
(จัดโครงการ KM เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Organic /Green /Eco U)
หัวข้อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสำหรับการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
แผน
ผล
บรรลุตาม ไม่บรรลุ
ร้อยละของ
(จำนวน)
(จำนวน)
แผน
ตาม
การบรรลุ
ตัวชี้วัด
แผน
ความสำเร็จ
√
ตามตัวชี้วดั
×
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
1
1
100
√
หรือองค์ความรู้
เชิงคุณภาพ : 2. การรายงานผลการ
ดำเนินงานของการจัดทำโครงการวิจัย

5
โครงการ

5 โครงการ

100

√

ข้อเสนอการขอรับทุน
โครงการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 5 โครงการ ได้แก่
1) ผศ.ดร.ปวาลี – ทุน วช.,
2) ผศ.ดร.กาญจนา – ทุน
บพพ.,
3) อ.ดร.จิตราพร – ทุน
NIA,
4) ผศ.ดร..ธีระพล – ทุน
ITAP,
5) ผศ.ดร.นักรบ – ทุนITAP

การพัฒนาและปรับปรุงแผน
2564 แผนการจัดการความรูท้ ี่ 1 : ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม
(จัดโครงการ KM เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Organic /Green /Eco U)
หัวข้อโครงการ/กิจกรรม โครงการรู้ทันแหล่งทุน
ผลที่คาดว่าจะปรับปรุงพัฒนาบุคลากร บุคลากรได้รับทราบแนวทางการเขียนข้อเสนอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก

-
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ตารางที่ C.6.15 การประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ด้านที่ 2
2563 แผนการจัดการความรูท้ ี่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัตทิ ันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
หัวข้อโครงการ/กิจกรรม การวิจัยในชัน้ เรียน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
แผน
ผล
บรรลุ
ไม่
(จำนวน)
(จำนวน)
ร้อยละของ ตามแผน บรรลุ
การบรรลุ
ตาม
ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
√
แผน
ตามตัวชี้วดั
×
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนแนว
1
1
100
√
ปฏิบัตทิ ี่ดี หรือองค์ความรู้
เชิงคุณภาพ : 2. ข้อเสนอ
5 โครงการ
5 โครงการ
100
√
(ระดับปริญญาตรี
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
งานวิจัยในชัน้ เรียน
ทุกหลักสูตร)
เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ค้นพบ (Discovery method)
2. การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
“ด้านการเป็นผู้ประกอบการ” ของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
3. การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานร่วมกับการมีท่ี
ปรึกษา (Coaching-mentoring
through Project-based Learning)
4. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับการฝึกเป็นผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
โดยใช้การปฏิบัติการในโรงคัดบรรจุ
ผลิตผลเกษตรอินทรีย์
5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชา ยพ 313 เทคโนโลยี
พลาสติก โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบ
การเรียนเชิงรุก (Active Learning)

การพัฒนาและปรับปรุงแผน
2564 แผนการจัดการความรูท้ ี่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัตทิ ันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
หัวข้อโครงการ/กิจกรรม แนวทางการรับนักศึกษาของหลักสูตร
ผลที่คาดว่าจะปรับปรุงพัฒนาบุคลากร ได้แนวปฏิบัตใิ นการรับนักศึกษาใหม่ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการรับนักศึกษาของหลักสูตร
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ตารางที่ C.6.16 การประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ด้านที่ 3
2562 แผนการจัดการความรู้ที่ 3 : การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
(High Performance Organization)
หัวข้อโครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
แผน
ผล
บรรลุ ไม่บรรลุ
ร้อยละของ
(จำนวน)
(จำนวน)
ตามแผน ตาม
การบรรลุ
ตัวชี้วัด
แผน
ความสำเร็จ
√
ตามตัวชี้วดั
×
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนแนว
1
1
100
√
ปฏิบัตทิ ี่ดี หรือองค์ความรู้
เชิงคุณภาพ : 2. คู่มือในการ
5 งาน
8 งาน
100
√
คู่มือในการปฏิบัติงาน ทัง้ หมด 8
ปฏิบัตงิ านที่นำไปใช้ได้จริง
งาน ได้แก่
1) งานกิจการนักศึกษา,
2) งานบริการการศึกษา
3) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณ์,
4) งานประกันคุณภาพการศึกษา
5) งานบริการวิชาการและวิจัย
6) งานบริหารและธุรการ
7) งานนโยบาย แผน,
8) งานคลังและพัสดุ

การพัฒนาและปรับปรุงแผน
2564 แผนการจัดการความรู้ที่ 3 : การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
(High Performance Organization)
หัวข้อโครงการ/กิจกรรม ทบทวนคู่มอื ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ านการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์
ผลที่คาดว่าจะปรับปรุงพัฒนาบุคลากร ได้คู่มือการปฏิบัตงิ านการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อให้
การเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
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C.6.6 มีระบบการประเมินความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่อง และเพิ่มขวัญและกำลังใจของ
บุคลากรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม สอดคล้องเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของคณะ/สถาบัน
และส่งเสริมให้เกิดความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในการดำเนินพันธกิจต่าง ๆ
คณะฯ มีระบบการประเมินความดี ความชอบ เป็นประจำทุกปี ผ่านคณะกรรมการประจำคณะ
โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์หรือนักวิจัยที่มี
ผลงานดีเด่นโดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์และแสดงบนเว็บไซต์ของคณะฯ ยกย่องอาจารย์หรือนักวิจัย
ตลอดจนนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น หรือได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย หรือผลงานทาง
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และจัดแสดงผลงาน หนังสือ ตำรา และโล่เกียรติคุณต่าง ๆ ของ
บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา บริเวณลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 คณะฯ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ บุคลากรและนักศึกษาที่ท ำ
ชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ดังแสดงในรูปที่ C.6.9 (เอกสารอ้างอิงที่ C.6.2)
1. รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร และรศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงาน “ประชุมวิชาการ สวก. 2562 Beyond Disruptive Technology จุด
เปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” จัดโดยสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
กรุงเทพฯ จากผลงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีดัก จับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จาก
อุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยระบบฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะ
2. ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม และ ผศ.ดร.นั ก รบ นาคประสม คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ นางสาววรัญญา เฟื่องชุ่ม นางสาวนฤมล บุญมี และนางสาวทิพาพร เรือง
ยศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล
Silver Medal (Category: Food and Biotech Engineering) จากเรื ่ อ ง Kinder’s Longan craft cider 0%
alcohol (นวัตกรรมกระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากลำไย ร่วมกับเทคโนโลยีการห่อหุ้มสารสำคัญ
จากเมล็ด ลำไยในรูป แบบบีท) ” จากงาน The 6th Agricultural Engineering Student Chapter Annual
Regional Convention 2020 (6th ARC 2020) - ASEAN Youth Innovation (Poster)
3. นางสาววิลาวัลย์ ไตรจิตต์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ , ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย และ ผศ.ดร.
ทิพาพร คำแดง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รางวัล International Oral Presentation TSAE
2020 Best Presentation Award (Category: Postharvest and Food Engineering) จากงาน The 13th
TSAE International Conference & The 21st TSAE National Conference ระหว่างวันที่ July 30-31, 2020
at Suranaree University of Technology, Thailand จากผลงาน “Design and performance testing of
liquid separation fryer (การออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องทอดแบบของเหลวแยกชั้น)”
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4. นางสาววรัญญา สมภาร นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ผศ.ดร.ธนศิษฎ์ วงศ์ศิริอำนวย ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ ผศ.ดร.ทิพาพร
คำแดง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรางวัล BEST PAPER AWARD
จากงาน International Conference on Sustainable Energy and Green Technology (SEGT 2019) ระหว่าง
วันที่ December 11-14,2019 at Millennium Hilton Bangkok, Thailand จากผลงาน “Effect of Process
Condition on Biochar Properties from Agricultural Residue”
สำหรับมหาวิทยาลัยมีระบบกลางสำหรับคัดเลือกบุคลากรดีเด่นเป็นประจำทุกปี ตามประกาศ
กบม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยคณะฯ ได้ใช้ระบบดังกล่าวคัดสรรบุคลากรของคณะฯ ที่เหมาะสมเข้าคัดเลือกเป็นประจำทุกปีด้วย
โดยในปีการศึกษา 2563 นางจันทร์จิรา วันชนะ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิ ชาการ
ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากอธิการบดี
ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

รูปที่ C.6.9 การประเมินความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่อง และเพิ่มขวัญ
และกำลังใจของบุคลากรคณะฯ
นอกจากนีค้ ณะฯ โดยนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังได้ให้สวัสดิการกับพนักงานในมหาวิทยาลัย
ทุกคน เพื่อดูแลรักษาพยาบาล และตามมาตรฐานเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ให้แก่บุคลากร
2,500 โดส ต่อไปด้วย เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน
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รูปที่ C.6.11 สวัสดิการของผูป้ ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การวิเคราะห์ช่องว่างการดำเนินงาน (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ C.6 – ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบัน
หลักฐาน
ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ย่อย
ต่อไป
6.16.5

6.6

คณะฯ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง อัตรากำลัง
ภาระงาน สายวิชาการ มีการกำหนด และ
ประเมินสมรรถนะ มีการสำรวจและ
วิเคราะห์ความต้องการทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน รวมทั้งทำการประเมิน
แผนพัฒนาบุคลากรในปี 2562 เพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงในปี 2563
คณะฯ มีระบบการประเมินความดีความชอบ
เป็นประจำทุกปี ผ่านคณะกรรมการประจำ
คณะ เพื่อยกย่อง และเพิ่มขวัญและกำลังใจ
ของบุคลากร

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

เอกสารอ้างอิง คณะฯ อาจจะเพิ่มรางวัลอย่างอืน่ เพื่อ
ที่ C.6.2
ตอบแทนความดีความชอบ หรือส่งผล
งานเป็นตัวแทนประกวดระดับประเทศ
ต่อไป
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สรุปเกณฑ์คุณภาพที่ 6 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
6.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนอัตรากำลัง
ของบุคลากร
6.2 มีการกำกับติดตาม ดำเนินการและประเมินแผน
อัตรากำลังของบุคลากร และใช้ผลการประเมินใน
การทบทวนและปรับปรุงอัตรากำลังให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นของคณะ/สถาบัน
6.3 มีการกำหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จำเป็นในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะ/สถาบัน มีการ
ติดตามประเมินสมรรถนะของบุคลากร และใช้ผลการ
ประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
6.4 มีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการได้รับการ
พัฒนาของบุคลากร และใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร
6.5 มีการกำกับติดตาม ดำเนินการ และประเมิน
แผนพัฒนาบุคลากร และใช้ผลการประเมินในการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
6.6 มีระบบการประเมินความดีความชอบ ให้รางวัล ยก
ย่อง และเพิ่มขวัญและกำลังใจของบุคลากร ด้วย
ความโปร่งใส ยุติธรรม สอดคล้องเหมาะสมกับทิศ
ทางการพัฒนาของคณะ/สถาบัน และส่งเสริมให้เกิด
ความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในการ
ดำเนินพันธกิจต่าง ๆ (Merit System)
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3

4
/
/

/

/

/

/

/

5

6

7
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C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ
คำอธิบาย : ผู้บริหารคณะ/สถาบันมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและกำกับให้มีก าร
ดำเนินการจัดหา บำรุงรักษา และประเมินผลการจัดหาและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากร และ
สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินพันธกิจต่าง ๆ ของคณะ/สถาบัน เพื่อให้มีความเพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัย
และตอบสนองความต้องการจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการบริหารจัดการพันธกิจต่าง ๆ รวมทั้ง
มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ที่
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เรียน
C.7.0 การวางระบบการบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ
คณะฯ ได้มกี ารวางระบบการบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ ดังแสดงใน
รูปที่ C.7.1 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยได้วางระบบและขั้นตอนในการดำเนินงานและขับเคลื่อนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น
1) งานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมทั่วไปของคณะฯ
ทางคณะฯ มีส่วนงานกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบ โดยมี เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย นายช่างเทคนิค จำนวน 1 คน และคนงานเกษตร
จำนวน 4 คน ทำหน้าที่ดูแล ซ่อมแซม และปรับปรุง บริเวณพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางของคณะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบดูแล เช่น ห้องเรียนรวม ห้องประชุม ห้องน้ำ ทางเดิน สนามกีฬา และบริเวณพืน้ ที่สีเขียว เป็น
ต้น โดยมีการวางระบบการบริหารจัดการงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมทั่วไปของคณะฯ ดังแสดงใน
รูปที่ C.7.1
นอกจากนี้ในแต่ละหลักสูตรจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแลห้องเรีย นและ
ห้องปฏิบัติการที่แต่ละหลักสูตรเป็นผู้ควบคุมดูแล อีกทั้งทางคณะยังได้แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอาคาร
เพื่อดูแลความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์และสภาพอาคารโดยทั่วไป ทั้งนี้กรณีเกิดความเสียหายภายใน
อาคาร เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอาคารจะสำรวจ ประเมินความเสียหาย และทำการแก้ไขเอง สำหรับกรณีที่
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จะแจ้งข้อมูลปัญหามายังงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเขียนคำร้องใน
แบบฟอร์มคำขอใช้บริการงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม (วอ.กส.001) ส่งให้งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
จากนั้นเจ้าหน้าที่ของงานกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญ หาตามที่ได้รับ
การร้องขอ และจะแจ้งผลการดำเนินงานซ่อมแซมและปรับปรุงเมื่องานแล้วเสร็จ
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นอกจากนี้คณะฯ ยังได้ทดลองใช้ระบบการแจ้งซ่อมบำรุงและรายงานปัญหาแบบออนไลน์
ผ่านทางแอปพลิเคชัน Traffy Fondue (ระบบบริหารจัดการปัญหารูปแบบใหม่) ในชื่อหน่วยงาน “คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ซึ่งเป็นระบบที่สามารถแจ้งปัญหาแบบออนไลน์
เรียลไทม์ โดยที่ผู้แจ้ง ผูร้ ับแจ้ง และผูบ้ ริหารสามารถเข้าระบบเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาได้ โดยระบบ
นีส้ ามารถสรุปผลการซ่อมบำรุงให้เป็นรายงานในรูปแบบสถิติได้ ในช่วงแรกที่ดำเนินการทดลองใช้ ทาง
คณะฯ ได้ทำการทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันโดยอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรเป็นผู้
แทนที่จะสามารถแจ้งปัญหาได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ทั้งนีใ้ นอนาคตหากการใช้งานระบบมีความลงตัวจะ
ได้ดำเนินการจัดทำระบบอนุญาตให้ทั้งบุคลากรและนักศึกษาทุกคนสามารถแจ้งรายงานปัญหางาน
ซ่อมบำรุงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
2) งานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ของคณะฯ
เป็นงานพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เน้นพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณคณะฯ โดย
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ได้แก่ นโยบาย
สำนั ก งานสี เ ขี ย ว (Green Office) และ นโยบายมหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว (Green University) โดยมี
คณะกรรมการสำนัก งานสีเ ขีย วของคณะฯ เป็นฝ่ายวางแผนและดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการประจำคณะฯ ช่วยกำกับและติดตามกิจกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย โดยคณะฯ ได้มีการวางระบบ
การบริหารจัดการงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ดังแสดงในรูปที่ C.7.2
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ระบบดำเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมทั่วไปของคณะฯ
หลักสูตร
ประเด็นปัญหา/ข้อร้องเรียน/การแจ้งซ่อมบำรุง

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอาคาร
เจ้าหน้าที่งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(ภายใต้รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม)

พิจารณา/ดำเนินการแก้ไข

สรุป/แจ้งผลการดำเนินการ

รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม
รูปที่ C.7.1 แผนผังระบบการบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมทั่วไปของคณะฯ
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ระบบดำเนินการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ของคณะฯ
นโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university)
- นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green office)

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะกรรมการประจำคณะ
- คณะกรรมการบริหารงานโครงการสำนักงาน
สีเขียว (Green office)

PDCA

ระบบกำกับ
ติดตาม

ประเด็นปัญหา/โครงการ/กิจกรรม

พิจารณา/ดำเนินโครงการ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว
(คณะกรรมการประจำหมวด/ตัวชี้วัด)

ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดสำนักงานสีเขียวของไทย

สรุปผลการดำเนินโครงการ
รูปที่ C.7.2 แผนผังระบบการบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ของคณะฯ
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C.7.1 มีก ารจัด หา บำรุงรัก ษา และประเมิน ผลการจัดหาและบำรุงรัก ษาวัส ดุอ ุป กรณ์และ
สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอน และการฝึกปฏิบัติของผู้เรียน เพื่อให้มีความเพียงพอ
พร้อมใช้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการจำเป็นของการจัดการเรียนการสอนและการฝึก
ปฏิบัติ
คณะฯ มีอาคารรวมทั้งหมด 6 อาคาร ซึ่งใช้ในด้านการเรียนการสอนทั้งในภาคบรรยายและ
ภาคปฏิบัติ การทำวิจัย การบริการวิชาการ และการสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบด้วย
1) อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
2) อาคารพนมสมิตานนท์
3) อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม
4) อาคารโรงงานนำร่อง (ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพื่อผลิตอาหาร)
5) อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร (ได้รับมาตรฐาน GMP HAACCP และใบอนุญาตผลิตอาหาร)
6) อาคารปฏิบัติการทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
โดยข้อมูลการใช้อาคารต่าง ๆ ของคณะฯ จะรายงานผลดำเนินการแยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ด้าน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ด้านสารสนเทศ และด้านทรัพยากรห้องสมุด (ทั้งจากส่วนกลางและ
คณะฯ) โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงานดังนี้
1) ด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
คณะฯ และหลักสูตรได้จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนครบครอบคลุม
ตามความต้องการใช้งานของผูส้ อนและผูเ้ รียน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง เครื่อง
ฉาย เครื่องปรับอากาศ ระบบอินเตอร์เน็ตแบบเครือข่าย (LAN Network) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้
สาย (WIFI hotspot) เป็นต้น ห้องเรียนบรรยายส่วนใหญ่จะอยู่ในอาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอาคารพนมสมิตานนท์ โดยมี ห้องเรียนบรรยายรวม 24 ห้อง ได้แก่ ห้องเรียนบรรยายขนาดเล็ก
จำนวน 10 ห้อง ห้องเรียนบรรยายขนาดกลาง จำนวน 7 ห้อง และห้องเรียนบรรยายขนาดใหญ่ จำนวน
7 ห้อง คณะฯ ได้มีแนวทางในการบริหารจัดการการใช้งานห้องเรียนโดยการจัดจำนวนนักศึกษาในแต่
ละรายวิชาให้สอดคล้องและพอดีกับขนาดความจุของห้อง เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มคี วามคุ้มค่ามากที่สุด
ในส่วนห้องเรียนปฏิบัติการของคณะฯ จะตั้งอยู่ภายในอาคารทั้ง 6 อาคาร ภายในห้องเรียน
ปฏิบัติจะประกอบด้วย อุปกรณ์ เครื่องมือ และชุดปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพียงพอและพร้อมใช้งาน
สำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะได้ลงมือฝึก
ปฏิบัติให้เกิดการเรียนรูแ้ ละทักษะความชำนาญ
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คณะฯ ได้สนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกให้ แก่หลักสูตรในการของบประมาณหมวด
ครุภัณฑ์การเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยและเพียงพอกั บความต้องการใช้ของนักศึกษา นอกจากนี้
ยังสามารถใช้กับงานวิจัย การบริการวิชาการ และการหารายได้ในอนาคต โดยคำนึงถึงความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะฯ
ตารางที่ C.7.1 งบประมาณหมวดครุภัณฑ์ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562-2563
กลุ่มวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตร
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
รวม

งบประมาณครุภัณฑ์ (บาท)
ปี 2562
ปี 2563
8,990,000 9,497,000 11,380,000 19,880,000
(73%)
(60%)
507,000
8,500,000
9,570,000
3,412,800
13,080,000
2,912,800
1,300,000
(27%)
(40%)
500,000
2,210,000
12,909,800
(100%)
33,730,000
(100%)

ตารางที่ C.7.1 แสดงงบประมาณรายการหมวดครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ของ
คณะฯ แยกตามหลักสูตร พบว่าในปีการศึกษา 2563 ภาพรวมของคณะฯ ได้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2562 ประมาณ 1.6 เท่า หากพิจารณการได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ในรายหลักสูตร พบว่า
ในปี 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์กระจายไปทุกหลักสูตร โดยหลักสูตรที่ได้งบประมาณ
สูงที่ส ุด ยังเป็นหลัก สูตรวิศวกรรมเกษตร จากข้อมูลในปี 2562 พบว่าหลัก สูตรวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีการอาหารเป็นหลักสูตรเดียวที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ แต่ในปี 2563 ทาง
หลักสูตรได้รับงบประมาณมากเป็นอับดับสองของคณะฯ
คณะฯ มีการช่วยผลัก ดันให้แต่ละหลักสูตรดำเนินการของบประมาณตามขั้นตอนของกอง
แผนงาน มหาวิทยาลัย และมีส่วนช่วยผลักดันในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ครอบคลุมทุกหลักสูตร เพื่อให้มีอุปกรณ์และเครื่อ งมือที่ทันสมัยเพียงพอ เหมาะสมกับการเรียนการ
สอน
คณะฯ ได้ให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับองค์ความรู้ของคณะฯ จะ
เห็นได้ว่าในปี 2562 หลักสูตรในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์กว่า
73% ของงบประมาณครุภัณฑ์ที่คณะได้รับทั้งหมด ส่วนหลักสูตรทางกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพีย ง 27% เท่านั้น แต่ในปี 2563 การได้รับจัดสรรงบประมาณของกลุ่มวิ ช ามี
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมากขึน้ ซึ่งจะสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่
จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตรควบคู่กัน
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รูปที่ C.7.3 ตัวอย่างอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

รูปที่ C.7.4 ตัวอย่างอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
สำหรับ การตรวจเช็ค สภาพความพร้อมของห้องเรียนและห้องปฏิบ ัติก าร ทางคณะฯ และ
หลักสูตรจะได้ทำการสำรวจข้อมู ลและสภาพความพร้อมอุปกรณ์ของห้องเรียนบรรยายและห้องเรียน
ปฏิบัติการเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะฯ และหลักสูตรได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรสำรวจและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม สำรวจความพร้อมของห้องเรีย นและ
ห้องปฏิบัติการ (วอ.กส.003) เพื่อเตรียมความพร้อมและนำข้อมูลไปใช้ในการจัดแผนการเรียนในแต่ละ
รายวิชาของแต่ละหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ในกรณีจำเป็นที่ต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงห้องเรียน
บรรยายและห้องเรียนปฏิบัติ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น กรณีที่
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เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรไม่ส ามารถดำเนินการได้จะทำการแจ้งมายังเจ้าหน้าที่งานกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมของคณะฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ผ่านมาอาจารย์
ผู้สอนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยทางคณะฯ ได้บริหารจัดการระบบสนับสนุน
ให้กับอาจารย์ผู้สอนที่มีความต้องการใช้งานห้องสำหรับการสอนออนไลน์แบบส่วนตัว โดยได้ทำการ
จัดทำห้องสอนบรรยายแบบออนไลน์ จำนวน 2 ห้อง บริเวณภายในห้องสมุดคณะฯ อาคารเรียนรวม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ภายในห้องจะประกอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสอนแบบ
ออนไลน์ค รบครัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ กล้องบันทึก ภาพ ไมโครโฟนอัดเสีย ง และระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
C.7.2 มีการจัดหา บำรุงรักษา ให้บริการ และประเมินผลการจัดหา บำรุงรักษา และให้บริการ
วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความเพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัย
และตอบสนองความต้องการจำเป็นของการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและการบริหารจัดการพันธกิจต่าง ๆ
การดำเนินการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะฯ มีหอ้ งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้อง (ห้อง E208) ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารเรียน
รวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 60 เครื่อง ใช้ในการเรียนการสอนและการจัด
ฝึกอบรมให้ความรูด้ ้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาของคณะฯ เช่น การอบรมการใช้โปรแกรม
เขียนแบบโดยคอมพิวเตอร์ และการอบรมการสืบค้นข้อมูลวิชาการ เป็นต้น จากข้อมูลการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พบว่าคอมพิวเตอร์มีจำนวนเพียงพอกับ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน ทางคณะฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการห้องคอมพิวเตอร์หากในรายวิชาใดมีจำนวนนักศึกษา
ลงทะเบียนมากกว่าจำนวนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ จะให้หลักสูตรนั้น ๆ ดำเนินการแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้
เหมาะสม เพีย งพอกับ จำนวนคอมพิวเตอร์ ท ี่มีอยู่ เพื่อให้ก ารจัดการเรียนการสอนเป็น ไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้คณะฯ ยังได้ร่ วมกับกองเทคโนโลยีดิจิทอล สำนักงานมหาวิทยาลัย ทำการจัดซื้อ
โปรแกรมซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิส์ ำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อบริการให้แก่นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรของคณะฯ โดยมีรายละเอียดของโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของ
คณะฯ ดังแสดงในตารางที่ C.7.2
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ตารางที่ C.7.2 โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะฯ
โปรแกรม
การใช้งาน
ความสอดคล้องกับหลักสูตร
Auto CAD
▪ วิศวกรรมเกษตร
Autodesk Revit
งานเขียนแบบและออกแบบ
▪ วิศวกรรมอาหาร
Sketch Up
▪ ทุกหลักสูตร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ
SPSS Base + Amos
Endnote

การจัดทำบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง ▪ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

Turnitin

การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ

▪ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

จากตารางที่ C.7.2 จะเห็นได้ว่าคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้จัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการใช้งานของแต่ละหลักสูตร เช่น ในหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและ
วิศวกรรมอาหารที่จำเป็นต้องใช้โ ปรแกรมที่เ กี่ย วกับ การเขีย นแบบและออกแบบ โดยคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโปรแกรมสำเร็จรูปให้บริการถึง 3 โปรแกรม ซึ่งอาจารย์ผสู้ อนสามารถเลือกใช้ได้
ตามความเหมาะสม ในส่วนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยหรือโครงงานของศึกษาก็จะมีโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โปรแกรมจัดทำบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง และโปรแกรมที่เกี่ยวกับ การ
ตรวจสอบการคัด ลอกผลงานทางวิชาการไว้ใ ห้บ ริก าร ในภาพรวมของความพร้อมการให้บ ริก าร
โปรแกรมสำเร็จรูปถือว่ามีความเพียงพอและครอบคลุมต่อการใช้งานทั้งด้านการเรียนการสอน และการ
วิจัยของอาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ
คณะฯ มีระบบอินเตอร์เน็ต แบบเครือข่าย (LAN Network) เพื่อใช้ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และห้องสำนักงาน ครอบคลุมทุกอาคาร นอกจากนีย้ ังมีระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI hotspot)
ทั้งในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (MJU_WLAN) เครือข่ายมหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทเอกชน
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(MJU_by true) และเครือข่ายของบริษัทเอกชน (AIS/True/DTAC) ครอบคลุมพื้นที่บริเวณห้องเรียน
และห้องสำนักงานทุกอาคาร
การดูแลและบำรุงรัก ษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางคณะฯ ร่วมกับ หลัก สูตรได้มีก าร
ตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นประจำโดยเฉพาะช่วงก่อนเปิด
ภาคการศึกษา รวมถึงการเช็คสภาพและปรับปรุงแก้ไขปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตของคณะฯ โดยได้
มอบหมายความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำสาขาเป็นผู้ตรวจเช็คร่วมกับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ของคณะฯ
C.7.3 มีการจัดหา บำรุงรักษา ให้บริการ และประเมินผลการจัดหา บำรุงรักษา และให้บริการ
ทรัพยากรในห้องสมุด เพื่อให้มีความเพียงพอพร้อมใช้ ทันสมัย และตอบสนองความต้องการ
จำเป็นของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
คณะฯ มี บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด ประจำคณะฯ ตั ้ ง อยู่ บ ริ เ วณชั ้ น 2 อาคารเรี ย นรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยแก่นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร โดยเปิดให้บริการในวัน ราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ
ห้องสมุดให้บริการและดูแลทรัพยากรภายในห้องสมุด ทรัพยากรหนังสือส่วนใหญ่ ภายในห้องสมุด จะ
เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะฯ รวมถึงเป็นที่จัดเก็บและรวบรวม
งานวิจัยของนักศึกษาของคณะฯ คณะฯ ได้จัดคอมพิวเตอร์ให้บริการสำหรับการสืบค้นข้อมูล วารสาร
ออนไลน์และหนังสือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (E-books) ผ่านระบบฐานข้อมูล ส่ว นกลางของสำนัก หอสมุ ด
มหาวิท ยาลัย แม่โ จ้ โดยคณะฯ ได้ว างแผนการพั ฒนาและการบริ ห ารจั ดการห้ องสมุ ดของคณะฯ
ให้บริการในรูปแบบ “Digital Library” ให้เข้ากับยุคสมัยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
คณะฯ ได้จัด เตรีย มที่นั่ง (โต๊ะและเก้าอี้) ให้บ ริก ารภายในห้องสมุด โดยสามารถรองรับ
นักศึกษาได้ประมาณ 150 คน นอกจากนี้ยังได้จัดทำห้องประชุมขนาดความจุ 20 ที่นั่งจำนวน 1 ห้อง
สำหรับเป็น Co-working space ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร เพื่อจัดประชุมกลุ่มย่อย หรือการติว
ทบทวนเนือ้ หาวิชาเรียน ภายในห้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาน จอ
ทีวี LED และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น นอกจากนีย้ ังได้จัดทำห้องประชุมขนาดความจุ 10 ที่นั่ง จำนวน
1 ห้อง เพื่อใช้สำหรับเป็นห้องประชุมและห้องสอนออนไลน์สำหรับให้บริการแก่อาจารย์ที่ต้องการสอน
หรือจัดทำคลิปการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายใน
ห้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่อง
Visualizer กล้องจับภาพแบบอัตโนมัตคิ วามไวสูง และไมค์ตัดเสียงสำหรับห้องประชุม เป็นต้น
นอกจากการใช้บริการห้องสมุดประจำคณะฯ แล้ว นักศึกษาสามารถใช้บริการยืมคืนหนังสือที่
จัดเก็บไว้ที่สำนักหอสมุดส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการยืมคืนหนังสือแบบออนไลน์ โดยทาง
เจ้าหน้าที่ของสำนักหอสมุดส่วนกลางจะนำส่งหนังสือที่ยืมมาส่งที่ห้องสมุดคณะฯ ทำให้นักศึกษามี
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ความสะดวกสบายในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น หนังสือและวารสารของห้องสมุดประจำคณะฯ และ
สำนักหอสมุดส่วนกลางมีจำนวนที่ครอบคลุมและความเพียงพอกับความต้องการใช้งานของนักศึกษา
และอาจารย์ของคณะฯ สำหรับการจัดซื้อหนังสือเพื่อนำมาใช้งานในแต่ละปีนั้น สำนักหอสมุดจะจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะฯ โดยเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาและอาจารย์ของคณะฯ แจ้งความจำนงค์ความต้องการหนังสือได้ในกิจกรรม Maejo Book
Fair นอกจากนีย้ ังสามารถแจ้งรายชื่อหนังสือที่ตอ้ งการซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักหอสมุดได้
นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการการใช้งาน และ
แสดงความพึ่งพอใจต่อการบริหารงานด้านกายภาพ ดังแสดงในรูปที่ C.7.5 แสดงฐานข้อมูลวารสาร
สำหรับนักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากต่อนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และรูปที่ C.7.6 สถิติการใช้งานบริการห้องสมุดกลาง และห้องสมุดคณะฯ ของ
สาขาต่าง ๆ เพื่อดูข้อมูลคความเพียงพอต่อการใช้งาน และแสดงความพึงพอใจต่อไป ส่วนรูปที่ C.7.7
เป็นห้องสมุดดิจิทัลคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ในปี 2563-2564 เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการไฟล์
หนังสือ Textbook ใหม่ ๆ เพื่อสำหรับงานศึกษาและวิจัย โดยในรูปที่ C.7.8 แสดงประเมินผลการจัดหา
ตอบสนองความต้องการจำเป็นของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรีย น
ประจำปี 2563 ซึ่งมีผลการดำเนินดีข้นึ จาก 4.41 เป็น 4.44

รูปที่ C.7.5 ฐานข้อมูลวารสารสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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รูปที่ C.7.6 สถิตกิ ารใช้งานบริการห้องสมุดกลาง และห้องสมุดคณะฯ ของสาขาต่าง ๆ

รูปที่ C.7.7 ห้องสมุดดิจิทัลคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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รูปที่ C.7.8 ประเมินผลการจัดหาตอบสนองความต้องการจำเป็นของการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ประจำปี 2563

116

C.7.4 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทาง
จิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของ
ผู้เรียน
คณะฯ ได้จัดสภาพแวดล้อมของคณะให้มีความเหมาะสม เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ คุณภาพ
ชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เรียน โดยได้นำหลักแกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green
office) หรือสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางและ
นโยบายในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของคณะฯ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยที่
กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องทำการเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ในปี 2565
ในการนี้ทางคณะฯ จึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาวางแผนเพื่อดำเนิน โครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิท ยาลัย และมีก ารจัด สรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ให้เ กิด
ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินกิจกรรมมากที่สุด เพื่อเป็นการเตรียมการด้านการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว
คณะฯ จึงได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green office) ให้กับบุคลากรของคณะฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินในปี 2565 โดยได้เชิญวิทยากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ที่มีความรู้ ความสามารถ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวระดับหน่วยงาน และได้รางวัล
สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับเยี่ยม (Gold) เป็นผู้ให้ความรูใ้ นการฝึกอบรม
มาตรการและข้อกำหนดของสำนัก งานสีเ ขีย ว (Green office) ประกอบด้วย 6 หมวด แต่ท ี่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการสภาพแวดล้อมของคณะฯ และได้นำมาขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของคณะฯ มีจำนวน 3 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource Utilization)
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย (Office Waste Management)
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร (Indoor and Outdoor Environmental)
โดยรายละเอียดการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่คณะฯ ได้ดำเนินการมีดังนี้
1) การบริ ห ารจั ด การด้ า นการใช้ พ ลั ง งานและทรั พ ยากรของคณะฯ (Energy and
Resource Utilization)
คณะฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอาคารทำการจดบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำ
ของแต่ละอาคาร เพื่อรวบรวมและสรุป ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า และปริมาณการใช้น้ำในแต่ละเดือน
แล้วนำแจ้งต่อหลักสูตรและรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้วางแผนและกำหนด
มาตรการการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำของคณะฯ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด เช่น การติดป้ายรณรงค์การใช้
ไฟฟ้าและน้ำอย่างประหยัด การติดตั้งสวิตซ์ไฟห้องน้ำแบบอัตโนมัติ การติดตั้งสวิต ซ์กระตุกสำหรับไฟ
แสงสว่ า งภายในสำนั ก งาน การใช้ ร ะบบไฟแสงสว่ า งแบบโซล่ า เซลล์ และการล้ า งและตรวจเช็ ค
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
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2) การบริหารจัดการด้านการจัดการของเสียของคณะฯ (Office Waste Management)
การจัดการขยะภายในสำนักงาน คณะฯ ได้จัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภท เพื่อให้นักศึกษา
และบุคลากรทิง้ ขยะได้ถูกประเภท ทำให้สะดวกในการจัดการขยะให้ตรงกับประเภท สำหรับขยะรีไซเคิล
(Reclyclable waste) พนักงานทำความสะอาดประจำชั้นจะทำการคัดแยกแล้วนำไปจำหน่ายให้กับร้าน
รับซือ้ ของเก่า ในส่วนขยะเปียก (Wet waste) จำพวกเศษอาหารจะทำการคัดแยกแล้วนำไปเป็นส่วนผสม
ในการทำปุ๋ยหมักร่วมกับขยะอินทรีย์ จำพวกเศษพืช เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ และเศษหญ้า บริเวณฐานเรียนรู้
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง ที่อยู่ภายใต้สังกัดของคณะฯ สำหรับขยะอันตราย (Hazardous
waste) จำพวก สารเคมี หลอดไฟ สีสเปรย์ และแบตเตอรี่ จะทำการรวบรวมไว้ที่คณะฯ แล้วแจ้งให้ทาง
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มาเก็บรวบรวมเพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธีการต่อไป ขยะ
ส่วนที่เหลือจากที่กล่าวมาจะเป็นขยะทั่วไป (General waste) โดยจะได้นำใส่ถุงขยะสีดำเก็บรวบรวมไว้ที่
จุดพักขยะประจำอาคารที่คณะฯ ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมาจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป
การจัดการน้ำเสียภายในสำนักงาน น้ำเสียที่เกิดจากการใช้น้ำภายในอาคารของคณะฯ เช่น
ห้ อ งน้ ำ และห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร จะมี ก ารจั ด เก็ บ และส่ ง ผ่ า นระบบท่ อ ไปยั ง ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อทำการบำบัดให้ผ่านค่ามาตรฐาน จากนั้นจะส่งน้ำหลังการบำบัดไปใช้กับพื้นที่สีเขียว
ของมหาวิทยาลัย เช่น สนามฟุตบอล และสนามหญ้า ในส่วนของน้ำที่เหลือทิง้ จากใช้งานอื่น ๆ เช่น การ
ล้างจาน คณะฯ ได้ดำเนินการติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อบำบัดน้ำเหลือใช้ดังกล่าวก่อนการระบายทิ้งตาม
ธรรมาชาติ
3) การบริ ห ารจั ด การด้ า นสภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกอาคาร (Indoor and
Outdoor Environmental)
คณะฯ ได้แบ่งพื้นที่และมอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบแต่
ละส่วนงานในแต่ละพื้นที่ของอาคารตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการช่วยดูแล
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบอาคารและเจ้าหน้าที่ประจำ
หลักสูตร
คณะฯ ได้กำกับ ดูแล และบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารให้แก่นักศึกษาและบุคลากรอย่างครบครัน ดังนี้
ห้องน้ำ ในแต่ละชั้นของอาคารจะมี ห้องน้ำให้บริการในจำนวนที่เพียงพอ โดยได้กำหนดให้
พนักงานทำความสะอาดเข้าดูแลความเรียบร้อยและทำความสะอาดตามช่วงเวลาที่กำหนด และหากพบ
อุปกรณ์ในห้องน้ำชำรุดเสียหาย พนักงานทำความสะอาดจะแจ้ งปัญหาให้กับช่างเทคนิค งานกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา
นอกจากนีค้ ณะฯ ยังได้จัดให้มีบริเวณของร้านค้าและโรงอาหาร โดยให้เอกชนเช่าพื้นที่สำหรับ
ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ทั้งบริเวณใต้ถุนอาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์และใต้ถุน
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อาคารพนมสมิตานนท์ ซึ่งมีร้านค้าต่าง ๆ ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านถ่ายเอกสาร และเครื่อง
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบอัตโนมัติ ในส่วนของลานกิจกรรมและมุมสันทนาการ ในแต่ละ
อาคารของคณะฯ จะจัดให้มีที่นั่ง (โต๊ะและเก้าอี้) ให้บริการ และมีการจัดแต่งภูมิทัศน์ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารให้น่าอยู่ ร่มรื่น สอดคล้องกับแนวนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green office) นักศึกษา
สามารถใช้เป็นมุมพักผ่อน หรือพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมได้ อีกทั้งยังมีสนามกีฬาให้นักศึกษาและ
บุคลากรได้ออกกำลังกาย ประกอบด้วย สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล
สนามแบดมินตัน และสนามบาสเก็ตบอล โดยคณะฯ ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทุก สนาม
เพื่อให้นักศึกษาสามารถมาออกกำลังกายและทำกิจกรรมช่วงเวลาหลักเลิกเรียนได้
การทำกิจกรรมของนัก ศึกษาในแต่ละหลักสูตรนั้น ทางคณะฯ ได้จัดให้มี ห้องกิจกรรมของ
นักศึกษาครบทุกหลักสูตร ได้แก่ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ห้อง
ชมรมวิศวกรรมแม่โจ้ ห้องชมรมอุตสาหกรรมเกษตร ห้องชมรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ห้องชมรม
วัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมยาง) และห้องชมรม Maejo Racing Team เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรม การ
จัดประชุม การจัดเก็บอุปกรณ์การทำกิจกรรม และเป็นห้องพักของนักศึกษา
ในส่ว นระบบความปลอดภัย ภายในอาคาร คณะฯ ได้มีมาตรการและการดำเนิ น งานตาม
มาตรการสำนักงานสีเขียว (Green office) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร (Fire
Alarm System) โดยคณะฯ ได้มีการบริหารจัดการระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย โดยจัดให้มีถัง
ดับเพลิงและระบบสายยางฉีดน้ำดับเพลิงภายในอาคารครอบคลุมทุกพื้นที่ของคณะฯ และมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่งานกายภาพและสิ่งแวดล้อมตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ยังได้จัดทำ
ป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการ
เกิดสภาวะฉุกเฉิน อีกทั้งยังได้จัดให้มีระบบกล้องวงจรปิดติดตัง้ ทั่วทุกอาคาร เพื่อช่วยบันทึกเหตุการณ์
ย้อนหลัง สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของคณะฯ
สำหรับช่วงปีที่ผ่านมาได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางคณะฯ ได้
มีแนวทางและมาตรการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โดยได้นำเอามาตรการและแนวทางปฏิบัติของทางภาครัฐ คำสั่งประกาศจังหวัดเชียงใหม่ และคำสั่ง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาใช้เป็นแนวปฏิบัติของคณะฯ การดำเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น การพ่นยาฆ่าเชื้อและ
การล้างทำความสะอาดอาคาร การตัง้ จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การติดตัง้ จุดบริการ
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดที่นั่งและบริเวณที่สาธารณะโดยคำนึงถึงมาตรการการเว้นระยะห่างทาง
สั ง คม (Social distancing) การจั ด ทำหน้ า กากอนามั ย แจกให้ แ ก่ น ั ก ศึ ก ษาและเจ้ า หน้ า ที ่ เป็ น ต้ น
มาตรการที่ได้ดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะเกิดความตะหนัก และมี
ความเข้าใจต่อแนวทางการปฏิบัติตนตามมาตรการเพื่อลดโอกาสการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
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น่า (COVID-19) ซึ่งที่ผ่านมาคณะฯ ยังไม่พบการติดหรือแพร่ เชื้อไวรัส COVID-19 ภายในพื้นที่ของ
คณะฯ
C.7.4 การวิเคราะห์ช่องว่างการดำเนินงาน (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ C.7 – ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบัน
หลักฐาน ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนาต่อไป
ย่อย
คณะฯ มี ก ารบริ ห ารจั ด การจำนวน
7.1
- จัดทำแผนการจัดซือ้ ครุภัณฑ์เครื่องมือ
นักศึกษาให้เหมาะสมกับความสามารถใน
และอุ ปกรณ์ ที ่ ใ ช้ ส อนภาคปฏิ บั ต ิ เพื่อ
การใช้ เครื่อ งมือ และอุปกรณ์ การเรียน
ทดแทนเครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ เ ดิ ม ที่
ภาคปฏิบัติ โดยการแบ่งกลุ่ มนักศึ ก ษา
เสื่อมสภาพและชำรุดตามอายุการใช้งาน
เป็นกลุ่มย่อย และหมุนเวียนนักศึกษาเข้า
รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องใหม่ที่มี
ใช้เครื่องมือ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
ความทันสมัย
ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ทุ ก คน ให้ เ กิ ด ทั ก ษะและ
ความชำนาญ
การเตรี ย มการระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ให้ มี
7.2
- การแก้ไขปัญหากรณีที่ช่องสัญญาณ
ความพร้ อ มสำหรั บ การเรี ย นการสอน
เ ค ร ื อ ข ่ า ย WIFI ข อ ง มห าว ิทยา ลั ย
(ระบบ LAN และ WIFI)
(MJU_WLAN) เต็ม เนื่องจากผู้มีใช้มาก
เก ินช่ อง ส ั ญ ญ า ณ โ ด ย จ ะ ทำการ
ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ผู้ใช้งานแบ่งเข้า
ใช้ ช่ อ งสั ญญาณเครือข่ายที ่ร่ วมมือกับ
เอกชนในการเข้าสู่ระบบ WIFI (MJU by
true) ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องสัญญาณและ
เพิ่มจำนวนผู้เข้าใช้บริการเครือข่าย
- การแก้ ป ั ญ หากรณี ร ะบบสายส่ ง
สัญญาณที่เป็นรุ่นเก่าที่มีประสิทธาพใน
การนำส่ ง สั ญ ญาณต่ ำ ทางคณะฯ ได้
ดำเนิ น การประสานงานไปยั ง กอง
เทคโนโลยีดิจิตอล ให้จัดสรรงบประมาณ
และดำเนินการเปลี่ยนสายส่งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตให้ทันสมัย (อยู่ในระหว่าง
การจัดสรรงบประมาณจากทาง
มหาวิทยาลัย)
ทรัพยากรหนังสือในห้องสมุดของคณะฯ
ไ ด ้ ป ร ะ ส า น ง า น ใ น เ บ ื ้ อ ง ต ้ น กั บ
7.3
มีจำนวนน้อย
สำนั ก หอสมุ ด ในการนำหนั ง สื อ ใน
สาขาวิ ชาที ่ เกี ่ ย วข้ อ งกั บการเรี ย นการ
สอน และการทำวิจัยของคณะฯ ที่ไม่มีที่

120
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ C.7 – ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบัน
หลักฐาน ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนาต่อไป
ย่อย
จัดเก็บ (ชั้นจัดเก็บของสำนักหอสมุดไม่
เพียงพอ) มาจัดเก็บไว้ที่ห้องสมุดคณะฯ
เพื่อช่วยจัดเก็บและให้บริการแก่นักศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกคณะ
การดำเนิ น การของคณะฯ ในการนำ
คณะฯ ควรกำกับและติดตามการทำงาน
7.4
นโยบายทางด้านกายภาพและ
ของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (นโยบาย
คณะ (คณะกรรมการสำนั กงานสีเขียว
Green university และ Green office) ยั ง
Green office) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ
อยู่ในช่วงเริ่มแรก การดำเนินการหลาย
ดำเนินกิจกรรม โดยมีเป้าหมายการเข้า
ส่ ว นอยู ่ ใ นช่ ว งเริ ่ ม ต้ น ทำให้ ก าร
ตรวจประเมินมาตรฐานสำนักงานสีเขียว
ดำเนินการยังไม่เห็นผลลัพธ์มากนัก
(Green office) ในปี 2565 ตามข้อกำหนด
ของมหาวิทยาลัย
อาคารบางจุดของคณะฯ เริ่มมีการชำรุด
คณะฯ ควรมีการจัดทำแบบพร้อมราคา
7.4
ตามอายุการใช้งาน ทำให้เกิดผลกระทบ
ค่ า ก่ อ สร้ า ง เพื ่ อ นำส่ ง กองแผนงาน
ต่อการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่
พิจารณาจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง
และด้ า นกายภาพทั ่ว ไปของคณะฯ เช่น
และซ่อมแซมประจำปีของมหาวิทยาลัย
ปัญหาหลังคารั่ว ปัญหาระบบจ่ายและส่ง
น้ำภายในอาคารชำรุด เป็นต้น

สรุปเกณฑ์คุณภาพที่ 7 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ
7.1 มีการจัดหาบำรุงรักษาและประเมิน ผลการจัดหา
และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการ
จัดการเรียน การสอนและการฝึกปฏิบัติของผู้เรียน
เพื่อให้มคี วามเพียงพอพร้อมใช้ทันสมัยและ
ตอบสนองความตองการจำเป็นของการจัดการเรียน
การสอนและการฝึกปฏิบัติ
7.2 มีการจัดหา บำรุงรักษา ให้บริการ และประเมินผล
การจัดหาบำรุงรักษา และให้บริการวัสดุอุปกรณ์และ
สถานที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มคี วาม
เพียงพอ พร้อมใช้ทันสมัย และตอบสนองความ
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ข้อ

ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ
ต้องการ จำเป็นของการจัดการเรียน การสอน และ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียนและการบริหาร
จัดการพันธกิจต่าง ๆ
7.3 มีการจัดหา บำรุงรักษา ให้บริการ และประเมินผล
การจัดหา บำรุงรักษา และให้บริการทรัพยากรใน
ห้องสมุด เพื่อให้มีความเพียงพอ พร้อมใช้ทันสมัย
และตอบสนองความต้องการจำเป็นของการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
7.4 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อม
ทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ที่ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวติ สุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้เรียน
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และการตอบสนองผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
คำอธิบาย : ผู้บริหารคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการชี้นำ ดำรงตนเป็นแบบอย่าง บริหาร
จัดการทรัพยากร และพัฒนาผู้นำรุ่นต่อไป เพื่อนำคณะ/สถาบันไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการดำเนิน
พันธกิจต่าง ๆ ของคณะ มีการใช้ข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ และใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ เพื่อให้คณะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่ความยั่งยืน โดยเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล และสามารถตอบสนองความต้องการจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
คณะ ประกอบด้วย
C.8.0 ระบบและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และตอบสนองผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
กระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน (Criterion) จำนวน 6 ข้อนั้น เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า เกณฑ์การ
ประเมิน 4 ข้อแรก มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ เริ่มจาก ข้อแรกคือ กระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกคณะฯ อย่างเป็นระบบ
จากนั้น นำข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสารสนเทศอื่น ที่
เกี่ยวข้องในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ แล้วจึง ใช้กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่
การปฏิบัติ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ และใช้ผลการ
ประเมินในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ จนถึง ข้อสุดท้าย
คือ เมื่อกระบวนการสื่อสารข้อมูลตามพันธกิจเกิดขึ้นแล้ว จึงสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผู้เรียน
รวมทั้งผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย จากข้อพิจารณาดังกล่าว เพื่อให้เห็นภาพของความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันได้
อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น คณะฯ จึงได้กำหนดระบบและกลไกกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์การ
ประเมิน 4 ข้อแรก ดังรูปที่ C.8.1
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รูปที่ C.8.1 ระบบและกลไกกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผูน้ ำ ธรรมาภิบาล และการตอบสนอง
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อแรก
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C.8.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ อย่างเป็นระบบ
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ คณะ ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2562 ซึ ่ ง มี
ข้อเสนอแนะว่า คณะฯ ควรมีการกำหนดกระบวนการได้มาซึ่งความจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบและครบถ้วน รวมถึงกระบวนการนำความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมาจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ
ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 คณะฯ จึงได้กำหนดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Voice Of Customer, VOC) ทั้งภายในและภายนอก ที่ครอบคลุมพันธกิจ ทั้ง
5 ด้าน ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัยและนวัตกรรม 3) การให้บริการวิชาการ 4) การบริห าร
จัดการ และ 5) การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ตามระบบและกลไกในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้เสีย ดังรูป C.8.1ที่มีขนั้ ตอนการดำเนินงาน 5 ขั้นตอนย่อย เริ่มจาก
1) นำปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ปีการศึกษา 2562 มาเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
2) การกำหนดกลุ่มผู้ให้ความคิดเห็นในทั้ง 5 พันธกิจคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและ
ภายนอกคณะฯ
3) กำหนดชุดข้อมูลหรือประเด็นสำคัญที่ต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตอบสนอง
ความสำเร็จค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชีว้ ัดในแต่ละพันธกิจ
4) กำหนดช่องทางและช่วงระยะเวลาในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละพันธกิจ พร้อม
กับกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละช่องทางการสื่อสาร
5) วิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นจากผู้บริหารคณะ แล้วนำมาใช้เป็นแนวทางกำหนดปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ต่อไป
ซึ่งรายละเอียดการดำเนินงานทั้ง 5 ขัน้ ตอนย่อย สามารถแสดงให้เห็นได้ ดังตารางที่ C.8.1
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ตารางที่ C.8.1 รายละเอียดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกคณะฯ (VOC)
กลุ่มผู้มสี ่วนได้เสีย

ข้อมูลที่ต้องการ ประเด็นที่สำคัญ
(ความคาดหวัง/ความต้องการ ของผู้มี
ส่วนได้เสีย)

ช่องทางการสื่อสาร

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล/
รายงานข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลเป็น
สารสนเทศ

ด้านการผลิตบัณฑิต
นักศึกษา
(ภายใน)

คณาจารย์
(ภายใน)

1. หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ทันสมัยและ
เป็นที่ยอมรับ
2. ความมั่นใจว่าหลังจากเรียนจบจะมี
งานทำที่ได้ ได้รับค่าตอบแทนสูง
3. ประสบการณ์ระหว่างเรียนที่จะสร้าง
ทักษะหรือปัจจัยอื่นที่สำคัญสำหรับการ
ทำงานในอนาคต
4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้บางสิ่งยังไม่
เพียงพอ และยังไม่ได้รับการปรับปรุง
เท่าที่ควร เช่น อุปกรณ์ในห้องปฏิบัตกิ าร
ระบบอินเตอร์เน็ต หนังสือตำราใน
ห้องสมุด รวมถึงโปรแกรมลิขสิทธิ์ต่าง ๆ
5. เสริมทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
1. การรับมือกับความเสี่ยงของจำนวน
นักศึกษาทีล่ ดลง และการหารายได้ของ
คณะฯ
2. อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนที่ใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้

- การให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร และคณะ
- แบบสอบถามนักศึกษา
ของแต่ละสาขาวิชา

- เก็บข้อมูลในการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
และคณะ
- เก็บข้อมูลตลอดปีการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
และงานบริการการศึกษา

- การปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2)
- การปรับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
(PLOs)
- แผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
- การจัดทำฐานข้อมูลด้านกายภาพ
ของคณะฯ
- แผนพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษา

- การให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร และคณะ
- แบบสอบถามอาจารย์
ของแต่ละสาขาวิชา

- เก็บข้อมูลในการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
และคณะ
- เก็บข้อมูลตลอดปีการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
และงานบริการการศึกษา

- แผนการรับนักศึกษา
- แผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
- แผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์
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ผู้ใช้บัณฑิต
(ภายนอก)

นักเรียน
(ภายนอก)

ผู้ปกครองของ
นักศึกษา
(ภายนอก)

ข้อมูลที่ต้องการ ประเด็นที่สำคัญ
(ความคาดหวัง/ความต้องการ ของผู้มี
ส่วนได้เสีย)
1. การผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะตามกรอบ
TQF โดยเน้นทักษะทางปัญญา ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามลำดับ
2. บัณฑิตที่มีทักษะและประสบการณ์ใน
การทำงานในอุตสาหกรรม
1. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรที่
เปิดสอน และการรับสมัครที่เข้าถึงได้
ง่าย
2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรปยัง
กลุ่มเป้าหมาย
1. บุตรหลานได้ความรู้/ทักษะด้าน
วิชาการ
2. ความปลอดภัยในการใช้ชีวติ ใน
มหาวิทยาลัย
3. การสำเร็จการศึกษาตามกำหนดของ
หลักสูตร
4. มีงานทำ/มีรายได้ หลังสำเร็จ
การศึกษา

ช่องทางการสื่อสาร

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล/
รายงานข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลเป็น
สารสนเทศ

- แบบสอบถามความพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิต
- ความคิดเห็นจากสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษา
ฝึกงานและฝึกสหกิจ

- เก็บข้อมูลในช่วงภาคเรียนที่ 2
- เก็บข้อมูลจากการนิเทศสห
กิจ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
และงานบริการการศึกษา

การกำหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
(PLOs)
กระบวนการพัฒนาทักษะชีวติ ในการ
ทำงานและเข้าสังคม

- Facebook คณะ/หลักสูตร
, โทรศัพท์
- การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ

เก็บข้อมูลในช่วงจัดกิจกรรม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
และงานบริการการศึกษา

แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- แบบสอบถาม
- Facebook คณะ/หลักสูตร
, โทรศัพท์

- เก็บข้อมูลในช่วงวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร
- เก็บข้อมูลตลอดปีการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
และงานบริการการศึกษา

ข้อมูลการติดตามนักศึกษากลุม่ เสี่ยงที่
จะไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด
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ศิษย์เก่า
((ภายนอก)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
(คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร)
(ภายนอก)

ข้อมูลที่ต้องการ ประเด็นที่สำคัญ
(ความคาดหวัง/ความต้องการ ของผู้มี
ส่วนได้เสีย)
1. การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ รุ่นพี่ รุ่น
น้อง
2. การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ เช่น การ
จัดกิจกรรมให้ความรูท้ างด้านวิชาการ
แก่ศิษย์เก่า
3. การแจ้งข่าวสารของมหาวิทยาลัย/
คณะ/สาขาวิชา
1. เพิ่มรายวิชาที่เป็นนวัตกรรมมากขึน้
และปรับรายวิชาให้มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึน้

ช่องทางการสื่อสาร

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล/
รายงานข้อมูล

- การให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร และคณะ
- Facebook คณะ/หลักสูตร
,โทรศัพท์

เก็บข้อมูลในการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
และคณะ

การวิพากษ์หลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตร

- ระหว่างดำเนินกิจกรรมวิพากื
หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ

การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลเป็น
สารสนเทศ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ
และงานกิจการนักศึกษา

- แผนการจัดโครงการศิษย์เก่า
สัมพันธ์แบบออนไลน์ การบริการหลัง
การขาย และระดมทุนช่วยเหลือน้อง
- การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
และงานบริการการศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2)

- เก็บข้อมูลในการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
และคณะ
- หลังการเสร็จสิน้ โครงการฯ

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการฯ และงานบริการ
วิชาการและวิจัย

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม
กระบวนการติดตามหน่วยวิจัย

- ระหว่างการดำเนิน
โครงการวิจัยฯ

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการฯ และงานบริการ
วิชาการและวิจัย

ระบบติดตามการจัดส่งโครงการวิจัย
การพัฒนากลุ่มวิจัยสมัยใหม่ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงความต้องการ

- เก็บข้อมูลตลอดปีการศึกษา

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
นักวิจัย
(ภายใน)

1. การบริการและความคล่องตัวในการ
ดำเนินงานวิจัย
2. ทุนวิจัย/แหล่งทุนวิจัย
3. อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการวิจัย

ผู้ให้ทุน
(ภายนอก)

1. ผลงานคุณภาพสูง ตรงตามที่กำหนด
2. ส่งมอบตรงเวลา
3. ความร่วมมือหรือความสัมพันธ์
ระยะยาว

- การให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร และคณะ
- แบบสอบถาม
โครงการวิจัย
- เครือข่าย
- การพบปะ/แลกเปลี่ยน
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ข้อมูลที่ต้องการ ประเด็นที่สำคัญ
(ความคาดหวัง/ความต้องการ ของผู้มี
ส่วนได้เสีย)

ช่องทางการสื่อสาร

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล/
รายงานข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลเป็น
สารสนเทศ

ด้านการให้บริการวิชาการ
อาจารย์ และ
นักศึกษา
(ภายใน)

ชุมชนที่รับบริการ
(ภายนอก)

1. การบริการและความคล่องตัวในการ
ดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม
2. งบประมาณสนับสนุนการบริการ
วิชาการแก่สงั คม
3. อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการบริการ
วิชาการแก่สงั คม
ได้รับการบริการวิชาการตรงกับความ
ต้องการและพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

การให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร และคณะ

- หลังการเสร็จสิน้ โครงการฯ

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการฯ และงานบริการ
วิชาการและวิจัย

การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของทางคณะฯ
แผนปฏิบัติการด้านการบริการ
วิชาการแก่สงั คมเชิงรุก

แบบสอบถามโครงการ
บริการวิชาการ

- หลังการเสร็จสิน้ โครงการฯ

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการฯ และงานบริการ
วิชาการและวิจัย

ระบบติดตามการจัดส่งโครงการ
บริการวิชาการแก่สงั คม
ระบบการดูแลลูกค้า

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ
และงานกิจการนักศึกษา

แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และสร้างอัตลักษณ์ใน
กับนักศึกษา และบัณฑิต

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากร
(ภายใน)

การมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

นักศึกษา
(ภายใน)

การมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

การประชุมคณะกรรมการ
ทำนุบำรุงฯ (ตัวแทน
บุคลากร สาขาวิชา และ
นักศึกษา)

มีการประชุมทุกไตรมาส
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กลุ่มผู้มสี ่วนได้เสีย

ข้อมูลที่ต้องการ ประเด็นที่สำคัญ
(ความคาดหวัง/ความต้องการ ของผู้มี
ส่วนได้เสีย)

ช่องทางการสื่อสาร

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล/
รายงานข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลเป็น
สารสนเทศ

คณบดี
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
งานนโยบาย แผน

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
คณะฯ
- แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
-ระบบตอบแทน รางวัล การเชิดชู
เกียรติ
-สวัสดิการ การช่วยเหลือ จาก
สถานการณ์ภัยร้ายต่าง ๆ และ
อุบัติเหตุ การดูแลครอบครัวของคนใน
องค์กร

ด้านบริหารจัดการ
บุคลากร
(ภายใน)

1. ผู้บริหารรับฟังปัญหา ความคิดเห็น
และความต้องการของผู้ปฏิบัตงิ านครบ
ทุกส่วนงาน
2. การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของคณะสู่
บุคลากรทุกระดับ
3. จัดโครงการที่สร้างความผูกพันกับ
บุคลากร นักศึกษา และผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อง
4. การเตรียมความพร้อมในการรองรับ
ความเสี่ยงของจำนวนนักศึกษาที่ลดลง
และการหารายได้ของคณะฯ

- การให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร และคณะ
- การให้ข้อเสนอแนะจาก
โครงการทบทวนแผนฯ

- เก็บข้อมูลในการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
และคณะ
- โครงการทบทวนแผนฯ
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C.8.2 มีการใช้ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสารสนเทศ
อื่น ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์
ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งข้อมูลทางสารสนเทศ ตาม
ข้อ C.8.1 ถูกนำมาทบทวนว่า สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของคณะฯ ตามที่กำหนดไว้
หรื อ ไม่ จากนั ้ น จึ ง ถู ก ถ่ า ยทอดโดยผู ้ บ ริ ห ารของคณะฯ ไปยั ง แต่ ล ะส่ ว นงานของคณะฯ ผ่ า น
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และหัวหน้างาน เพื่อ ทำหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยวิธีวิเคราะห์แบบ SWOT and TOWS
แล้วจึงนำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย และโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
และคณะฯ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำไปถ่ายทอดแก่
บุคลากรทุกระดับของคณะฯ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป
ซึ่งในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นและความต้องการ
ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย มาทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ พบว่า ยังมีความสอดคล้อง
กับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของคณะฯ ตามที่กำหนดไว้ในปีการศึกษา 2562 ดังรูปที่ C.8.2
รวมถึงปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามแนวคิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย ที ่ ไ ด้ ก ำหนดกลุ ่ ม อุ ด มศึ ก ษาเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic focus) ออกเป็ น 4 กลุ ่ ม และสภา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลือกอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
(Technology Development and Innovation) ตามนิยาม “สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การการจัด
การศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งอุตสาหกรรมของประเทศ” และเป้าหมายคือ “ให้การศึกษา
อบรมทักษะอาชีวะชั้นสูง สร้างและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
และการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่ อ ยอดเป็ น นวัต กรรม ส่ ง เสริ ม บทบาทความร่ วมมื อ กั บ ภาคเอกชนและอุต สาหกรรมเพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
อุตสาหกรรมของประเทศ”
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ปรัชญาการศึกษา : บัณฑิตผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตรอุดมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
วิสัยทัศน์ : สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้ง
เสริมสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับ
อัตลักษณ์ : มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
พันธกิจ :
1. ส่งเสริมบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงวิชาการและเป็นนักปฏิบัติในเชิงวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะการใช้ชีวิต (Soft skill) มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้
ดำรงตนได้ตามศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และเผยแพร่สู่สังคมในทุก
ระดับทั้งกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งบุคลากร และทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อแสวงหารายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปที่ C.8.2 ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และพันธกิจ ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563
C.8.3 มีก ระบวนการถ่ ายทอดแผนกลยุ ทธ์ส ู่ก ารปฏิบ ัต ิ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อ
ผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
คณะฯ มีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาส่วนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย แม่
โจ้และคณะฯ กำหนดไว้จำนวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ แล้วจึงถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ดังรูป
ที่ C.8.1 และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะว่า คณะฯ ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่ การปฏิบัติ
รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ และการประเมินผลการบรรลุเป้าหมายใน
แต่ละช่วงเวลา ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 คณะฯ จึงได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เห็น
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กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รวมถึงการกำกับติดตาม
และประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ การใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึน้ ดังรูปที่ C.8.3

รูปที่ C.8.3 ขั้นตอนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้ งการกำกับติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จากผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และคณะฯ ได้กำหนด
จำนวนเป้าประสงค์ไว้ 15 เป้าประสงค์ มีตัวชี้วัดจำนวน 53 ตัวชี้วัด และกลยุทธิ์จำนวน 75 กลยุทธ์ โดย
มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน หรือระดับความสำเร็จของแผนปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 82.24 ซึ่งเท่ากับ
4.11 คะแนน (ตารางที่ C.8.2)

133

ตารางที่ C.8.2 จำนวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุท ธ์ ในแต่ละประเด็นยุท ธศาสตร์ ตามแผน
ปฏิบัติการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มี
สมรรถนะในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสูค่ วามเป็น
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้
เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสูก่ ารยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์
ความรูท้ ี่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรูแ้ ละถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญา ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
(High Performance Organization)
รวม
ระดับความสำเร็จตามแผนปฏิบัตกิ าร

ปีงบประมาณ 2563
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
5
20
35
2

6

7

2

12

16

2

4

5

1

2

2

3

9

10

15
ร้อยละ
คะแนน

53

75
82.24
4.11

แต่สำหรับปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัย
ได้กำหนดให้มีประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติของสภา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เลือกอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) ตามแนวคิดการปฏิรูประบบ
อุดมศึกษาของประเทศไทย ที่ได้กำหนดกลุ่มอุดมศึ กษาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic focus) ออกเป็น 4
กลุ่ม
ดังนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาส่วนงานขึ้นมาใหม่
โดยแบ่งออกเป็น 6 มิติ จำนวน 67 ตัวชี้วัด ได้แก่
มิติที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (SPO) จำนวน 11 ตัวชี้วัด
มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) จำนวน 28 ตัวชีว้ ัด
มิติที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) จำนวน 12 ตัวชีว้ ัด
มิติที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) จำนวน 9 ตัวชี้วัด
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มิติที่ 5 การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income) จำนวน 7 ตัวชี้วัด
มิติที่ 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์/อัตลักษณ์/ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
จากมิติและตัวชี้วัดที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและกำหนดขึ้นมาใหม่ คณะฯ จึงได้จัดมีการประชุม
ระหว่างผูบ้ ริหารของคณะฯ ร่วมกับประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร และหัวหน้างาน
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เพื ่ อ ที ่ จ ะกำหนดตั ว ชี ้ ว ั ด และค่ า เป้ า หมายในเบื ้ อ งต้ น ของทั ้ ง 6 มิ ต ิ ตามแบบฟอร์ ม
เอกสารอ้างอิงที่ C.8.5 แล้วนำมากำหนดลงในแผนปฏิบัติ การของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
เอกสารอ้างอิงที่ C.8.6 โดยมีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด รวมทั้งกลยุทธ์ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังตารางที่ C.8.3
และจัดส่งให้กองแผนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 แล้วลงนามคำรับรองร่วมกับอธิการบดีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564
ตารางที่ C.8.3 จำนวนตัวชี้วัด ในแต่ละมิติของแผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2564
มิติ

กลุ่ม

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย คณะ คณะ
11
7
18
28
23
44

มิตทิ ี่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
มิตทิ ี่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก
(MOC)
2.1 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
2.2 พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2.3 พันธกิจด้านการให้บริการวิชาการ
2.4 พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2.5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ
มิตทิ ี่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
มิตทิ ี่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)
มิตทิ ี่ 5 การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)
มิตทิ ี่ 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะ
ของส่วนงาน

5
4
1
1
1
0
1
1
1
1
1

10
7
5
2
4
12
9
7

9
6
5
0
3
10
9
6
5

18
8
9
0
9
7
5
9
5

รวม

13

67

60

88

ผลจากการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร ประจำปี ง บประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดื อ น
เอกสารอ้างอิงที่ C.8.3 สามารถแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละมิติ
หรือประเด็นยุทธศาสตร์ ดังรูปที่ C.8.4 ซึ่งคิดเป็นร้อยละความสำเร็จประมาณร้อยละ 52.49 หรือ
เท่ากับ 2.62 คะแนน พร้อมกันนี้ได้รายงานผลให้คณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบและเห็นชอบ
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ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน รวมทั้งมีมติมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ผลักดันตัวชี้วัดให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ แล้วรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 9 เดือน ให้คณะกรรมการประจำคณะฯ ได้รับ
ทราบ และเห็นชอบต่อไป
ผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ ดั และเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

รูปที่ C.8.4 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
การวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
จากผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนดังกล่าว คณะฯ ได้ส่งให้กองแผนงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อเตรียมนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขณะเดียวกันกองแผนงานของ
มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการ ประจำปีงบประมาณ
2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 พร้อมกับการทบทวนค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด รวมถึงจำนวนตัวชี้วัด
ของแต่ละมิติหรือประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละส่วนงาน เพื่อที่จะ
นำมาใช้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อไป
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C.8.4 มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลสำคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพั นกั บ
บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญอย่างเป็นระบบ
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ คณะ ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2562 ซึ ่ ง มี
ข้อเสนอแนะว่า คณะฯ ควรมีการวิเคราะห์ ความสำเร็จของกระบวนการสื่อสารแผนปฏิบัติการ
และการบริหารจัด การด้านต่าง ๆ สู่ผ ู้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ อย่างเป็นระบบ ดังนั้นใน ปี
การศึกษา 2563 คณะฯ จึงได้มีการทบทวนกระบวนการสื่อสารข้อมูลสำคัญตามพันธกิจของคณะฯ ไป
ยังผู้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ตามองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการสื่อสาร
ข้อมูลและการสร้างความผูกพัน ตามที่แสดงในรูปที่ C.8.1 เริ่มจาก การจัดกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะฯ รวมถึงมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไป
ยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเลก
ทรอนิกส์ / Social media / Website / กิจกรรม โครงการ Roadshow ต่าง ๆ ตามพันธกิจ / เพจศิษย์เก่า
ของสาขาวิชา / Group Line ของสาขาวิชา พร้อมกับการสร้างความผูกพันผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
ที่คณะฯ ดำเนินการ เช่น โครงการบริการวิชาการ / โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร /ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ/การตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือรับเข้าทำงาน/โครงการปรับปรุงและวิพากษ์
หลักสูตร (ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ นักวิชาการ) และหลังจากการจัดกิจกรรม/โครงการ รวมถึงการ
สร้างความผูกผันข้างต้นแล้ว คณะฯ จึงได้นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไป
วิเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ในปีถัดไป ตามข้อมูลที่ได้แสดงในตารางที่ C.8.4
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เอกสารอ้างอิงที่ C.8.4 เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ในระดับคณะฯ
โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรเชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารและประสานงานเพื ่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า น การ
ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารของคณะฯ ได้จัดเวลาใน
การพบปะบุคลากรของหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงติดตามการ
ดำเนินงาน และรับฟังปัญหาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ แล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ดำเนินงานของคณะฯ ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
การวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ผู้บริหารของคณะฯ จัดทำตารางเวลาเพื่อเพิ่มจำนวนครั้งในการพบปะบุคลากรของหลักสูตร
ต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นช่องทางการสื่อสารเชิงรุกกับบุคลากรคณะฯ รวมถึ งการกำหนดระบบ
หรือวิธีประเมินความสำเร็จของกระบวนการสื่อสารแผนปฏิบัติการ และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ สู่
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ชัดเจนมากยิ่งขึน้
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ตารางที่ C.8.4 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการสื่อสาร โครงการสร้างความผูกพัน และข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ช่องทางการ
กิจกรรม/โครงการ
สื่อสาร
การสร้างความผูกพัน
พันธกิจด้านการเรียนการสอน
คณาจารย์
- ระบบ ERP
1. กิจกรรมผูบ้ ริหารพบ
- การประชุม
บุคลากร ทั้งผู้บริหารของ
คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย และ
ชุดต่าง ๆ
ผูบ้ ริหารของคณะฯ เพื่อ
- ไลน์กลุ่ม
ถ่ายทอด นโยบาย
บุคลากร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึง
- Social Media
ติดตามการดำเนินงานและ
รับฟังปัญหาการ
ดำเนินการด้านต่าง ๆ กับ
บุคลากร
2. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาคณะ
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร ระยะ
ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
และการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3. กิจกรรมยกย่องอาจารย์
และนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ
นักศึกษา
- ผ่านอาจารย์/ 1 . โ ค ร ง ก า ร ป ฐ ม น ิ เ ท ศ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
หลักสูตร

ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การมีส่วนร่ว มต่ อ การ
ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ต ั ว ช ี ้ วั ด
กิจกรรม/โครงการตาม
พันธกิจ
- ข้อเสนอแนะจากการจัด
กิจกรรม/โครงการ เพื่อ
นำไปพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง
กิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป
- ข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะ
และหลัก สูตร จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะและหลักสูตร

- ข้อเสนอแนะจากการจัด
กิจกรรม/โครงการ เพื่อ
นำไปพั ฒ นา/ปรั บ ปรุง
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ศิษย์เก่า

นักเรียนที่สนใจเข้า
ศึกษา

ช่องทางการ
สื่อสาร
- Social Media
- Group Line
ของสาขาวิชา

กิจกรรม/โครงการ
การสร้างความผูกพัน
2. โครงการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ
นักศึกษา
3. โครงการทัศนศึกษาดูงาน
4. โครงการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
กีฬาสโมสรสัมพันธ์ / Open
Can / ฟุ ต ซอล Eng-Agro
Cup
5. โครงอาสาพัฒนาชุมชน
6. การเชิญมาเป็นตัวแทนใน
การใช้ข้อมูลในการประเมิน
คุณภาพการศึก ษาภายใน
ระดั บ หลั ก สู ต รและระดับ
คณะ
- Social Media
1. การเชิญมาเป็นตัวแทนใน
- เพจศิษย์เก่าของ
การให้ขอ้ มูลในการ
สาขาวิชา
ปรับปรุงและวิพากษ์
หลักสูตร
2. การเชิญมาเป็นตัวแทนใน
การใช้ข้อมูลในการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ
3. โครงการงาน 15 ปี ของ
หลักสูตรเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์
- Social Media 1. การประชาสัมพันธ์
- Website คณะฯ หลักสูตรโรงเรียนต่าง ๆ
- การ
2. งาน Open House
ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรม/โครงการในปี
ถัดไป
- ข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะ
และหลักสูตร จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะและ
หลักสูตร
- แบบประเมิ น ความพึ ง
พอใจของนัก ศึก ษาต่อ
ห ล ั ก ส ู ต ร แ ล ะ ส ิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้

- ข้อเสนอแนะจากการ
ปรับปรุงและวิพากษ์
หลักสูตร
- ข้อเสนอแนะจากการ
จัดกิจกรรม/โครงการ
เพื่อนำไปพัฒนา/
ปรับปรุงกิจกรรม/
โครงการในปีต่อไป
- ข้อเสนอแนะต่อคณะ
และหลักสูตร จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะและ
หลักสูตร
ความคิดเห็นนักเรียนจาก
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
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ผูป้ กครองของ
นักศึกษา

ผูใ้ ช้บัณฑิต

ช่องทางการ
กิจกรรม/โครงการ
สื่อสาร
การสร้างความผูกพัน
หลักสูตร/Road
show
- Social Media การจัดสถานที่สำหรับ
- Website คณะฯ ผูป้ กครอง ในงานพิธี
- โทรศัพท์
พระราชทานปริญญาบัตร
- เครือข่าย
- การพบปะ/
แลกเปลี่ยน
- การนิเทศงาน
สหกิจศึกษา

พันธกิจด้านการวิจัย
นักวิจัย/ผูใ้ ห้ทุน
- ระบบ ERP
- การประชุม
- ไลน์กลุ่ม
บุคลากร
- Social Media
- เครือข่าย
- การพบปะ/
แลกเปลี่ยน
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
ชุมชนที่รับบริการ - ผ่านโครงการ
และผู้สนใจเข้ารับ
บริการวิชาการ
บริการ
- เครือข่าย
- การพบปะ/
แลกเปลี่ยน

1. กิจกรรมความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ / การ
ตอบรับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา /การรับนักศึกษาเข้า
ทำงาน
2. การเชิญมาเป็นตัวแทนใน
การให้ขอ้ มูลในการ
ปรับปรุงและวิพากษ์
หลักสูตร

ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลความคาดหวังและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะฯ
จากผู้ปกครองของ
นักศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัย
2. โครงการ KM ด้านการ
วิจัย
3. การพบปะ แลกเปลี่ยนกัน
ระหว่างผู้ให้ทุนและ
นักวิจัย

ข้อเสนอแนะจากการจัด
กิจกรรม/โครงการ เพื่อ
นำไปพัฒนา/ปรับปรุง
กิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป

1. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม / การฝึกอบรมเรื่อง
ต่าง ๆ
2. โครงการสำรวจความ
ต้องการของชุมชน

ข้อเสนอแนะจากการจัด
กิจกรรม/โครงการ เพื่อ
นำไปพัฒนา/ปรับปรุง
กิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป
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ช่องทางการ
กิจกรรม/โครงการ
สื่อสาร
การสร้างความผูกพัน
- Social Media 3. โครงการสร้างเครือข่าย
- เว็บไซต์คณะ
เกษตรกรอินทรีย์
- โทรศัพท์
ภาคเหนือตอนบน
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากรคณะ
- ระบบ ERP
1. โครงการประเพณีรดน้ำดำ
- การประชุม
หัวผู้อาวุโสและส่งเสริม
- ไลน์กลุ่ม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
บุคลากร
2. โครงการแห่เทียน
- Social Media
เข้าพรรษา
3. โครงการไหว้ครู
นักศึกษา
- ผ่านอาจารย์/ 1. โครงการพี่ชวนน้องทำบุญ
เจ้าหน้าที่
ตักบาตรรับฟังพระธรรม
หลักสูตร
เทศนา
- Social Media 2. โครงการตามรอยสล่า
- Group Line
ล้านนาเพื่อบูรณาการด้าน
ของสาขาวิชา
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรคณะ
- ระบบ ERP
1. โครงการวิศวกรรมและ
- การประชุม
อุตสาหกรรมเกษตร
- ไลน์กลุ่ม
สัมพันธ์
บุคลากร
2. โครงการสัมมนาเชิง
- Social Media
ปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาคณะ
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร ระยะ
ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
และการจัดทำแผนปฏิบัติ

ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อเสนอแนะจากการจัด
กิจกรรม/โครงการ เพื่อ
นำไปพัฒนา/ปรับปรุง
กิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการจัด
กิจกรรม/โครงการ เพื่อ
นำไปพัฒนา/ปรับปรุง
กิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป

ข้อเสนอแนะจากการจัด
กิจกรรม/โครงการ เพื่อ
นำไปพัฒนา/ปรับปรุง
กิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป
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ช่องทางการ
สื่อสาร

กิจกรรม/โครงการ
การสร้างความผูกพัน
ราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3. โครงการรณรงค์ปลูก
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
4. งานกีฬาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

C.8.5 มีกระบวนการประเมินภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ/
สถาบันรวมทั้งผู้บริหารสูงสุด และสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และใช้ผลการประเมินเพื่อ การ
พัฒนาปรับปรุง
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ คณะ ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2562 ซึ ่ ง มี
ข้อเสนอแนะว่า คณะฯ ควรมีการนำเสนอกระบวนการประเมินภาวะผู้นำ ผลการประเมินและการ
ใช้ผ ลการประเมินในการพัฒนาภาวะผู้นำอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เ กิดการพั ฒนาการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 คณะฯ จึงได้กำหนดให้มีกระบวนการประเมิน
ภาวะผู้นำ ธรรมภิบาล และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี
และคณะกรรมการประจำคณะ ตามระบบและกลไก ดังรูปที่ C.8.5
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รูปที่ C.8.5 กระบวนการประเมินภาวะผูน้ ำ ธรรมภิบาล และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะฯ
โดยเริ่มต้นกระบวนการจากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ทำหน้าที่กำหนดแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารคณะฯ และนำเสนอแบบประเมินฯ เพื่อผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ จากนั้นจึงจัดทำการประเมินด้วยระบบออนไลน์ จาก
กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรคณะฯ ยกเว้นคณะกรรมการประจำคณะฯ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
ประเมิน คณะกรรมการพัฒนาบุค ลากรคณะฯ ได้ท ำการวิเคราะห์และสรุป ผลการประเมินฯ และ
นำเสนอผลการประเมิน ความพึ งพอใจต่อ คณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อรับ ทราบและร่ ว มกั น
พิจารณานำข้อเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการและกระบวนการประเมินต่อไป
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ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ ได้วางแผนพัฒนาและปรับ ปรุงกระบวนการประเมิ น
ผู้บริหารคณะฯ ในการจัดเก็บความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม อาทิเช่น นักศึกษา ศิษย์
เก่า และผูใ้ ช้บัณฑิต เพื่อให้ได้ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการคณะฯ ที่ครอบคลุมตามพันธกิจ

รูปที่ C.8.6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารคณะฯ (เอกสารอ้างอิง
C.8.5)

รูปที่ C.8.7 ผลการประเมินการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานจากสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ จากกการพิ จารณาผลการประเมินการบริหารจัดการของผู้บริหารคณะฯ และผลการ
ประเมินการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานที่ดำเนินการโดยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า ทั้งสองการ
ประเมินฯ มีขอ้ คำถามในประเด็นที่คล้ายคลึงกัน และผลการประเมินทั้งสองมีค่าคะแนนสอดคล้องกัน
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C.8.6 มีการใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึ กษาทุกระดับในการพัฒนา ปรับปรุง การบริหาร
และการดำเนินพันธกิจของคณะฯ
คณะฯ กำกับและติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ผ่านคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยมี
การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าแก่คณะกรรมการประจำคณะ เป็น
ระยะ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา พร้อมกับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในและให้ข้อเสนอแนะ รวมถึง
การเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต มาร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ ทั้งใน
ส่วน
ระดับหลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตรของคณะฯ ได้นำเอาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายใน รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึก ษา และคณะกรรมการประจำคณะฯ ตามลำดับ พร้อมทั้งกำกับติดตามให้ทุกหลัก สูตรนำ
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการวิเคราะห์สิ่งที่หลักสูตรต้องการพัฒนา (Gap Analysis and Improvement plan)
เพื่อช่วยพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ตารางที่ C.8.6 ในหัวข้อ C.2
ทั้งหมด) นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้จัดทำสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
เพื่อให้ได้ประเด็นสำคัญสำหรับการนำไปพัฒนา โดยเฉพาะการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่ ต้อง
พัฒนาตามความเร่งด่วน ให้เป็นหมวดหมู่ และกำหนดกลุ่มผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ทั้งในส่วนของ 1) การ
แก้ปัญหาระดับหลักสูตร 2) การแก้ปัญหาระดับคณะ และ 3) การแก้ปัญหาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ
ศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับปีการศึกษาต่อไป ดังข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ C.2
ระดับคณะ ได้นำเอาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน รายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประจำคณะฯ ตามลำดับ
พร้อมทั้งกำกับติดตามให้ทุกส่วนงานนำข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการวิเคราะห์สิ่งที่คณะฯต้องการ
พั ฒ นา (Gap Analysis and Improvement plan) เพื ่ อ ช่ ว ยพั ฒ นาการดำเนิ น งานของคณะฯ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ตารางที่ C.8.6)
ระดับหมาวิทยาลัย คณะฯ ก็ได้มีตัวแทนผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาให้กับหลักสูตร
ต่าง ๆ เป็นภาพรวม อย่างเป็ นระบบ ซึ่งนำมาสู่นโยบายจากมหาวิทยาลัยในการกำกับและชี้นำทิศ
ทางการดำเนินงานของคณะฯ และหลักสูตรต่อไป
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ตารางที่ C.8.6 การนำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ไปปรับปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ
Criterion

Areas for Improvement จาก
การประเมินคุณภาพการศึกษา
Criterion 1 : ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน

การปรับปรุงการดำเนินงานตาม
Areas for Improvement

C.1.1 มีการใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการสร้างจุดเด่นของ
คณะฯ ได้กำกับให้ทุกหลักสูตรสร้าง
การกำหนดคุณสมบัตแิ ละจำนวน หลักสูตรที่สามารถนำไป
จุดเด่น ดังแสดงผลในตารางที่ C.2.5 และ
รับที่เหมาะสม
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
นำไปใช้ประชาสัมพันธ์ดังในรูปที่ C.1.6กลุ่มเป้าหมาย
C.1.12
C.1.2 มีการกำกับ ติดตาม และ 1. การประเมินผลกระบวนการรับ คณะฯ ได้ประเมินผลการรับสมัครดัง
ประเมินผลการรับสมัครและ
สมัครและคัดเลือกผู้เรียนและนำ แสดงผลในรูปที่ C.1.11
คัดเลือกผู้เรียน และใช้ผลการ
ผลการประเมินไปในการพัฒนา
ประเมินในการปรับปรุงเพื่อให้ได้ กระบวนการรับสมัครและ
ผู้เรียนที่มีคุณสมบัตแิ ละจำนวน คัดเลือกผู้เรียน
ตามต้องการ
2. กระบวนการใช้ประโยชน์จาก
คณะฯ ได้นำผลการประเมินผลไปใช้
ผลการประเมินกระบวนการรับ
ประโยชน์ในรูปที่ C.1.12 และมีแผน
สมัครและคัดเลือกผู้เรียนให้
ดำเนินการต่อไปในปี 2565
ทันเวลา เช่น จากข้อมูลแนวโน้ม
ของนักเรียนที่สนใจทางด้าน
เกษตรอัจฉริยะ(Smart Farm)
และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
Criterion 2 : ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)
และ ความต้องการจำเป็นของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
C.2.1 มีการกำกับติดตามและ
การกำหนดกระบวนการติดตาม
คณะฯ ได้กำกับให้ทุกหลักสูตร
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ และประเมินผลการจัดการศึกษา ประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละ
แต่ละหลักสูตรให้บรรลุ
ที่สะท้อนถึงการบรรลุผลการ
หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ C.2.2
คุณลักษณะพึงประสงค์ของ
เรียนรู้ของหลักสูตร หรือ
บัณฑิต และผลการเรียนรู้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตที่ชัดเจน และดำเนินงาน
ตามที่กำหนด
C.2.2 มีการกำกับติดตามและ
1. การกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน คณะฯ ได้กำกับให้ทุกหลักสูตรสร้าง
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ เสียให้ครอบคลุมและความ
จุดเด่นจากข้อมูลของกลุ่มผู้มีสว่ นได้ส่วน
แต่ละหลักสูตร ให้ตอบสนอง
ต้องการจำเป็นของผู้มีส่วนได้สว่ น เสียให้ ดังแสดงผลในตารางที่ C.2.4ความต้องการและจำเป็นของผูม้ ี เสียแต่ละกลุ่มอย่างครบถ้วนจะ C.2.5
ส่วนได้ส่วนเสีย
ส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของ
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Criterion

C.2.3 มีการกำกับดูแล
กระบวนการวัด และประเมินผล
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้คาดหวังหรือคุณสมบัตทิ ี่
พึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อทำให้
มั่นใจว่ากระบวนการวัดและผล
จากการประเมินผู้เรียนนั้นมีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้และเป็นธรรม
(ensure validity, reliability and
fairness)
C.2.4 มีการกำกับติดตามและ
ประเมินผลของกระบวนการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
งานให้คำแนะนำและบริการ
นักศึกษา (student supports /
services / advices) เพื่อให้
นักศึกษามีคุณสมบัตทิ ี่พึง
ประสงค์ตามผลการเรียนรู้และ
ศักยภาพทางอาชีพ

Areas for Improvement จาก
การประเมินคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การปรับปรุงการดำเนินงานตาม
Areas for Improvement

2. การกำหนดกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาที่สะท้อนถึงการ
ตอบสนองความต้องการและ
ความจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และดำเนินการตามที่กำหนด
การกำหนดกระบวนการติดตาม
และประเมินผลการวัด และ
ประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือการ
เรียนรู้ที่ชัดเจนและดำเนินการ
ตามที่กำหนด

คณะฯ ได้กำกับให้ทุกหลักสูตรติดตาม
และประเมินผลต่อไป

1. กระบวนการกำหนดการ
ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การให้คำแนะนำ และการบริการ
นักศึกษาที่สนับสนุนให้นักศึกษามี
คุณสมบัตทิ ี่พึงประสงค์ ตามผล
การเรียนรู้และศักยภาพทางอาชีพ
และดำเนินการตามที่กำหนด
2. การประเมินผลการให้บริการ
แก่นักศึกษาให้เป็นระบบ และนำ
ผลการประเมินไปพัฒนาการ
ให้บริการนักศึกษา

คณะฯ ได้กำกับและติดตามการให้
คำแนะนำ และการบริการนักศึกษาทั้งใน
ระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษาดังแสดงใน
รูปที่ C.2.4 และ C.2.5

คณะฯ ได้กำกับให้ทุกหลักสูตรติดตาม
และประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ที่คาดหวัง แต่ในปี 2563 มี
เพียง 6 หลักสูตรที่นำเสนอรูปแบบที่
ดำเนินการ ดังแสดงในรูปที่ C.2.3 และ
ตารางที่ C.2.6

คณะฯ ได้ประเมินผลการให้บริการแก่
นักศึกษาให้เป็นระบบ โดยได้สนับสนุน
และบริการนักศึกษาเพิ่มเติมดังแสดงใน
หัวข้อ C.2.7
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Criterion

Areas for Improvement จาก
การปรับปรุงการดำเนินงานตาม
การประเมินคุณภาพการศึกษา
Areas for Improvement
Criterion 3 : ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามทิศทางการพัฒนาด้าน
วิจัยและเพื่อผูเ้ รียน
C.3.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1. การกำหนดเป้าหมาย
คณะฯ ได้กำหนดเป้าหมายงานวิจัยของ
ทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/ ความสำเร็จด้านงานวิจัยและ
คณะฯ โดยใช้หน่วยวิจัยผลักดันและ
สถาบันในการกำหนดหรือทบทวน นวัตกรรมที่สะท้อนการบรรลุพันธ สนับสนุน
ทิศทางการวิจัยของคณะ/สถาบัน กิจและวิสัยทัศน์ของคณะ
2. การกำหนดร้อยละของ
คณะฯ ได้กำหนดตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
อาจารย์ประจำที่มงี านวิจัยต่อ
ของงานวิจัยในระดับคณะฯ ที่สงู ขึน้ ทุกปี
จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมดที่
ท้าทาย จะส่งเสริมให้การพัฒนา
งานวิจัยของคณะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
3. การกำหนดกระบวนการได้มา คณะฯ ได้สร้างกระบวนการทำวิจัยและ
ของความต้องการด้านนวัตกรรม นวัตกรรม จากกลุ่มเป้าหมายทีช่ ัดเจนขึน้
ของ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็น เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ ดัง
ข้อมูลในการกำหนดทิศทาง
แสดงในรูปที่ C.3.5
งานวิจัยของคณะ
C.3.2 มีการกำกับติดตามและ
1. การกำหนดกระบวนการบูรณา ภายใต้การดำเนินงานของแต่ละ
ประเมินผลการวิจัยและ
การงานวิจัยและนวัตกรรมกับ
หลักสูตรได้บูรณาการงานวิจัยและ
กระบวนการวิจัยให้ตอบสนองทิศ การเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมกับการเรียนการสอน ดังแสดง
ทางการวิจัยของคณะ/สถาบัน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในผลงานหน้า 52-53
และใช้ผลการประเมินในการ
2. การกำหนดกระบวนการ
จากหน่วยวิจัยภายใต้คณะฯ ได้สร้าง
ปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศ ติดตามและประเมินผลงานวิจัย
กระบวนการติดตามดังแสดงในรูปที่
ทางการวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทิศ
C.3.5
ทางการวิจัยและนวัตกรรม
Criterion 4 :ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
เพื่อผู้เรียน
C.4.1 มีการใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง 1. การกำหนดเป้าหมายด้านงาน คณะฯ ได้กำหนดเป้าหมายงานบริการ
ทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/ บริการวิชาการแก่สังคม ที่สะท้อน วิชาการของคณะฯ โดยใช้หน่วยวิจัย/
สถาบันในการกำหนดหรือทบทวน การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์
บริการวิชาการผลักดันและสนับสนุน
ทิศทางการบริการวิชาการแก่
ของคณะ
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Criterion

Areas for Improvement จาก
การปรับปรุงการดำเนินงานตาม
การประเมินคุณภาพการศึกษา
Areas for Improvement
ชุมชนและพัฒนาผู้เรียนของคณะ/ 2. การกำหนดกระบวนการได้มา คณะฯ ได้สร้างกระบวนการทำวิจัยและ
สถาบัน ตามวิสัยทัศน์ ปณิธาน
ของความต้องการองค์ความรู้ของ บริการวิชาการ จากกลุ่มเป้าหมายที่
และ/หรือยุทธศาสตร์ของคณะ/
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็น
ชัดเจนขึน้ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา
สถาบันที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลในการกำหนดทิศทางงาน คณะฯ ดังแสดงในรูปที่ C.3.5
ยุทธศาสตร์ชาติ
บริการวิชาการของคณะ
3. การกำหนดเป้าหมายในการหา จากหน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
รายได้จากงานบริการวิชาการแก่ ภายใต้คณะฯ ได้สร้างกระบวนการ
ชุมชน เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ติดตามดังแสดงในรูปที่ C.3.5
ของคณะ
C.4.2 มีการกำกับติดตามและ
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์
จากหน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
ประเมินผลการบริการวิชาการ
กระบวนการการบูรณาการ
ภายใต้คณะฯ ได้แสดงให้เห็นว่าเกิดองค์
และกระบวนการบริการวิชาการ บริการวิชาการกับการเรียนการ ความรู้ที่ถ่ายทอดสู่ชุมชน 2 โครงการ
ให้ตอบสนองทิศทางการบริการ สอน เพื่อพัฒนานักศึกษา
และเป็นการดำเนินการเพื่อพัฒนา
วิชาการของคณะ/สถาบันและใช้ 2. การกำหนดกระบวนการ
นักศึกษาด้วยดังแสดงในข้อมูลหน้า 66
ผลการประเมินในการปรับปรุง
และ 68
ติดตามและประเมินผลการ
กระบวนการหรือปรับทิศทาง
บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาทิศ
การบริการวิชาการของคณะ
Criterion 5 :ผลและกระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธ
กิจอื่นของสถาบัน
C.5.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1. การกำหนดกระบวนการได้มา คณะฯ ได้ใช้โครงการทำนุบำรุงศิลปะมา
ทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/ ซึ่งโครงการทำนุบำรุงศิลปะและ ส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา
สถาบันในการกำหนดหรือทบทวน เป้าหมาย ที่สะท้อนถึงส่งเสริม
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2564
ทิศทางการทำนุบำรุงศิลปะและ การสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา
วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับพันธ และเอกลักษณ์ของคณะ
กิจอื่นของคณะ/สถาบัน หรือเพื่อ 2. การกำหนดแผนการบูรณาการ
การพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ
และทักษะทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นอย่าง
วัฒนธรรมความเข้าใจหรือการ
เป็นระบบ
สืบสานต่อยอดศิลปวัฒนธรรม
C.5.2 มีการกำกับดูแลและ
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
คณะฯ ได้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการทำนุ
ประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปะ
กระบวนการการบูรณาการทำนุ บำรุงศิลปะซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมและ
และวัฒนธรรมและกระบวนการ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่
สร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา รวมทั้ง
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ สะท้อนถึงการส่งเสริมการ
บัณฑิตที่จบไปแล้วด้วยดังแสดงในรูปที่
ตอบสนองทิศทางการทำนุบำรุง
C.5.3 และ C.5.4
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Criterion
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
หน่วยงานและใช้ผลการประเมิน
ในการปรับปรุงกระบวนการหรือ
ปรับทิศทาง

Areas for Improvement จาก
การประเมินคุณภาพการศึกษา
สร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา และ
เอกลักษณ์ของคณะ
2. การกำหนดกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
พัฒนาทิศการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของคณะ

การปรับปรุงการดำเนินงานตาม
Areas for Improvement

คณะฯ จะดำเนินการติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจะแสดงผลต่อในปี 2565

Criterion 6 : ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
C.6.1 มีการใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
ในการวางแผนอัตรากำลังของ
บุคลากร
C.6.2 มีการกำกับ ติดตาม
ดำเนินการ และประเมินแผน
อัตรากำลังของบุคลากร และใช้
ผลการประเมินในการทบทวนและ
ปรับปรุงอัตรากำลังให้มคี วาม
เหมาะสมกับความต้องการจำเป็น
ของคณะ/สถาบัน
C.6.3 มีการกำหนดสมรรถนะ
ของบุคลากรที่จำเป็นในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของ
คณะ/สถาบัน มีการติดตาม
ประเมินสมรรถนะของบุคลากร
และใช้ผลการประเมินเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
C.6.4 มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการจำเป็นในการได้รับการ
พัฒนาของบุคลากร และใช้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนา
บุคลากร

กระบวนการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องอัตรากำลังของ
บุคลากรกับพันธกิจของคณะที่
เป็นปัจจุบัน
-

คณะฯ ได้ทำการวิเคราะห์อัตรากำลัง
เพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาเพื่อความเป็น
ปัจจุบัน

กระบวนการวิเคราะห์สมรรถนะ
ของบุคลากรกับพันธกิจของคณะ
ที่เป็นปัจจุบัน

คณะฯ ได้ทำการวิเคราะห์สมรรถนะของ
บุคลากรและความต้องการพัฒนา
เพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาเพื่อความเป็น
ปัจจุบัน

กระบวนการกำหนดแผนพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจนจากข้อมูลการ
วิเคราะห์ตอ้ งการจำเป็น ในการ
สนับสนุนพันธกิจของคณะ

-
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Criterion

Areas for Improvement จาก
การปรับปรุงการดำเนินงานตาม
การประเมินคุณภาพการศึกษา
Areas for Improvement
กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์
คณะฯ ได้มกี ารประเมินผลสัมฤทธิ์
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร ดังแสดงในตารางที่
C.6.13

C.6.5 มีการกำกับ ติดตาม
ดำเนินการ และประเมิน
แผนพัฒนาบุคลากร และใช้ผล
การประเมินในการปรับปรุง
พัฒนาบุคลากร
C.6.6 มีระบบการประเมินความ กระบวนการประเมินความพึง
ดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่อง
พอใจในการให้รางวัลอื่น ๆ
และเพิ่มขวัญและกำลังใจของ
นอกเหนือจากความดีความชอบ
บุคลากรด้วยความโปร่งใส
ปกติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ยุติธรรม สอดคล้องเหมาะสมกับ มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจของ
ทิศทางการพัฒนาของคณะ/
บุคลากรในการดำเนินพันธกิจ
สถาบัน และส่งเสริมให้เกิดความ ของคณะ
มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจของ
บุคลากรในการดำเนินพันธกิจต่าง
ๆ (Merit System)
Criterion 7 : ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ
C.7.1 มีการจัดหา บำรุงรักษา
และประเมิน ผลการจัดหาและ
บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และ
สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และการฝึกปฏิบัตขิ อง
ผู้เรียน เพื่อให้มคี วามเพียงพอ
พร้อมใช้ทันสมัยและตอบสนอง
ความต้องการจำเป็นของการ
จัดการเรียนการสอนและการฝึก
ปฏิบัติ

1. กระบวนการกำหนดในการ
จัดหา วัสดุอุปกรณ์และสถานทีท่ ี่
สะท้อนถึงการสนับสนุนให้
นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
2. การประเมินผลการจัดหา วัสดุ
อุปกรณ์และสถานที่ ถึงความ
เพียงพอพร้อมใช้ทันสมัยและ
ตอบสนองความต้องการจำเป็น
ของการจัดการเรียนการสอนและ
การฝึกปฏิบัติ
3. กระบวนการกำกับ การ
บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์และ
สถานที่ให้มคี วามพร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง
4. การประเมินผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการบำรุงรักษา

คณะฯ ได้ให้รางวัล ยกย่อง และเพิ่ม
ขวัญและกำลังใจของบุคลากร และ
มหาวิทยาลัยได้ให้รางวัลอื่น ๆ
นอกเหนือจากความดีความชอบ พร้อม
ให้สวัสดิการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่
บุคลากรในองค์กร

คณะฯ ได้จัดหาและบำรุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการจัดการ
เรียน การสอน และการฝึกปฏิบตั ขิ อง
ผู้เรียน ในปี 2563-2564 เช่นห้องปฏิบัติ
ใหม่ Food Robotic ใหม่ ห้องปฏิบัตกิ าร
ทดสอบทางการเกษตรขั้นสูง โรงงานคัด
บรรจุท่ไี ด้มาตรฐานสากลต้นแบบเพื่อ
การเรียนการสอน เป็นต้น โดยมีการ
วางแผนเพื่อประเมินผลในปี 2564 ต่อไป
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Criterion

Areas for Improvement จาก
การประเมินคุณภาพการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ ที่คณะ
จัดให้

การปรับปรุงการดำเนินงานตาม
Areas for Improvement

C.7.2 มีการจัดหา บำรุงรักษา
ให้บริการ และประเมินผลการ
จัดหา บำรุงรักษา และให้บริการ
วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มี
ความเพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัย
และตอบสนองความต้องการ
จำเป็นของการจัดการเรียน การ
สอน และการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและการบริหารจัดการ
พันธกิจต่าง ๆ

1. กระบวนการกำหนดในการ
จัดหา วัสดุอุปกรณ์และสถานที่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
สะท้อนถึงการสนับสนุนให้
นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
2. การประเมินผลการจัดหา
จัดหา วัสดุอุปกรณ์และสถานที่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึง
ความเพียงพอพร้อมใช้ทันสมัย
และตอบสนองความต้องการ
จำเป็นของการจัดการเรียนการ
สอนและการฝึกปฏิบัติ
3. กระบวนการกำกับ การ
บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์และ
สถานที่ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้
งานอย่างต่อเนื่อง
4. การประเมินผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการบำรุงรักษา
วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คณะจัด
ให้
กระบวนการจัดหา หรือ
จัดบริการทรัพยากรในห้องสมุด
ภายในของคณะเพื่อให้มคี วาม
เพียงพอพร้อมใช้ ทันสมัย และ
ตอบสนองความต้องการจำเป็น
ของการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ครอบคลุมแก่นักศึกษาทั้งระดับ

คณะฯ ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยของคณะฯ เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย
โดยมีการประเมินผลในปี 2563 ดัง
แสดงผลในรูปที่ C.7.8 และจะทำการ
วางแผนเพื่อประเมินผลในปี 2564 ต่อไป
เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

C.7.3 มีการจัดหา บำรุงรักษา
ให้บริการ และประเมินผลการ
จัดหา บำรุงรักษา และให้บริการ
ทรัพยากรในห้องสมุด เพื่อให้มี
ความเพียงพอพร้อมใช้ ทันสมัย
และตอบสนองความต้องการ
จำเป็นของการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน

คณะฯ ได้พัฒนาห้องสมุดดิจิทลั และ
เพิ่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นแบบ
Free download จากส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย ตามความต้องการของ
นักศึกษาและคณาจารย์จากทัง้ 5
สาขาวิชา ดังแสดงในรูปที่ C.7.7
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Criterion

Areas for Improvement จาก
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก

การปรับปรุงการดำเนินงานตาม
Areas for Improvement

C.7.4 มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทาง
สังคม และสภาพแวดล้อมทาง
จิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้เรียน

กระบวนการกำกับ การจัด
คณะฯ ได้พัฒนาและจัดสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทางกายภาพ เพื่อคุณภาพชีวิต และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้โครงกร
สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาที่ช่วย สำนักงานสีเขียวดังแสดงในหน้าที่ 115
ส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ
คุณภาพชีวติ สุขภาพ และความ
ปลอดภัยของผู้เรียน
Criterion 8 : ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นำ ธรรมภิบาล และการตอบสนองผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
C.8.1 มีกระบวนการรับฟังความ 1. การกำหนดกระบวนการได้มา คณะฯ ได้กำหนดกระบวนการได้มาซึ่ง
คิดเห็นและความต้องการของผูม้ ี ซึ่งความจำเป็นของผู้มีส่วนได้สว่ น ความจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบและ เพิ่มเติมอย่างครบถ้วนในปี 2564
ภายนอกคณะ/สถาบันอย่างเป็น ครบถ้วน จะส่งเสริมให้การ
ระบบ
บริหารของคณะเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
C.8.2 มีการใช้ข้อมูลความ
คิดเห็นและความต้องการของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง
สารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนกลยุทธ์
C.8.3 มีกระบวนการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ กำกับ
ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์อย่าง
เป็นระบบ และใช้ผลการประเมิน
ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อผลักดัน
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์

2. การกำหนดกระบวนการนำ
ความต้องการจำเป็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมาจัดทำวิสัยทัศน์
พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของ
คณะ

คณะฯ ได้วิเคราะห์วสิ ัยทัศน์ พันธกิจ
และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เพื่อกำหนด
แผนดำเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึน้

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ คณะฯ ได้มีกระบวนการถ่ายทอดแผน
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ กลยุทธ์สู่การปฏิบัติครบทุกภาคส่วนในปี
2564 และได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
2. การกำหนดเป้าหมาย
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
ความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ และการ
บางส่วนแล้วเช่น การรับนักศึกษา และ
ประเมินผลการบรรลุเป้าหมายใน
ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร ซึง่ มีผลดี
แต่ละช่วงเวลา
ขึน้ ดังแสดงในรูปที่ C.1.11 และตารางที่
C.2.1
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Criterion

Areas for Improvement จาก
การประเมินคุณภาพการศึกษา
C.8.4 มีกระบวนการสื่อสาร
การวิเคราะห์ความสำเร็จของ
ข้อมูลสำคัญตามพันธกิจและ
กระบวนการสื่อสารแผนปฏิบัติ
กระบวนการสร้างความผูกพันกับ การ และการบริหารจัดการด้าน
บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มี
ต่าง ๆ สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอย่างเป็น สำคัญอย่างเป็นระบบ
ระบบ
C.8.5 มีกระบวนการประเมิน
การนำเสนอกระบวนการประเมิน
ภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และผล ภาวะผู้นำ ผลการประเมินและ
การปฏิบัตงิ านของผู้บริหารคณะ/ การใช้ผลการประเมินในการ
สถาบัน รวมทั้งผู้บริหารสูงสุด
พัฒนาภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่อง จะ
และสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการ
และใช้ผลการประเมินเพื่อการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ
พัฒนาปรับปรุง
C.8.6 มีการใช้ผลการประเมิน
กำหนดกระบวนการส่งเสริมการ
คุณภาพการศึกษาทุกระดับใน
ใช้แนวทางการประกันคุณภาพ
การพัฒนา ปรับปรุง การบริหาร การศึกษา CUPT-QMS guideline
และการดำเนินพันธกิจของคณะ/ สำหรับการประกันคุณภาพ
สถาบัน
การศึกษาระดับหลักสูตรและ
คณะ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุง การบริหารและการ
ดำเนินพันธกิจของคณะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงการดำเนินงานตาม
Areas for Improvement

คณะฯ ได้ทำการประเมินภาวะผู้นำเพื่อ
นำไปใช้พัฒนาในปี 2563 ดังแสดงในรูป
ที่ C.8.6-C.8.7 และวางแผนการประเมิน
ภาวะผู้นำเพื่อนำไปใช้พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในปี 2564

คณะฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในปี
2563-2564 และปรับปรุงตาม
ผู้ทรงคุณวุฒแิ นะนำ
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การวิเคราะห์ช่องว่างการดำเนินงาน (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผูน้ ำฯ
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบัน
หลักฐาน
ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละ
ย่อย
พัฒนาต่อไป
C.8.1- คณะฯ ได้ดำเนินการตามแผน และพัฒนาตาม
ทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ให้
C.8.5 ข้อแนะนำอย่างครบถ้วน เหลือเพียงการประเมิน
ครบทุกหัวข้อแล้วนำไป
ผลสัมฤทธิ์บางหัวข้อเท่านั้น
ปรับปรุง พัฒนา และหากล
ยุทธแบบใหม่ ต่อไป
C.8.6 คณะฯ ได้ตั้งเป้าหมายเชิงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการ
เรียนรู้แนวการพัฒนาระบบ
การสร้างคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับต่อทุกภาคส่วน
EdPEx 2563-2566
ดังเช่น การแสดงอันดับความนิยมของคณะจาก
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ดังรูปเป็นต้น
เพิ่มอันดับให้สูงขึน้
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สรุปเกณฑ์คุณภาพที่ 8 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นำฯ 1
8.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกคณะ/สถาบัน
อย่างเป็นระบบ
8.2 มีการใช้ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์
8.3 มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ กำกับ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
อย่างเป็นระบบ และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์
8.4 มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลสำคัญตามพันธกิจและ
กระบวนการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผูเ้ รียน
รวมทั้งผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอย่างเป็นระบบ
8.5 มีกระบวนการประเมินภาวะผูน้ ำ ธรรมาภิบาล และผล
การปฏิบัติงานของผูบ้ ริหารคณะ/สถาบัน รวมทั้ง
ผูบ้ ริหารสูงสุด และสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และใช้
ผลการประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
8.6 มีการใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับใน
การพัฒนา ปรับปรุง การบริหารและการดำเนินพันธกิจ
ของคณะ/สถาบัน
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

2

3
/

4

/

/

/

/

/

/

5

6

7
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ส่วนที่ 3
รายงานผลการประเมินตนเอง
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้

C.1

C.2

C.3

C.4

Criteria
ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน
C.1.1 มีการใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดคุณสมบัตแิ ละจำนวนรับที่เหมาะสม
C.1.2 มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน และใช้ผล
การประเมินในการปรับปรุงเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัตแิ ละจำนวนตามต้องการ
ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้ (Learning
Outcomes) และความต้องการจำเป็นของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
C.2.1 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรให้บรรลุ
คุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิต และผลการเรียนรู้
C.2.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ให้
ตอบสนองความต้องการและจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
C.2.3 มีการกำกับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้คาดหวังหรือคุณสมบัตทิ ี่พงึ ประสงค์ของผู้เรียน เพื่อทำให้มั่นใจว่า
กระบวนการวัดและผลจากการประเมินผู้เรียนนั้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และ
เป็นธรรม (ensure validity, reliability and fairness)
C.2.4 มีการกำกับติดตามและประเมินผลของกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา งานให้คำแนะนำและบริการนักศึกษา (student supports / services /
advices) เพื่อให้นักศึกษามีคณ
ุ สมบัตทิ ี่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพ
ทางอาชีพ
ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามทิศทางการ
พัฒนาด้านวิจัยและเพื่อผูเ้ รียน
C.3.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกำหนด
หรือทบทวนทิศทางการวิจัยของคณะ/สถาบัน
C.3.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการวิจัยและกระบวนการวิจัยให้ตอบสนองทิศ
ทางการวิจัยของคณะ/สถาบันและใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการ
หรือปรับทิศทางการวิจัย
ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่
ชุมชน และเพื่อผูเ้ รียน
C.4.1 มีการใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกำหนด
หรือทบทวนทิศทางการบริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนาผู้เรียนของคณะ/
สถาบัน ตามวิสัยทัศน์ ปณิธาน และ/หรือยุทธศาสตร์ของคณะ/สถาบันที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

Rating
4
4
4
3
3
3
3

3

4
4
4

4
4
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C.5

C.6

C.7

Criteria
C.4.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการและกระบวนการบริการ
วิชาการให้ตอบสนองทิศทางการบริการวิชาการของคณะ/สถาบันและใช้ผลการ
ประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง
ผลและกระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือบูรณา
การกับพันธกิจอื่นของสถาบัน
C.5.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกำหนด
หรือทบทวนทิศทางการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจอื่น
ของคณะ/สถาบัน หรือเพื่อการพัฒนาความรูค้ วามสามารถและทักษะทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมความเข้าใจหรือการสืบสานต่อยอดศิลปวัฒนธรรม
C.5.2 มีการกำกับดูแลและประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
กระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ตอบสนองทิศทางการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานและใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง
กระบวนการหรือปรับทิศทาง
ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
C.6.1 มีการใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนอัตรากำลังของบุคลากร
C.6.2 มีการกำกับ ติดตาม ดำเนินการ และประเมินแผนอัตรากำลังของบุคลากร และใช้
ผลการประเมินในการทบทวนและปรับปรุงอัตรากำลังให้มคี วามเหมาะสมกับ
ความต้องการจำเป็นของคณะ/สถาบัน
C.6.3 มีการกำหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จำเป็นในการขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของ
คณะ/สถาบัน มีการติดตามประเมินสมรรถนะของบุคลากรและใช้ผลการประเมิน
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
C.6.4 มีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการได้รับการพัฒนาของบุคลากร และใช้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
C.6.5 มีการกำกับ ติดตาม ดำเนินการ และประเมินแผนพัฒนาบุคลากร และใช้ผลการ
ประเมินในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
C.6.6 มีระบบการประเมินความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่อง และเพิ่มขวัญและกำลังใจ
ของบุคลากรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม สอดคล้องเหมาะสมกับทิศทางการ
พัฒนาของคณะ/สถาบัน และส่งเสริมให้เกิดความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจของ
บุคลากรในการดำเนินพันธกิจต่าง ๆ (Merit System)
ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ
C.7.1 มีการจัดหา บำรุงรักษา และประเมิน ผลการจัดหาและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
และสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอน และการฝึกปฏิบัตขิ องผู้เรียน เพื่อให้
มีความเพียงพอพร้อมใช้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการจำเป็นของการ
จัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติ

Rating
4

4
4

4

4
4
4

4

4
4
4

4
4
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C.8

Criteria
C.7.2 มีการจัดหา บำรุงรักษา ให้บริการ และประเมินผลการจัดหา บำรุงรักษา และ
ให้บริการวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มคี วาม
เพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัย และตอบสนองความต้องการจำเป็นของการจัดการ
เรียน การสอน และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการบริหารจัดการพันธ
กิจต่าง ๆ
C.7.3 มีการจัดหา บำรุงรักษา ให้บริการ และประเมินผลการจัดหา บำรุงรักษา และ
ให้บริการทรัพยากรในห้องสมุด เพื่อให้มคี วามเพียงพอพร้อมใช้ ทันสมัย และ
ตอบสนองความต้องการจำเป็นของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
C.7.4 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และ
สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต
สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เรียน
ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และการ
ตอบสนองผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
C.8.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกคณะ/สถาบันอย่างเป็นระบบ
C.8.2 มีการใช้ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง
สารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์
C.8.3 มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ กำกับติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
C.8.4 มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลสำคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพัน
กับบุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอย่างเป็นระบบ
C.8.5 มีกระบวนการประเมินภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และผลการปฏิบัตงิ านของผู้บริหาร
คณะ/สถาบัน รวมทั้งผู้บริหารสูงสุด และสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และใช้ผลการ
ประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
C.8.6 มีการใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับในการพัฒนา ปรับปรุง การ
บริหารและการดำเนินพันธกิจของคณะ/สถาบัน
สรุปผลในภาพรวม

Rating
4

4

4

3
3
3
3

3
4

4
4

