รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
(สิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตามประกาศมหาวิท ยาลั ย แม่ โจ้ เรื่อ งแต่ งตั้ ง คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพภายใน
มหาวิท ยาลั ย แม่โจ้ ประจาปีก ารศึก ษา 2559 ลงวันที่ 27 เดือนมิถุ นายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน เพื่อท าหน้าที่ป ระเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระหว่างวันที่ 4 - 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ศลี ศิริ สง่าจิตร
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
กรรมการ
6. นางวราภรณ์ ฟูกุล
กรรมการและเลขานุการ
7. นางจุดารัตน์ ชิดทอง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
วันที่ทาการประเมิน
วันที่ 4 - 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
สถานที่ทาการประเมิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา
2559 ได้ ด าเนิ น การตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้
ตามตัวบ่งชี้ ของสกอ. จานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1:
องค์ประกอบที่ 2:
องค์ประกอบที่ 3:
องค์ประกอบที่ 4:
องค์ประกอบที่ 5:

องค์ประกอบ
การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
คะแนนรวม

คะแนน
4.12
4.78
5.00
4.00
4.40
4.40

ผลการประเมิน
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
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ในภาพรวมของการประเมินผลการดาเนินการ คณะกรรมการประเมินฯมีความเห็นว่า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กาหนดในระดับดี
ทั้งนีม้ ีขอ้ คิดเห็นจากคณะกรรมการและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้
สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ
นาเสนอในวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น
1. มีกระบวนการบริการนักศึกษาในการจัดหาแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
อย่างเป็นระบบโดยมีการขึน้ ทะเบียนจัดหางานและสรุปผลการดาเนินงาน
2. มีการให้ขอ้ มูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าในหลายช่องทางและหลาย
รูปแบบ ซึ่งอาจเพิ่มการให้คาปรึกษาแก่ศษิ ย์เก่าที่ได้งานไม่ตรงสาขาเพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นใจในการปรับตัวและพัฒนางานให้ประสบความสาเร็จ
3. มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง เป็นการสร้างโอกาสในการได้งานทาของบัณฑิต และมี
ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1. ควรเร่ งให้ มี ก ารพั ฒ นาการขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ชาการ โดยใช้ก ลไกของแผนพั ฒ นา
บุคลากรที่จัดทาขึ้น จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เป็นความต้องการการพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ/มหาวิทยาลัย โดยนามาสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดหาทรัพยากรอย่าง
พอเพียง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ควรจัดทาโครงการสนับสนุนให้
บุคลากรมีค วามพร้อม เพื่อการพัฒ นาตนเองให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา
บุคลากร เช่น การเตรียมผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย เป็นต้น
2. ควรเพิ่มเติมทักษะการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อนาไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
3. ควรกาหนดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา โดย
ควรกาหนดเป้าหมายที่ต้องการพั ฒ นาของแต่ละโครงการให้ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดีย วกันที่จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิตตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
4. ควรก าหนดตั ว ชี้วั ด ในการประเมิ น ผลส าเร็จตามวัตถุ ป ระสงค์ ของการจัด กิจ กรรม โดยมี
เป้าหมายที่ชัดเจน สะท้อนการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัย โดยมีระบบสารสนเทศสาหรับการรวบรวมข้อมูล
ด้านการวิจัยของบุคลากรที่สามารถนามาวิเคราะห์ศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และใช้ใน
การบริหารงานวิจัยได้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยเพิ่มขึน้ เพื่อการบริหาร กากับ ติดตามการดาเนินงาน
วิจัย โดยเชื่อมโยงระบบงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากภายนอก รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จและ
ค่าเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรระดับนานาชาติที่ชัดเจน เช่น
สัดส่วนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นองค์ค วามรู้ จานวน
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จานวนผลงานวิจัยที่มีค วาม
ร่วมมือกับนานาชาติ เป็นต้น รวมทั้งกาหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดให้กับคณะวิชาต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนผลงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย
2. งบประมาณวิจัยในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีค่า
ต่ากว่าเป้าหมายที่ต้องการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ควรทบทวนกลยุทธ์ในการจัดหางบประมาณ
วิจั ย ทั้ งภายในและภายนอก ทั้ งนี้ ต้ องก าหนดกลุ่ม เป้ าหมายของผู้มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ให้ ชัด เจน เพื่ อ
ประโยชน์ในการได้งบประมาณวิจัย เช่น การเลือกหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนงบประมาณวิจัยที่ตรง
กับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยได้ เป็นต้น
3. ผลงานวิจัยของกลุ่มวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยังมีค่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรหามาตรการให้อาจารย์และนักวิจัย
สร้างผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยต้องสอดคล้องกั บ องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัย ต้องการและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น
การดาเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน มีโจทย์การให้บริการวิชาการในการพัฒนาชุมชน
เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยควรมีการต่อยอดด้านบริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพได้เพิ่มขึ้น โดยทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและพยายามให้เกิดความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยภาพรวม

-4-

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1. การจัดทาแผนกลยุทธ์บริการวิชาการและตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินการด้านบริการ
วิชาการ ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จด้านบริการวิชาการให้เหมาะสม เนื่องจากมีกิจกรรม/โครงการที่เพิ่มขึ้น
ตามชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการประเมินผลลัพธ์ความสาเร็จของความเข้มแข็ง
การบริการวิชาการ และพัฒ นาชุมชนให้ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่และทาให้การบริการ
วิชาการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนได้
2. ควรวิเคราะห์ผลและแผนการดาเนินงานทั้งในแผนและโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมีการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบเชิงประจักษ์และเชิงคุณภาพ
3. ควรรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการที่ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และนามา
วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ เพื่ อ บู ร ณาการกั บ การวิ จั ย การเรี ย นการสอน หรื อ ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1. ควรวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจาปีด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปวางแผนการดาเนินงาน
2. ควรกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการเรียนการสอน การ
วิจัย และบริการวิชาการ ที่สนับสนุนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในการ
บรรลุความสาเร็จเชิงคุณภาพและมีผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1. ควรพัฒนาและปรับปรุงตัวชีว้ ัดความสาเร็จอันจะนาไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
(ความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ) โดยมีการวางแผนเชิงรุกในระยะยาว
นาสู่การปฏิบัติที่ตรงเป้าหมาย และถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับได้รับรู้และนาไปปฏิบัติ
เพื่อมุง่ สูว่ ิสัยทัศน์
2. การดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาเพิ่มความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อนามาพิจารณาหาแนวทางในการลดความเสี่ยงอย่างเป็น
รูปธรรม
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3. การส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการจัดการความรู้ (KM) ควรมุ่งเน้นองค์ความรู้เชิงวิชาการ
ที่จะส่งผลต่อการเข้าสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเป็น Eco University
4. ควรทบทวนกระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร โดยกาหนดมาตรการที่เข้มงวด
และเร่งรัดให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
5. ควรส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ระดั บ มี ค วามเข้ า ใจในเกณฑ์ AUN-QA รวมทั้ ง การผลั ก ดั น ในระดั บ
หลักสูตรที่จะเป็นหลักสูตรนาร่องตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในปีการศึกษา 2562
6. ควรมีการนาข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา ไปจัดทาเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่แผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
จุดเด่นในภาพรวม
มหาวิ ท ยาลั ย มี ชื่ อ เสี ย งทางการเกษตร โดยเฉพาะด้ า นเกษตรอิ น ทรี ย์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 1 ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลักดันให้ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีความ
เป็ น เลิ ศ ทางการเกษตรในระดั บ นานาชาติ ” ซึ่ ง สะท้ อ นความเชี่ ย วชาญและสมรรถนะหลั ก ของ
มหาวิทยาลัยที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งแนวทางหลักของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งสู่ Eco University
ที่มคี วามสอดคล้องกัน เข้าสู่เป้าหมายที่มงุ่ หวัง
ข้อเสนอแนะในภาพรวม
1. ควรเร่งสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติในส่วนที่จะส่งเสริมการมุง่ สูว่ ิสัยทัศน์
2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจสาหรับการบริหารงานที่อยู่
บนพื้ น ฐานของข้ อ มู ล จริ ง โดยก ากั บ และติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วัด ความส าเร็ จ ของ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
3. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพื้นที่การจัดการศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) และพื้นที่จังหวัดชุมพร (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร) และใช้หลักสูตรร่วมกัน
ในหลายพื้นที่ มหาวิท ยาลั ยควรวางระบบการบริหารหลักสูตรที่ท าให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้
เดียวกัน ควรมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับรู้ภายในองค์กร ที่สร้างความเข้าใจในการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต
4. มหาวิทยาลัยควรสารวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเปิดโอกาสให้หลักสูตร/คณะวิชา
ได้มีส่วนร่ว มในการสารวจ เช่น การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิ ต ภาวะการได้งานท าของ
บัณฑิต เป็นต้น
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สะท้อนข้อคิดจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ มีความพึงพอใจกับความตั้งใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ผลักดันนโยบาย
ต่าง ๆ หากยังขาดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อให้การดาเนินการต่าง ๆ ตรงเป้าหมาย
- เน้นให้ นัก ศึ ก ษาเป็น ศูน ย์ก ลาง เพื่ อสร้างบั ณ ฑิ ต ให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ คาดหวังโดยรัก ษา
จุดเด่นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามอัตลักษณ์ ได้แก่ การทางานอย่างอดทน การเรียนการ
สอนควรเน้นการปฏิบัติให้มากขึ้น
- อาจารย์ผู้ส อนทุก คนต้ องมีวุฒิ ก ารศึก ษาปริญ ญาเอกและจูงใจอาจารย์ให้เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการให้เร็วที่สุด บุคลากรต้องยึดมั่ นความท้าทายที่ว่า “แม่โจ้ต้องเป็นสถาบันด้านการเกษตร
อันดับหนึ่งของประเทศ”
- มหาวิทยาลัยต้องหาคู่ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในระดับสากล โดยเฉพาะใน
ระดับสาขาวิชาควรผลักดันวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยออกสู่สายตาของบุคคลภายนอกให้มากขึ้น
- มหาวิทยาลัยควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและนาเป็นตัวบ่งชี้ความสาเร็จ เช่น จานวนเป้าหมายใน
การรับนักศึกษาใหม่ ให้สอดคล้องกับจานวนบัณฑิตให้มงี านทาทุกคน
- มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การโดยยึ ด หลั ก ธรรมภิ บ าล เน้ น การบริ ห ารที่ ไม่ มี ค วาม
แตกแยก และร่วมกันสร้างบรรยากาศทางการเกษตรในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
- การเป็นมหาวิทยาลั ยในกากับ ของรัฐ (ออกนอกระบบ) บุคลากรต้องมีความตื่นตัวและพร้อม
ปรับตัวในการทางาน
- ผู้บริหารระดับสูง ดาเนินการหาเงื่อนไขใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัย เช่น การจัดอบรมผู้นาเกษตรยุค
ใหม่รว่ มกับหน่วยงานส่วนราชการและภาคเอกชนอื่น ๆ
- บุคลากรต้องเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงและมีโอกาสในการเรียนรู้ดา้ นเกษตรยุคใหม่
- ผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่มีการตื่นตัวและเรียนรู้ถึงการเข้ามาสืบทอดและมีบทบาทในการบริหารงานมากขึ้น
- ผูบ้ ริหารระดับสูงมีการผลักดันให้บุคลากรมีการคิดด้วยตนเองที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดีข้ึน
- มีความเชื่อมั่นเรื่องการเกษตรที่โดดเด่น มีการนาองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี เข้ามาสู่มหาวิทยาลัย
- ระเบียบการบริหารงานบุคคลที่มกี ารปรับเปลี่ยนต้องเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- มหาวิทยาลัยต้องทบทวนการทางานเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแล้วจะต้องดีกว่าเดิม
สะท้อนข้อคิดจากผู้บริหาร
การผลักดันหลักสูตรและการประกันการศึกษาให้เข้าสู่เกณฑ์ AUN-QA ในปีการศึกษา 2562
มหาวิท ยาลัย จะมีหลั ก สูตรนาร่องที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA 10 หลักสูตรและมหาวิท ยาลัยจะนาเกณฑ์
AUN-QA มาใช้ทั้งสถาบัน ภายในปี 2562 สาหรับ การนาเกณฑ์ EdPEx จะน ามาใช้นั้ น ปั จจุ บัน ได้
ดาเนินการจัดทาโครงร่างองค์กร (OP) ในทุกหน่วยงาน
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จากผลการประเมินหลักสูตร พบว่ามีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 5 หลักสูตร
พบสาเหตุได้แก่ หลักสูตรที่มีปัญหาจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้เร่งทาแผนพัฒนาและหลักสูตร
ที่เข้ารับการประเมินไม่ทันตามกรอบเวลา ให้ตดิ ตามผลโดยร่วมกันปรึกษากับคณบดี
ประเด็นการรับนักศึกษา พบว่าจานวนนักศึกษาใหม่มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในวิทยาเขต
แม่โจ้-แพร่และแม่โจ้-ชุมพร ได้หาแนวทางขยายการรับมากขึ้นให้ทันรอบที่ 3 ของการรับนักศึกษา
ตามเกณฑ์ ทปอ. (TCAS) และจัดทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อเพิ่ม
จานวนผูส้ มัครเข้าเรียน รวมถึงการพัฒนาจุดแข็งของหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม
ด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรเอกชนและ
ส่วนราชการภายนอก เพื่อเพิ่มช่องทางการหาเงินรายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย รวมทั้งการใช้องค์ความรู้
ภายในของมหาวิทยาลัยสู่การหารายได้
การผลักดันจุดเด่นของมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยยังคงสร้างความ
เข้มแข็งด้านการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างหลักสูตรนานาชาติ
เป็นความท้าทายใหม่ อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาตนเองในทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
หลั ก สู ตรการท่อ งเที่ ย วระดั บ ปริญ ญาโทและระดับ ปริญ ญาเอก ต้ องมีก ารส่ งเสริม หลัก สูต รด้ าน
การเกษตรที่ทีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น การจัดทาหลักสูตรนานาชาติ ให้ยึด
หลักสูตรตามหลักสูตรภาษาไทยแต่ให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วค่อยพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติข้ึนตามมา
ด้านการวิจัยและการบริการทางวิชาการ แนวทางในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางด้านการ
วิจัยมหาวิทยาลัยยังคงผลักดันให้ทางานวิจัยภายใต้หลักเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย มีการนา
องค์ความรูด้ ้านการเกษตรไปใช้กับชุมชนภายนอก เพื่อให้เกิดการบริการวิชาการแก่ชุมชน
มีการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะภาษาอังกฤษ มีการจัดทาวารสารมหาวิทยาลัย
ให้อยู่ในรูปแบบฐานสากลมากขึ้น และมีแผนจะจัดทาวารสารมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ
ปัจจุบันดาเนินนโยบาย Green Office เพื่อลดการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัย
สะท้อนข้อคิดจากคณบดี/ผู้อานวยการสานัก
1. กิจกรรมที่คณะดาเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว GoEco
ได้แก่
กิจกรรมการลดพลังงาน (Smart farm green Office)
เน้นการบริหารหลักสูตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
สนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
บุคลากรภายในคณะ/สานักฯ มีการสร้างจิตสานึกในการประหยัดการใช้ทรัพยากรและ
ลดขั้นตอนการทางานลง ภายใต้บุคลากรที่มคี วามสุขและมีสุขภาพดี
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2.

การผลักดันวิสัยทัศน์ด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ
ในเชิงวิชาการ คณะต้องมีผลงานวิจัย, งานตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ และผลัก ดันให้
วารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลสากล
มีการถ่ายทอดบางตัวชีว้ ัดให้กับทางคณะ เช่น การรับนักศึกษาต่างชาติ

สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์
- มหาวิทยาลัยได้จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่โดยมีอาจารย์เดิมเป็นอาจารย์พี่เลีย้ ง
- อาจารย์รับทราบวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน
- อาจารย์ มี ก ารพั ฒ นาการเรี ย นการสอนของแต่ ล ะหลั ก สู ต รให้ ต อบโจทย์ วิ สั ย ทั ศ น์ ของ
มหาวิทยาลัยถึงแม้ว่าหลักสูตร/รายวิชาของตนจะไม่เกี่ยวกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยตรง
- อาจารย์ไม่มคี วามกังวลในการเปลี่ยนแปลงสถานะจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- การที่มหาวิทยาลัยพยายามผลักดันให้อาจารย์ทาตาแหน่งผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอนที่มี
อยู่ เอื้อต่อการทาวิจัยและสามารถที่จะมุ่งสู่การขอตาแหน่งทางวิชาการ
- การเปลี่ ย นแปลงนโยบายในบางคณะที่ เ น้ น การตี พิ ม พ์ ว ารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ
มากกว่าการนาเสนอผลงานด้วยการประชุมวิชาการ
- คณะมี เงิน รายได้ เพื่ อสนับ สนุน การพั ฒ นาบุ คลากรและให้ อาจารย์ แต่ล ะคนท าการวางแผน
พัฒนาบุคลากร(IDP) ระยะ ๕ ปีของตนเอง
- ควรปรับปรุงระบบการขอตาแหน่งทางวิชาการให้ทางานรวดเร็วขึ้น เช่น การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจผลงาน
สะท้อนข้อคิดจากนักศึกษา
- นักศึกษารู้สกึ อบอุ่น และรักสถาบัน เมื่อมีรุ่นพี่ที่มาให้คาแนะนาต่อรุน่ น้อง
- มหาวิทยาลัยมีส่งิ สนับสนุนต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
- คณะมีการให้ความรู้ดา้ นวิชาการ เช่น การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
เรียน เช่น จัดให้มกี ารบรรยายพิเศษด้านบัญชี
- มีกิจกรรมเสริมทักษะที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และนาไปปรับใช้ในการเรียนการสอน
- มีการจัดโครงการ/กิจกรรมการเตรียมตัวก่อนสาเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
อย่างสม่าเสมอ
- นักศึกษาทราบแหล่งการให้ข้อมูลการส่งเสริมภาษาต่างประเทศจากศูนย์ภาษา แต่กาหนดช่วง
ระยะเวลาอาจไม่ตรงกับนักศึกษา และยังมีกิจกรรมน้อยอยู่
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สิ่งที่ควรพัฒนา
ควรปรับด้านความรูพ้ ืน้ ฐานของนักศึกษาที่ไม่เท่ากันในการเข้าศึกษาต่อ โดยเฉพาะหลักสูตรที่
เป็นสหวิทยาการหรือหลักสูตรเฉพาะ เช่น เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่ตอ้ งใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยควรมีกิจกรรมส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษแบบเฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่กิจกรรมใน
ภาพรวม ซึ่งจะได้ผลน้อย และควรจัดกิจกรรมให้มากขึ้นและต่อเนื่อง
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คือ นักศึกษาไม่สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ ต้องปรึกษา
อาจารย์ท่านอื่นในสาขาวิชาแทน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูด้ ้านอุปกรณ์การเรียนการสอนเฉพาะทาง เช่น ด้านวิศวกรรม
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
ต่างประเทศ โดยอาจจะตั้งเป็นกองทุนหรือการสนับสนุนงบประมาณให้ก่อน
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์สังคมภายนอกได้เพียงบางกลุ่ม (กลุ่มวิชาชีพ เช่น
ประมง สัตวศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ) แต่ในอีกบางกลุ่มที่เป็นวิชาการ เช่น ทาง
วิทยาศาสตร์ ควรเน้นด้านวิชาการให้มากขึ้น สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้มากขึ้น
ควรสนับสนุนให้มกี ิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
ควรพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นาให้แก่นักศึกษามากขึ้น ในสาขาวิชาที่ไม่ได้เน้นด้าน
การเกษตร
ควรพัฒนาด้านบุคลิกภาพของนักศึกษาในการเข้าสู่อาชีพ เช่น การแต่งกายไปสัมภาษณ์งาน/
ฝึกงานหรือประกอบอาชีพ
ควรผลิตบัณฑิตให้มที ักษะอื่น ๆ ร่วมด้วย ไม่ใช่เพียงแต่ในสาขาวิชาที่เรียนเท่านั้น อาจจะเป็น
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

สะท้อนข้อคิดจากศิษย์เก่า
- ได้รับการแจ้งข่าวสารการบริการศิษย์เก่าจากทางคณะ โดยผ่านช่องทาง social network
เช่น Facebook เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัย และมีการติดต่อประสานงานกันอย่างสม่าเสมอ
- นาความรูท้ ี่ได้รับไปพัฒนาตนเองในการประกอบธุรกิจ
- ศิษย์เก่าได้มสี ่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย วิทยากร ในการถ่ายทอดและสร้างแรง
บันดาลใจแก่รนุ่ น้อง
- มีการประสานงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่
- บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ สามัคคี ทางานเป็นทีม ไม่แตกแยก
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สิ่งที่ควรพัฒนา
- ด้วยคุณภาพบัณฑิตที่มีอยู่แล้ว แต่ควรมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของบัณฑิตให้มีความ
น่าเชื่อถือให้มากขึ้น
- ควรจัดโครงการ/กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสาหรับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่สาม เพื่อให้นักศึกษา
สามารถนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวและวางเป้าหมายการฝึกงานหรือการทางานได้
ต่อไป
- ควรส่งเสริมด้านการนาเสนองาน เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา
สะท้อนข้อคิดจากผู้ใช้บัณฑิต
ลักษณะของบัณฑิตแม่โจ้ เมื่อไปทางาน จะมี
- มีความรักองค์กร (บางคนทางานมานานเกิน 10 ปี)
- มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบ
- มีการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาทักษะของตัวเองในด้านการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือพร้อมที่จะ
เรียนรู้และปรับตัว เพื่อพัฒนางานอื่น ๆ ได้
- มีความรักในสถาบัน มีความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความกล้าแสดงออก ความสามัคคี ความรักพวงพ้อง มีน้าใจ มีจิตอาสา และมีภาวะผูน้ า
- สามารถนาความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้
สิ่งที่ควรพัฒนา
- มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการผลิตบัณฑิตในสายงานด้านวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องจากสถานประกอบการต้องการกาลังคนในด้านนี้มาก
- ควรเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง/ฝึกงานให้มากขึ้น และพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ
สะท้อนข้อคิดจากบุคลากรสายสนับสนุน
- บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง เช่น การลาศึกษาต่อ การอบรมภาษาอังกฤษ การมีส่วนร่วมใน
การวิจัยร่วมกับอาจารย์ การดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยน
- มหาวิทยาลัยจัดให้มกี ารอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรทุกคน และมีการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของตนเองด้วย โดยใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นตัวกาหนดเป้าหมายของ
การพัฒนาตนเอง
- คณะ/วิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณในการลาศึกษาต่อ หรือการจัดอบรมด้านการใช้
ทักษะภาษาต่างประเทศ
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- การพัฒนางานโดยการใช้การจัดการความรู้ โดยหน่วยงานจะกาหนดองค์ความรูท้ ี่จะ
ดาเนินการจัดการความรูท้ ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีการแจ้งผลการจัดการ
ความรูล้ งสู่บุคลากรทุกระดับ
- มีการจัดการความรูด้ ้านการประกันคุณภาพในส่วนของเลขานุการคณะ/หัวหน้าสานักงาน
และมีการแจ้งผลต่อมหาวิทยาลัย
- มีการกาหนดหัวข้อในการจัดการความรู้จากกลุ่มงานต่าง ๆ ในประเด็นที่สามารถตอบโจทย์
กับการดาเนินงานของทุกคนได้ และดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
- การบริหารงานที่ทับซ้อนกัน เช่น การอยู่ภายใต้ศูนย์วิจัยที่ข้นึ ตรงกับคณะ ทาให้การ
บริหารงานซ้าซ้อน ทาให้การขอตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรเป็นไปได้ช้า
สิ่งที่ควรพัฒนา
- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณสาหรับการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในส่วนของบุคลากร
ส่วนกลาง (สานักงานอธิการบดี)
- เห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนโครงสร้างของการบริหารบุคลากรสายสนับสนุนและ
อัตราค่าตอบแทนตาแหน่งสาหรับบุคลากรที่ดารงตาแหน่งทางบริหาร เช่น เลขานุการคณะ
หัวหน้าสานักงานคณบดี รวมถึงพิจารณาไปยังตาแหน่งหัวหน้างานและตาแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชี เนื่องด้วยภาระงานที่ปฏิบัติมคี วามเสี่ยง
- ทบทวนพิจารณาอัตรากาลังในตาแหน่งเชี่ยวชาญ รวมถึงพัฒนาตัวชีว้ ัดในการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายสนับสนุน
- พิจารณาทบทวนอัตรากาลังในส่วนของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว รวมถึงพิจารณา
ถึงระบบและกลไกในการขับเคลื่อนด้านอัตรากาลังของบุคลากร
สะท้อนข้อคิดจากผู้แทนชุมชน
- มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีบริการวิชาการในด้านต่าง ๆ แก่เกษตรกร ชุมชน สังคม
- ชุมชนมีรายได้จากการต่อยอดการบริการวิชาการที่ได้รับ
- ชุมชนมีเครือข่ายการดาเนินงาน โดยจัดทาเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการเปิดรับผู้ที่สนใจเข้ามา
หาความรูไ้ ด้
- มีการกระจายงานสู่เกษตรกรภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ
- มหาวิทยาลัยได้นาเกษตรกรเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ดา้ นลาไยเพื่อพัฒนาคุณภาพของลาไย
และทางเกษตรกรได้นาความรูท้ ี่ได้รับไปเผยแพร่ตอ่ ยังเกษตรกรกลุ่มอื่นต่อไป
- อาจารย์ผู้ให้บริการวิชาการ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- มีการขยายต่อไปยังเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ ผ่านช่องทางวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ หากมี
ผูส้ นใจก็สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์
- เกษตรกรสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย เช่น ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ
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- ชุมชนได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับด้านเกษตรอินทรีย์ และนาไปเผยแพร่ตอ่ คนในชุมชน ซึ่งเน้นด้าน
สุขภาพอนามัยของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยที่มูลนิธิ WEAVE ได้แสวงหาแหล่ง
ทุนมาช่วยสนับสนุนในการดาเนินงาน โดยจะมีการขยายผลไปสู่เกษตรครบวงจรในภายหลัง
- มีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังเพื่อให้เห็นความสาคัญของการเกษตร เช่น ถ่ายทอดสู่บุตรหลาน
รวมถึงส่งเสริมให้บุตรหลานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ เช่น การขายของ
ออนไลน์ การส่งออกไปยังต่างประเทศ เป็นต้น
- ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายได้จากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเลีย้ งปลาในกระชัง
สะท้อนข้อคิดจากผู้ปกครอง
- มีความพึงพอใจที่บุตรมีโอกาสเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว
สามารถเข้าทางานได้ทันที
- ผูป้ กครองมีความพึงพอใจในระบบการศึกษา เช่น มีการแจ้งผลการเรียน มีการฝึกงานสาหรับ
นักศึกษา
- ผูป้ กครองได้มกี ารดูแลบุตรหลานอย่างต่อเนื่อง ทาให้ไม่มปี ัญหาเรื่องยาเสพติด
สิ่งที่ควรพัฒนา
- ควรมีการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
- ควรมีการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
บูรณาการพลังงานไฟฟ้าและวัสดุศาสตร์ด้านพลังงาน เพื่อรองรับการใช้พลังงานทดแทน
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ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปีการศึกษา 2559
เป้าหมาย
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

กาหนดไว้

3.01

1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก

ร้อยละ 58

1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ร้อยละ 35

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

6 ข้อ
6 ข้อ

6 ข้อ

ผลการประเมินตนเองโดยสถาบัน
ผลลัพธ์ , (%) ,
ตัวตั้ง/ตัวหาร
สัดส่วน, ข้อ
234.97
85
422.50 X 100
683.50
234X100
683.50

2.76
(61.81 X 5) / 40
= 7.73
(34.24 X 5) / 60
= 2.85
6 ข้อ
(ข้อ 1-6)
6 ข้อ
(ข้อ 1-6)
6 ข้อ
(ข้อ 1-6)

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง
4.12
2.76
5.00
2.85
5.00
5.00
4.78
5.00

ผลการประเมินโดยกรรมการประเมิน
คะแนน
ผลลัพธ์ , (%) ,
ตัวตั้ง/ตัวหาร
กรรมการ
สัดส่วน, ข้อ
4.12
234.93
2.76
2.76
85
422.50 X 100
(61.81 X 5) / 40
5.00
683.5
= 7.73
234X100
(34.24 X 5) / 60
2.85
683.5
= 2.85
6 ข้อ
5.00
(ข้อ 1-6)
6 ข้อ
5.00
(ข้อ 1-6)
4.78
6 ข้อ
5.00
(ข้อ 1 – 6)

- 14 เป้าหมาย
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

กาหนดไว้
วิทย์-เทคโน
= 170,000 บาท
มนุษย์-สังคม
= 90,000 บาท
ค่าคะแนนทุกคณะ

จานวนคณะ

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย

วิทย์-เทคโน
= ร้อยละ 60
มนุษย์-สังคม
= ร้อยละ 40
ค่าคะแนนทุกคณะ

จานวนคณะ

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน

6 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

ผลการประเมินตนเองโดยสถาบัน
ผลลัพธ์ , (%) ,
ตัวตั้ง/ตัวหาร
สัดส่วน, ข้อ
49,572,414.60/370.50 133,798.69/คน

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง
4.72

ผลการประเมินโดยกรรมการประเมิน
คะแนน
ผลลัพธ์ , (%) ,
ตัวตั้ง/ตัวหาร
กรรมการ
สัดส่วน, ข้อ
4.72
49,572,414.60/370.50
133,798.69/คน

29,210,418.40/265.50

110,020.41/คน

29,210,418.40/265.50

110,020.41/คน

75.50
16

4.72

75.5
16

4.72

225.4X100/395 =57.06

57.06X5/30 =9.51

225.4X100/395 =57.06

57.06X5/30 =9.51

85.2X100/291.5 =29.23

29.23X5/20 =7.31

73.75
16

4.61

4.61

85.2X100/291.5 =29.23 29.23X5/20 =7.31

73.75
16

4.61

6 ข้อ
(ข้อ 1-6)
6 ข้อ
(ข้อ 1-6)
7 ข้อ
(ข้อ 1-7)

5.00
5.00
5.00
5.00
4.40
5.00

6 ข้อ
(ข้อ 1-6)
5 ข้อ
(ข้อ 1 – 4 ,6)
7 ข้อ
(ข้อ 1 - 7)

4.61

5.00
5.00
4.00
4.00
4.40
5.00

- 15 เป้าหมาย
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ

กาหนดไว้
ค่าเฉลี่ย
4.10
6 ข้อ

ผลการประเมินตนเองโดยสถาบัน
ผลลัพธ์ , (%) ,
ตัวตั้ง/ตัวหาร
สัดส่วน, ข้อ
67.36
4.21
16
5 ข้อ
(ข้อ 1-5)
คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้)
ระดับคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง
4.21
4.00
4.47
ดี

ผลการประเมินโดยกรรมการประเมิน
คะแนน
ผลลัพธ์ , (%) ,
ตัวตั้ง/ตัวหาร
กรรมการ
สัดส่วน, ข้อ
67.36
4.21
4.21
16
5 ข้อ
4.00
(ข้อ 1 - 5)
คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้)
4.40
ระดับคุณภาพ
ดี
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ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน
องค์ประกอบ

จานวน
ตัวบ่งชี้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปัจจัย
กระบวนการ
นาเข้า

ผลผลิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

1. การผลิตบัณฑิต

5

3.93

5.00

2.76

4.12

ระดับดี

2. การวิจัย

3

4.72

5.00

4.61

4.78

ระดับดีมาก

3. การบริการวิชาการ

1

5.00

5.00

ระดับดีมาก

4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1

4.00

4.00

ระดับดี

5. การบริหารจัดการ

3

4.50

4.21

4.40

ระดับดี

รวม

13

4.71

3.86

4.40

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

4.19

ผลการประเมิน

ระดับดี ระดับดีมาก

1. การผลิตบัณฑิต

5. การบริหารจัดการ

4. การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการ
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ภาคผนวก ก
กาหนดการประเมินคุณภาพภายใน
…………………………..
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560
เวลา
กิจกรรม
08.00-09.00 น. คณะผู้ประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อเตรียมการประเมินฯ
ณ ห้องประชุมกรรมการ ชัน้ 5 สานักงานอธิการบดี
09.00-10.00 น. - อธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร ยศราช) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
และรายงานผลการดาเนินงาน/ชมวีดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัย
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ (รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา) กล่าวแนะนาคณะผู้ประเมินฯ
และชี้แจงแนวทางการประเมินฯ
- คณะผู้ประเมินฯ ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สานักงานอธิการบดี
10.00-12.00 น.
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการประเมิน 5 ท่าน)
ผู้ประเมิน ชุดที่ 1
ผู้ประเมิน ชุดที่ 2
ห้องอินทนิล สานักงานอธิการบดี ชั้น 2
ห้องประชุมกรรมการ ชัน้ 5 สานักงานอธิการบดี
10.00-10.40 น. อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ประกอบการ
10.40-11.20 น. นายกสภาฯ/กรรมการสภาฯ/
ศิษย์เก่าและนักศึกษา
ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
11.20-12.00 น. คณบดีและผู้อานวยการสานัก
บุคลากรสายสนับสนุน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.40 น. คณาจารย์
ผู้แทนชุมชนและผู้ปกครอง
13.40-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรรมการชั้น 5
16.00-17.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปงานประจาวัน
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
เวลา
กิจกรรม
08.30-09.00 น. คณะผู้ประเมินฯ ประชุมเตรียมความพร้อม
ณ ห้องประชุมกรรมการ ชัน้ 5 สานักงานอธิการบดี
09.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน ณ ห้องประชุมกรรมการ ชัน้ 5 สานักงานอธิการบดี
15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ นาเสนอผลการประเมิน
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สานักงานอธิการบดี
16.00-16.30 น. อธิการบดีให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

- 19 -

ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์
........................
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 5 ท่าน
1. ดร.อานวย ยศสุข
นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุจนิ ต์ จินายน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
3. ดร.องอาจ กิตติคุณชัย
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จานวน 10 ท่าน
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร ยศราช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
3. รองศาสตราจารย์ดร.ศิริพร กิรติการกุล
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
7. อาจารย์รชฏ เชือ้ วิโรจน์
8. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
10. อาจารย์สุดเขต สกุลทอง

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูช้ ่วยอธิการบดี
ผูช้ ่วยอธิการบดี

ผู้บริหารระดับคณะ/สานัก จานวน 9 ท่าน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
2. รองศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสาราญ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ
6. อาจารย์ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่
9. นางอรณา พิทยากรณ์ศลิ ป์

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอ้ านวยการสานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ผูอ้ านวยการสานักหอสมุด
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คณาจารย์ จานวน 8 ท่าน
1. รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
2. อ.ดร.มงคล ยะไชย
3. อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย
4. อ.ดร.สุดาพร ตงศิริ
5. อ.ดร.บังอร ศิรสิ ัญลักษณ์
6. อ.ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
7. ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
8. อ.พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
คณะศิลปศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ประกอบการ จานวน 5 ท่าน
1. คุณภาสินี บัณฑิตจีน ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เลิศวสิน (2002) จากัด
2. คุณสุรินทร์ รัตนนิธิกุล
คุณรัชนี มีทิพย์
คุณจิรายุ เกี่ยวการค้า
บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จากัด
3. คุณณัฎฐา จอมดวง
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
สวนสัตว์เชียงใหม่
ศิษย์เก่า จานวน 3 ท่าน
1. นางสาวชลธิชา มาลา (ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ)
โรงเรียนบ้านแม่โจ้
ตาแหน่งครู
2. นายวีระศักดิ์ รุ่งสว่าง (ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย
3. นายภัทราวุธ สายเขียว (ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า)
บริษัท ประภาพรโปรดัคชั่น จากัด การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์นาเพื
้ ่อการจาหน่าย
ตาแหน่ง ผูจ้ ัดการ
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นักศึกษา จานวน 6 ท่าน
ระดับปริญญาตรี
1. นายอภิอัฑฒ์ อิมอ้วน
2. นายทิตตนัย ฟูกุล
3. นายรัฐนันท์ จินานุศลิ ปศาสตร์
4. นายธนกร สารบรรณ
ระดับปริญญาโท
5. นายชานนท์ ใจชื่น
ระดับปริญญาเอก
6. นายฐิตวิ ัฒน์ รัตนมณี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย

บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 8 ท่าน
1. นายวรุณสิริ สุจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน
2. นางสาวภัคจิรา วิจติ ร
บุคลากรชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่
3. นางอัมพิกา กันชะนะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานงบประมาณและการเงิน กองคลัง
4. นางสาวภัคสุณีย์ ดวงงา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5. นางศิริพรรณ ขยัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร/รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานบริการ
วิชาการและวิจัย สานักงานคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นางทิฆัมพร ศรีรินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
7. นางจิรนันท์ เสนานาญ
นักวิชาการเกษตร
สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
8. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่วจิ ัยปฏิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร์
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ผู้ปกครอง จานวน 2 ท่าน
1. คุณสร้อย เกตุมรรค
2. คุณสุรสิทธิ์ อารีศริ ิ

ผูป้ กครองนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ผูป้ กครองนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ผู้แทนชุมชน จานวน 5 ท่าน
1. คุณกุญช์ชญา สวัสดี (เรณู)
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม้ตัดดอกและหัวพันธุ์ปทุมมา-กระเจียว
2. คุณชัยชาญ สุขสุพันธ์
คุณทองอินทร์ บุญศรีต้ม
เกษตรกรกลุ่มลาไยคุณภาพสารภี
3. คุณแสงระวี วงค์ใหญ่
รองผู้อานวยการมูลนิธิพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสุข
(Women’s Education for Advancement and Empowerment : WEAVE)
4. คุณกัมปนาท มณีศักดิ์
ผูใ้ หญ่บ้านหมู่ 1 บ้านทุ่งยาว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรม
........................
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