
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

(25 มิถุนายน 2561 – 4 มิถุนายน 2562) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

---------------------------------------------------------------------- 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 2561 ลงวันที่  8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เพื่อท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศกึษา 2561 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2562 

ดังนี้ 
 

1. รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ  พิมพ์พันธุ์  กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปารชิาติ  บัวเจริญ  กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ   กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์โสภณ  ฟองเพชร   กรรมการ 

6. นางวราภรณ ์ ฟูกุล     กรรมการและเลขานุการ 

7. นางจุดารัตน์  ชิดทอง     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
วันท่ีท าการประเมิน 

 วันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2562 

 
สถานที่ท าการประเมิน 

 หอ้งประชุมกรรมการ ช้ัน 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 

2561 ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางการประกันคุณภาพ

การศึกษา CUPT-QMS Guidelines ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จ านวน 8 Criteria 

28 Sub-criteria 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
 

Criteria Rating 

 C.1 ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผูเ้รียน 3 

C.2 ผลและกระบวนการจัดการศกึษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้ (Learning 

Outcomes) และความต้องการจ าเป็นของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

2 

C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามทิศทาง 

การพัฒนาด้านวิจัยและเพื่อผูเ้รียน 

2 

C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด้านบริการวิชาการ 

แก่ชุมชน และเพื่อผูเ้รียน 

2 

C.5 ผลและกระบวนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือ 

บูรณาการกับพันธกิจอื่นของสถาบัน 

4 

C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 

C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ 2 

C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผูน้ า ธรรมาภบิาล และการตอบสนอง 

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

2 

สรุปผลในภาพรวม 2 

 

ในภาพรวมของการประเมินผลการด าเนินการ  คณะกรรมการประเมินมีความเห็นว่า  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง 

การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  

ในระดับ 2 Inadequate and Improvement is Necessary 

 

ทั้งนีม้ีขอ้คิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินและการรว่มแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก

บุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 

น าเสนอในวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

ณ หอ้งประชุมกรรมการ ช้ัน 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

------------------------------------------------------------------- 
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Criteria Strength Area for Improvement 
SAR 

(Rating) 

CAR 

(Rating) 

C.1 ผลและกระบวนการรับสมคัรและคัดเลือกผู้เรยีน  3 

C.1.1 มีการใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการก าหนดคุณสมบัติ

และจ านวนรับที่เหมาะสม 

 1. ควรวิ เคราะห์ ข้อมู ล เชิงลึ กของแต่ละ

หลักสูตรแทนวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อให้

เห็นสถานภาพที่แท้จริงของแต่ละหลักสูตร 

รวมทั้งสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับ

นักศึกษาของแต่ละหลักสูตร เพื่อให้การ

ก าหนดคุณสมบัติ จ านวนรับ และวิธีรับ 

เป็นไปอย่างเหมาะสม 

2. นอกเหนือจากข้อมูลนักศึกษาในส่วนของ

แผนและผลแล้ว ควรน าข้อมูลอื่น ๆ มาใช้

ประกอบในการก าหนดคุณสมบัติและ

จ านวนรับด้วย เช่น จ านวนผู้สมัคร ความ

ต้อ งการของผู้ ป ระกอบการ จ าน วน

ทุนอุดหนุนการศึกษา เป็นต้น  

3 3 

C.1.2 มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการรับสมัคร

และคัดเลือกผู้เรียน และใช้ผลการประเมินในการ

ปรับปรุงเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติและจ านวน

ตามต้องการ 

 

 

มีการประเมินผลการรับสมัครด้วยระบบ 

TCAS และน าผลประเมนิมาก าหนดเป็น

แนวทางในการรับผู้เรยีนในปตี่อไป 

ควรก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการเพิ่มจ านวน

ผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่มีจ านวน

นักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษามาก 

 

3 3 
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Criteria Strength Area for Improvement 
SAR 

(Rating) 

CAR 

(Rating) 

C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และความต้องการจ าเป็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี  2 

C.2.1 มีการก ากับติ ดตามและประเมิ นผลการจัด

การศึกษาของแต่ละหลักสูตรให้บรรลุคุณลักษณะ

พึงประสงคข์องบัณฑติ และผลการเรียนรู้ 

มีการน าระบบสารสน เทศมาสนับสนุ น

กระบวนการก ากับติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

1. ควรจัดให้มีระบบการก ากับติดตามและ

การประเมิ นผล และด า เนินการตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเครง่ครัด 

2. ทบทวนและปรับแบบประเมินผลการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พงึ

ประสงค์ของบัณฑิตและผลการเรียนรู้ของ

แต่ ล ะหลั ก สู ต ร  เพื่ อ ส ะท้ อ น ให้ เห็ น

กระบวนการของการจัดการศึกษาอย่าง

แท้จรงิ  

3 2 

C.2.2 มีการก ากับติ ดตามและประเมิ นผลการจัด

การศึกษาของแต่ละหลักสูตร ให้ตอบสนองความ

ต้องการและจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 1. ควรก าหนดประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุความต้องการ

และความจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่

ละกลุ่มให้ชัดเจน 

2. ค วรจั ด ให้ มี ก า รก า กั บ ติ ด ต าม แล ะ

ประเมินผลของแต่ละหลักสูตรอย่างเป็น

ระบบ และให้ครบถ้วนตามประเภทของผู้

มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย  ร ว ม ทั้ งก า ห น ด

ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลและ

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน 

4 2 
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Criteria Strength Area for Improvement 
SAR 

(Rating) 

CAR 

(Rating) 

C.2.3 มีการก ากับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผล

ผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้คาดหวังหรือ

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน เพื่อท าให้มั่นใจ

ว่ากระบวนการวัดและผลจากการประเมินผู้เรียน

นั้นมีความถูกต้อง เช่ือถอืได้และเป็นธรรม (ensure 

validity, reliability and fairness) 

 ทบทวนและปรับ “Alignment” ของผลการ

เรียนรูท้ี่คาดหวัง วิธีการจัดการเรยีนการสอน 

และกระบวนการวัดและประเมินผล รวมทั้ง 

“เครื่องมือ” ที่ใชว้ัด ตลอดจนการวเิคราะห์

ข้อมูลให้ตอ่เนื่องและครบถ้วน 

4 2 

C.2.4 มี ก า รก า กั บ ติ ด ต าม แล ะป ระ เมิ น ผ ล ขอ ง

กระบวนการสนับสนุนการเรียนรูข้องนกัศึกษา งาน

ให้ ค าแนะน าและบริก ารนั กศึ กษ า  (student 

supports / services / advices) เพื่อให้นักศึกษามี

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และ

ศักยภาพทางอาชีพ 

มีการจัดโครงการและกจิกรรมที่หลากหลาย 

ซึ่งสนับสนุนการเสรมิสรา้งใหน้ักศึกษามี

คุณลักษณะที่พงึประสงคต์ามที่มหาวิทยาลยั

ก าหนด 

1. การด าเนินการเก็บข้อมูลและการประเมิน 

ผล ยังไม่ครบถ้วนในบางโครงการ/กจิกรรม 

หากด าเนินการครบจะท าให้ได้ผลการ

วิเคราะห์ที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

กระบวนการสนับสนุนในด้านนีอ้ยา่งแท้จรงิ 

2. การด าเนินการในปัจจุบันยังเน้นที่นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ควรพิจารณาเพิ่มการ

ด า เนิ น ก า ร ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

บัณฑติศึกษา 

2 3 

C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างสรรคน์วัตกรรม ตามทิศทางการพัฒนาด้านวจิัยและเพื่อผูเ้รียน  2 

C.3.1 มีการใช้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องทั้ งจากภายในและ

ภายนอกคณะ/สถาบันในการก าหนดหรือทบทวน

ทิศทางการวจิัยของคณะ/สถาบัน 

1. บริบทของมหาวิทยาลัยมีความได้เปรียบ

สอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัยของ

ประเทศ  มีการวางกรอบหรือแนวทาง

ของงานวิจัยที่เป็นเป้าหมาย สนับสนุนอัต

ลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นเกษตรนานาชาติ 

ควรมีข้อมลูของงานวิจัยระดับนานาชาตมิา

ประกอบการพจิารณาก าหนดนโยบายและ

ทศิทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

4 3 
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Criteria Strength Area for Improvement 
SAR 

(Rating) 

CAR 

(Rating) 

2. มีฐานของชุมชนและเกษตรกร  

ผู้ประกอบการที่จะสนับสนนุงานวิจัย 

3. มีผลงานวิจั ยที่ ตอบสนองต่อความ

ต้อ งการของทุ กภาคส่ วนทั้ ง  ชุมชน 

ภูมิภาค และประเทศ  

2. ควรจั ดท าฐานข้ อมู ลด้ านวิจั ย ระดั บ

มหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมทั้งผลงาน ความ

เช่ียวชาญของบุคลากร และความต้องการ

ของชุมชนและหน่วยงานโดยรอบที่มีความ

ประสงคใ์นการสนับสนุนหรอืร่วมวิจัย  

C.3.2 มีการก ากับติดตามและประเมินผลการวิจัยและ

กระบวนการวิจัยให้ตอบสนองทิศทางการวิจัยของ

คณะ/สถาบันและใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง

กระบวนการหรือปรับทศิทางการวจิัย 

 1. วิเคราะห์ ประเมิน และปรับกระบวนการ

สนับสนุนและการด าเนินงานวิจัยให้เอื้อต่อ

การวิจัยทั้งแบบปัจเจกบุคคลและแบบ

บูรณาการ 

2. ปรับระบบการต่อยอดผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่มีศักยภาพสูง และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือการจด

สิทธิบัตร โดยมีระบบการประสานงานที่มี

ประสิทธิภาพ  รวมทั้งทบทวนและปรับ

ข้อบั งคับและระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อ

สนับสนุนการด าเนินงานวิจัยเชงิรุก 

 

 

 

 

 

4 2 
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Criteria Strength Area for Improvement 
SAR 

(Rating) 

CAR 

(Rating) 

C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพฒันาด้านบริการวิชาการแกชุ่มชน และเพื่อผู้เรยีน  2 

C.4.1 มีการใช้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องทั้ งจากภายในและ

ภายนอกคณะ/สถาบันในการก าหนดหรือทบทวน

ทิศทางการบริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนา

ผู้เรียนของคณะ/สถาบัน ตามวิสัยทัศน์ ปณิธาน 

และ/หรอืยุทธศาสตรข์องคณะ/สถาบันที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตรช์าติ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิด

กับชุมชน และการเกษตรกรรม จึงมีศักยภาพ

ในการบรกิารวชิาการแกชุ่มชนได้เป็นอย่างดี  

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

ที่เน้นความเป็นผู้น าการเกษตรนานาชาติ ควรมี

ข้อมูลของงานบริการวิชาการชุมชนและ

เครือข่ายชุมชนระดับนานาชาติมาประกอบการ

พิจารณาก าหนดนโยบายและทิศทางการ

บรกิารวชิาการของมหาวิทยาลัย 

4 3 

C.4.2 มีการก ากับติดตามและประเมินผลการบริการ

วิชาการและกระบวนการบริการวิชาการให้

ตอบสนองทิศทางการบริการวิชาการของคณะ/

สถาบันและใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง

กระบวนการหรือปรับทศิทาง 

 1. วิเคราะห์ ประเมิน และปรับกระบวนการ

สนับสนุ นและการด า เนิ น งานบริการ

วิชาการให้ เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนและ

บูรณาการกับการผลิตบัณฑิต 

2. ทบทวนและปรับข้อบังคับและระเบียบที่

เกี่ ย วข้ อ ง  เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก ารด า เนิ น 

งานบริการวิ ชาการให้ สอดคล้ อ งกั บ

วิสัยทัศน์ 

3. ใช้โอกาสของประเทศมาก าหนดทิศทางการ

บริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเกษตร

และสิ่งแวดล้อมของอาเซยีนรว่มกัน 

 

 

 

3 2 
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Criteria Strength Area for Improvement 
SAR 

(Rating) 

CAR 

(Rating) 

C.5 ผลและกระบวนการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธกจิอื่นของสถาบัน  4 

C.5.1 มีการใช้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องทั้ งจากภายในและ

ภายนอกคณะ/สถาบันในการก าหนดหรือทบทวน

ทิศทางการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้

สอดคล้องกับพันธกิจอื่นของคณะ/สถาบัน หรือ

เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ

ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมความเข้าใจหรือการ

สืบสานต่อยอดศิลปวัฒนธรรม 

มีการน าข้อมูลจากแผนพัฒนาการศึกษาของ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โจ้  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผลการประเมินแผน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของปีที่ผ่านมา มา

ใช้เป็นข้อมูลภายใน รวมทั้งข้อคิดเห็นจากผู้มี

องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมาใช้เป็น

ข้อมูลภายนอกส าหรับประกอบการพิจารณา

จั ด ท าแผน ท านุ บ า รุ งศิ ล ป วัฒ น ธรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1. เนื่องจากข้อมูลที่ใช้มาจากหลายแหล่งทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงควร

พิจารณาจัดข้อมูลให้เป็นระบบ 

2. เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมของการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการ

ส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของบัณฑิต การน าข้อมูลจากการประเมิน

ความส าเร็จในการพัฒนาคุณลักษณะฯ มา

พิจารณาร่วมด้วยจะท าให้การด าเนินการที่

สอดคล้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยมากขึน้ 

2 3 

C.5.2 มีการก ากับดูแลและประเมินผลการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมและกระบวนการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมให้ตอบสนองทิศทางการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานและใช้ผล

การประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับ

ทิศทาง 

 

 

 

มีการก ากับดูแลและประเมินผลอยา่งเป็น

รูปธรรม ทั้งในระดับโครงการ/กจิกรรมและ

ระดับแผน 

 

 

เนื่องจากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าที่มีความเป็นเลิศทาง

การเกษตรในระดับนานาชาติ การปรับปรุง

กระบวนการหรอืปรับทศิทางของการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม จึงควรน าวิสัยทัศน์ดังกล่าวมา

พิจารณาร่วมด้วย 

3 4 
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Criteria Strength Area for Improvement 
SAR 

(Rating) 

CAR 

(Rating) 

C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  2 

C.6.1 มี ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ใน ก ารวางแผ น

อัตราก าลังของบุคลากร 

 

มีใช้ข้อมูลจากแผนการศึกษาของหลักสูตร 

ภาระงานสอน จ านวนผู้สอนที่ควรมีตาม

แผนการสอน จ านวนผู้สอนที่จะเกษียณมา

ประกอบการวางแผนอัตราก าลังคนของสาย

วิชาการ 

ควรมีระบบการเก็บข้อมูลอัตราก าลังและ

บทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ 

แต่ละส่วนงาน เพื่อน ามาวิเคราะห์และก าหนด

เป้าหมายของอัตราก าลังให้มีความเหมาะสม

ตามทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2 2 

C.6.2 มีการก ากับ ติดตาม ด าเนินการ และประเมิน 

แผนอัตราก าลั งของบุคลากร และใช้ผลการ

ประเมินในการทบทวนและปรับปรุงอัตราก าลงัใหม้ี

ความเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของคณะ/

สถาบัน 

มีการทบทวนแผนอัตราก าลังประจ าปีเพื่อ

ประกอบการจัดสรรกรอบอัตราก าลังร่วมกับ

การวางแผนพัฒนาบุคลากรตาม IDP  

ควรมี ก ารก า กั บ  ติ ด ต าม  ก ารป ระ เมิ น 

แผนอั ต ราก าลั งคนทั้ งสายวิ ชาการและ 

สายสนับสนุน เพื่อปรับปรุงอัตราก าลังให้

สอดคล้องกับความเหมาะสมและความจ าเป็น

ขอ งคณ ะ /ส ถ าบั น  โด ย ดู แ น ว โน้ ม ก า ร

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้าง

ประชากรและยุทธศาสตร์ชาติ  ควบคู่ กับ

นโยบายและยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

1 2 

C.6.3 มีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จ าเป็นใน

การขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะ/สถาบัน มี

การติดตามประเมินสมรรถนะของบุคลากร และใช้

ผลการประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 

มีการก าหนดสมรรถนะ 3 ประเภท คือ 

สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลั ย  (Core 

Competency) สมรรถนะของแต่ละกลุ่มงาน 

และสมรรถนะผู้บริหาร 

1. ควรพิจารณาทบทวนและปรับการก าหนด

สมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการให้มี

ความชัดเจนเพื่อให้มีความสามารถในการ

ขับเคลื่อนพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย

อย่างเป็นรูปธรรมตามการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบการศึกษา 

 

3 2 
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Criteria Strength Area for Improvement 
SAR 

(Rating) 

CAR 

(Rating) 

2. ควรวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรสาย

สนับสนุน เพื่อใช้ในการจัดระบบการท างาน

ตามโครงสร้างใหม่ในระบบมหาวิทยาลัยใน

ก ากับ 

C.6.4 มีการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการได้รับ

การพัฒนาของบุคลากร และใช้ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องใน

การวางแผนพัฒนาบุคลากร 

 ควรวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุนตามสมรรถนะต่าง ๆ 

เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน

ตามพั นธกิจและมุ่ งสู่ การเป็ นองค์กรที่ มี

สมรรถนะสูง 

2 2 

C.6.5 มีการก ากับ ติดตาม ด าเนินการ และประเมิน

แผนพัฒนาบุคลากร และใช้ผลการประเมินในการ

ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 

 ควรมีระบบในการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร

ที่สอดคล้องกับสมรรถนะและแนวทางในการ

พัฒนา และมีระบบในการวิเคราะห์ผลที่ใช้

ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 2 

C.6.6 มีระบบการประเมินความดีความชอบ ให้รางวัล ยก

ย่อง และเพิ่มขวัญและก าลังใจของบุคลากรด้วย

ความโปร่งใส ยุติธรรม สอดคล้องเหมาะสมกับทิศ

ทางการพัฒนาของคณะ/สถาบัน และส่งเสริมให้เกิด

ความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในการ

ด าเนนิพันธกิจต่าง ๆ (Merit System) 

1. มีระบบการให้รางวัลส าหรับหน่วยงานที่

บรรลุตั วชี้วัด เชิงยุทธศาสตร์ที่ สร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

2. มีระบบการให้รางวัลส าหรับบุคคลทั้ง

สายวิชาการและสายสนับสนุน 

 

การวิเคราะห์และประเมินระบบการให้ความดี

ความชอบของบุคลากร ที่สะท้อนการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรและการพัฒนาตาม

พันธกจิของมหาวิทยาลัย 

 

3 3 
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Criteria Strength Area for Improvement 
SAR 

(Rating) 

CAR 

(Rating) 

C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ  2 

C.7.1 มีการจัดหา บ ารุงรักษา และประเมิน ผลการจัดหา

และบ ารุง รักษาวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ใน

การจัดการเรียน การสอน และการฝึกปฏิบัติของ

ผู้เรยีน เพื่อให้มีความเพียงพอพรอ้มใช้ทันสมัยและ

ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของการจัดการ

เรียนการสอนและการฝกึปฏิบัติ 

1. มีการกระจายอ านาจในการรับผิดชอบ

ต่อการจัดหา บ ารุงรักษาอาคารสถานที่

และวัสดุอุปกรณต์ามพันธกจิ 

2. มีนโยบายของผู้บริหารในการจัดหาสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่ทันสมัย เพื่อเอื้อ

ต่อพันธกจิต่าง ๆ  

1. ควรมีระบบในการส ารวจและวิเคราะห์

ความต้องการจ าเป็นในการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์และสถานที่  ที่ ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนและฝึกปฏิบัติของผู้เรยีนให้มี

ประสิทธิภาพตามผลลัพธ์การเรียนของ

หลักสูตร  

2. ควรมีระบบในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และ

ดูแลสถานที่ อย่างสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้มี

ประสิทธิภาพกับการเรยีนการสอน  

1 2 

C.7.2 มีการจัดหา บ ารุงรักษา ให้บรกิาร และประเมินผล

การจัดหา บ ารุงรักษา และให้บริการวัสดุอุปกรณ์

และสถานที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มี

ความเพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัย และตอบสนอง

ความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรยีนการสอน 

และ การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการ

บรหิารจัดการพันธกจิต่าง ๆ 

 1. ควรมีการส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพ

ปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นในการ

จั ดหาวัสดุ อุ ป กรณ์ และสถานที่ ด้ าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

Software เฉพาะทาง ที่จ าเป็นกับการ

จัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการ

วิชาการ 

2. ควรมี ระบบดู แล และบ า รุ งรักษ าที่ มี

ประสิทธิภาพในการจัดการในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยและเอือ้ต่อการด าเนินพันธกจิ

ของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ  

3 2 
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Criteria Strength Area for Improvement 
SAR 

(Rating) 

CAR 

(Rating) 

C.7.3 มีการจัดหา บ ารุงรักษา ให้บริการ และประเมินผล

การจัดหา บ ารุงรักษา และให้บรกิารทรัพยากรใน

ห้องสมุด  เพื่ อ ให้มี ความ เพี ยงพอ พร้อม ใช้ 

ทันสมัย และตอบสนองความต้องการจ าเป็นของ

การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการ

เรียนรูข้องผู้เรยีน 

มีเครือข่ายความรว่มมือของหอ้งสมุดรว่มกับ

สถาบันอดุมศึกษาอื่น ๆ และเข้าร่วมเป็น

เครอืข่ายของห้องสมดุสีเขยีว 

ควรมีระบบประเมินการให้บริการของห้องสมุด

กับความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียน

การสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

รวมทั้งมีบรรยากาศที่เสรมิสรา้งการเรียนรู้ 

 

3 2 

C.7.4 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  สภาพ 

แวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทาง

จิตวิทยา ที่ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  ศักยภาพ 

คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของ

ผู้เรยีน 

 1. ควรมีการบรหิารจัดการความเสี่ยงด้านการ

จัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจต่าง ๆ 

อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถงึความปลอดภยั

ในชีวติและทรัพย์สิน (Safety and Security) 

2. ควรมีระบบในการส่งเสรมิคุณภาพชวีิตตาม

ยุทธศาสตรข์องสังคมแม่โจ้ 

3 2 

C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  2 

C.8.1 มีกระบวนการรับฟั งความคิด เห็นและความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ

ภายนอกคณะ/สถาบันอย่างเป็นระบบ 

การรับผลสะท้อนกลับในการท างานถูก

กระจายไปตามพันธกจิต่าง ๆ และด าเนินการ

ตามความพรอ้มของหน่วยงาน  

การวางแผน และ การจัดระบบและกลไกในการรับ

ฟังความคิดเห็นและการค้นหาความต้องการของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ ใช้ประโยชน์ ได้อย่างตรง

ประเด็ นในการบริหารจั ดการพั นธกิ จต่ าง  ๆ

ครอบคลุมทุกภาคส่วน และมีกระบวนการวิเคราะห์

และสรุปผลเป็นสารสนเทศเพื่อน าไปใช้พัฒนา 

การท างานได้ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   

3 1 
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Criteria Strength Area for Improvement 
SAR 

(Rating) 

CAR 

(Rating) 

C.8.2 มีการใช้ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของ

ผู้มี ส่ วนได้ส่วนเสีย   รวมทั้ งสารสนเทศอื่นที่

เกี่ยวข้องในการจัดท าวิสัยทัศน์  พันธกิจ และ

แผนกลยุทธ์ 

มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี หรอืแผนพัฒนา

การศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560–2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ด้ วยการใช้แผนยุท ธศ าสตร์ชาติ  20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่  12 ผลการด า เนิ น งานตามพั นธกิ จปี

การศึกษา 2561 โดยการมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหารทุกระดับและตัวแทนศิษย์เก่าและ

นักศึกษาบางส่วน  

กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ ที่สามารถ

ว า ง เป้ า ห ม า ย ใน ก า รด า เนิ น พั น ธ กิ จ  

การก าหนดค่านิยม เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าที่

มี ความ เป็ น เลิ ศทางการเกษตรในระดั บ

นานาชาติ” ด้วยข้อมูลและสารสนเทศจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่สอดคล้อง ครอบคลุม และ

เป็นระบบ   

2 3 

C.8.3 มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินการตาม

แผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ และใช้ผลการประเมิน

ในการปรับปรุง พัฒนาเพื่อผลักดันให้บรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

1. มี ก า ร ถ่ า ย ท อ ด แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ

แผนปฏิบัติการประจ าปี ผ่านเว็บไซด์กอง

แผน งาน  ระบบ  ERP และโครงการ

ถา่ยทอดแผนในระดับผู้บริหาร  

2. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน

ตามแผนด้วยค ารับรองการปฏิบัติงาน

ประจ าปี รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน เพื่อ

รายงานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

และสภามหาวิทยาลัย  และน าไปใช้

ประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีรอบต่อไป 

1. การประเมิน  ทบทวน  กระบวนการ

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่ การปฏิบัติที่ มี

ประสิทธิภาพในการสื่อสารให้เกิดการรับรู้

และตอบสนองอย่างมปีระสิทธิภาพ และมี

โอกาสส่งต่อการท างานได้อย่างทั่วถงึ   

2. การก ากับ ติดตาม ด้วยระบบการรายงาน

ผล การวิเคราะห์ผล และการประเมินผลที่

มีการวิเคราะห์ผลส าเร็จและผลกระทบ

การด าเนินงานตามแผน โดยค านึงถึง

เป้าหมายความส าเร็จที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ (อาจต้องทบทวนตัวชี้วัดของ

แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวสิัยทัศน์)  

3 3 
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Criteria Strength Area for Improvement 
SAR 

(Rating) 

CAR 

(Rating) 

3. การปรับปรุงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 

โดยเฉพาะ ประเด็นยุทธศาสตร์ การผลิต

บัณ ฑิ ตและการพัฒ นานั กศึ กษ าที่ มี

สมรรถนะระดับสากล และการบริหาร

จัดการสู่องค์กรท่ีมสีมรรถนะสูง  

C.8.4 มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลส าคัญตามพันธกจิและ

กระบวนการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและ

ผู้เรยีน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญอย่างเป็น

ระบบ 

 

มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลด้านการเรียนการ

สอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

ด้านการบริหารหลากหลายช่องทาง ทั้งการ

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ โครงการและ

กจิกรรม และเครือข่าย  

การทบทวนและประเมินกระบวนการสื่อสารที่

กระจายตามพันธกิจต่าง ๆ เพื่อใ ช้ในการ

พัฒนาได้ตามความต้องการของกลุ่มคนที่

เกี่ยวข้องกับพันธกิจนั้น  ๆ นอกจากนี้ควร

ทบทวนกระบวนการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์

ระหว่างการประสานงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง

ในส่วนกลางกับหน่วยงานย่อย หน่วยงานคณะ 

แล ะบุ คคล  เพื่ อ ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการ

ด าเนินงานตามพันธกิจคล่องตัว สอดคล้องกับ

นโยบายและยุทธศาสตร์ High Performance 

Organization (ผ ล ก า ร บ ร ร ลุ ต า ม แ ผ น

ยุทธศาสตร ์35.71%) 

 

 

 

2 3 
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Criteria Strength Area for Improvement 
SAR 

(Rating) 

CAR 

(Rating) 

C.8.5 มีกระบวนการประเมินภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล 

และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 

รวมทั้งผู้บริหารสูงสุด และสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน และใช้ผลการประเมินเพื่อการพัฒนา

ปรับปรุง 

มีการประเมินอธิการบดี ตามตัวบ่งชี้หลัก 7 

ด้าน ซึ่ งเกี่ยวข้องกับพันธกิจ  3 ด้านหลัก 

ผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการวิชาการ ควบคู่

กับการบรหิารงบประมาณ คน ระบบธรรมาภิ

บาล และความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้

ในการพัฒนาผู้บริหารและพันธกิจด้วย

รายงานประเมินตนเองของอธิการบดี  

1. ทบทวนระบบและกลไกในการประเมิน

ผู้บริหารเพื่อให้ได้สารสนเทศทั้งในด้านการ

พัฒนางานตามบทบาท หน้าที่ และความ

รับผิ ดชอบ และพัฒนาศักยภาพของ

ผู้ บ ริ ห า ร ทุ ก ร ะ ดั บ  (ร ว ม ถึ ง ส ภ า

มหาวิทยาลัย) โดยพิจารณาการมีส่วนร่วม

ใน การป ระ เมิ น อย่ า ง เห ม าะสม แล ะ

สอดคล้องกับบริบทของพันธกิจและการ

บรรลุวิสัยทัศน์ นอกเหนือจากการประเมิน

ตามค ารับ รองของแผนและรายงาน

ประเมินตนเองของผู้บริหาร 

2. การน าผลประเมิ นผู้ บ ริห ารที่ มี ระบบ

ประเมินที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการ

พัฒนาพันธกิจ และระบบการท างานของ

องค์กรให้ ได้ ผลลัพ ธ์ที่ สอดคล้ อ งกับ

วิสัยทัศน์ (อาจต้องทบทวนกระบวนการ

ท างานและการปรับโครงสร้างการบริหาร

และการจัดระบบงานให้สอดคล้องกับ

นโยบายและวิสัยทัศน์ 

 

 

3 2 
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Criteria Strength Area for Improvement 
SAR 

(Rating) 

CAR 

(Rating) 

C.8.6 มีการใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุก

ระดับในการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารและการ

ด าเนินพันธกจิของคณะ/สถาบัน 

การประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรและ

คณะวิชามีแนวโน้มการพัฒนาสู่ระบบสากล 

โดยใช้ระบบ CUPT QMS เพื่อน าร่องในการ

พัฒนา 

1.  การประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน

ทั้ งหมด รวมถึงระบบการสนับสนุนที่

เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ผล

การประเมินในการพัฒนาให้สัมพันธ์กับ

การด าเนินงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย 

2. การสร้างระบบและกลไกในการวิเคราะห์

ผลการประเมิ นคุณ ภาพตั้ งแต่ ระดั บ

หลักสูตร คณะวิชา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง

หน่วยงานวิชาการและหน่วยงานสนับสนุน

ที่มีอยู่ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย ทุกพื้นที่ 

โดยเน้นผลข้อมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพ 

เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาได้อย่าง

เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ

จ าเป็น และตอบวิสัยทัศน์ 

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ ใช้ในการ

บรหิารจัดการพันธกจิต่าง ๆ  

3 2 

 ภาพรวม 2 2 
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ภาคผนวก  ก 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

----------- 

 

วันเสารท์ี่ 31 สงิหาคม 2562 

เวลา กจิกรรม 

08.00 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารอืร่วมกัน เพื่อเตรียมการประเมินฯ 

ณ ห้องประชุมกรรมการ ชัน้ ๕ ส านักงานมหาวทิยาลัย 

09.00 – 10.00 น. - รก.อธิการบดี (รศ.ดร.วรีะพล  ทองมา) กล่าวตอ้นรับคณะกรรมการประเมินฯ  

   รก.รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) รายงานผลการด าเนนิงาน 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ (รศ.จันทน ี เพชรานนท์) กล่าวแนะน าคณะผู้ประเมินฯ  

   และชี้แจงแนวทางการประเมินฯ  

- คณะผู้ประเมินฯ ซักถามข้อมลูเพิ่มเตมิ (ถ้าม)ี 

  ณ ห้องประชุมสภามหาวทิยาลัย ช้ัน ๕ ส านักงานมหาวิทยาลยั 

10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมแลกเปลี่ยนขอ้มูลกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

ผู้บริหารมหาวทิยาลัย : อธิการบดี /รองอธิการบดี /ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้รับผิดชอบข้อมูล 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รว่มแลกเปลี่ยนขอ้มูลกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

รวมท้ังตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและสอบถามข้อมูล (ตอ่)  

16.30 – 17.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปงานประจ าวัน 

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 

เวลา กจิกรรม 

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเตรียมความพร้อม 

ณ ห้องประชุมกรรมการ ชัน้ ๕ ส านักงานมหาวทิยาลัย 

09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและสอบถามข้อมูลจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเตมิ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน  

ณ ห้องประชุมกรรมการ ชัน้ ๕ ส านักงานมหาวทิยาลัย 

15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอผลการประเมิน  

ณ ห้องประชุมสภามหาวทิยาลยั ช้ัน ๕ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

16.00 – 16.30 น. รก.อธิการบดี (รศ.ดร.วีระพล  ทองมา) /รก.รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนากิจ)  

ให้ขอ้มูลยอ้นกลับ 

หมายเหตุ : ก าหนดการดังกล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลง ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาตามความเหมาะสมของสถานการณ ์

   และตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและ 

รับฟังข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 

........................ 

 

ผู้บริหารวิทยาลัย จ านวน 9 คน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา   รักษาการแทนอธิการบดี 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณนิ  โอภาสพัฒนกิจ  รักษาการแทนรองอธิการบดี 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  ศริิโภคากิจ  รักษาการแทนรองอธิการบดี 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี   รักษาการแทนรองอธิการบดี 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์พาวนิ  มะโนชัย   รักษาการแทนรองอธิการบดี 

6. อาจารย์ชัช  พชรธรรมกุล     รักษาการแทนรองอธิการบดี 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์  ชินะข่าย  รักษาการแทนผูช่้วยอธิการบดี 

8. อาจารย์ ดร.สุดเขต  สกุลทอง    รักษาการแทนผูช่้วยอธิการบดี 

9. นายสุกิจ  ตดิชัย      รักษาการแทนผูช่้วยอธิการบดี 

 

ผู้รับผิดชอบ Criteria จ านวน 60 คน 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต  ปุกมณี  ผูอ้ านวยการส านักฯ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์  ปันทะรส 

3. นางสาวอัจฉรา  บุญเกิด 

4. นางสาวธันวดี  กรีฑาเวทย์ 

5. นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน 

6. นางสาวสิรปิระภา  วิรัชเจริญพันธ์ 

7. นางสาวนิวัต ิ ช่างซอ 

ส านักวิจัยและส่งเสรมิวิชาการการเกษตร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ข้ามสี่   ผูอ้ านวยการส านักฯ  

2. นางทิฆัมพร  ศรีรินทร์ 

3. นางสาววารี  ระหงษ์ 

4. นายสมยศ  มีสุข 
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ส านักหอสมุด 

1. นางอริศรา  สิงห์ปัน     ผูอ้ านวยการส านักฯ 

2. นางสาวสุวิชา  ศรวีิชัย 

3. นางสาวโสฬส  จันพะโยม 

4. นางสาวลัญฉ์พิชา  พิมพา 

5. นางสาวฐิติชญาณ์  ก๋าค า 

6. นางสาวกาญจน์หทัย  ศรบีุญเรอืง 

7. นางจิณาภา  ใคร้มา 

ส านักงานมหาวิทยาลัย 

กองพัฒนานักศกึษา 

1. นางอรณุตรา  จา่กุญชร 

2. นายสุระศักดิ์  อาษา 

3. นางรัศม ี อภิรมณ์ 

4. นายปัญญวัจน ์ ชลวิชิต 

5. นางสกุณา  เชาวพ้อง 

6. นายชาญวิทยายุทธ์  อนิทร์แก้ว 

7. นางเจรญิศร ี เอีย้งกุญชร 

8. นางรุ่งนภา  รินค า 

9. นายพงษ์พิพัฒน์  ราชจันทร์ 

10. นางสาวกชสร  จินดารัตน์ 

11. นายณภัทร  แก่นสาร์ 

12. นางผอ่งรักษ์  ยศเดช 

13. นายโกสินทร์  หลวงละ 

กองส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

1. นางสมพร  แรกช านาญ   ผูอ้ านวยการกอง 

2. นางสาวศรวีรรณ  บุญเรอืง 

3. นางอุไรภัสร ์ ชัยเรอืงวุฒิ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

1. นายสุชาติ  จันทร์แก้ว 

2. นางสาวมยุรี  แก้วประภา 

3. นางศรินรา  ภรีะค า 
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กองแผนงาน 

1. นางสริิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์   ผูอ้ านวยการกอง 

2. นางธัญลักษณ์  อารยพิทยา 

3. นายวรุณสิริ  สุจินดา 

4. นางสาวมีนา  ทาหอม 

กองกลาง 

1. นางปราณี  พันธุ์วุฒิ 

2. นางพัชรี  ค ารินทร์ 

3. นางสาวธันยรัศมิ์  วงศเ์กษม 

4. นางประนอม  จันทรังษี 

กองอาคารและสถานที่ 

1. นายประคอง  ยอดหอม   ผูอ้ านวยการกอง 

2. นางอรทัย  เป็งนวล 

กองสวัสดิการ 

1. นางสาวสุพัตรา  ตนเล็ก 

2. นางนริมล  ทองทิพย์ 

กองเทคโนโลยีดจิิทัล 

1. นายวุฒิพล  คล้ายทิพย์   ผูอ้ านวยการกอง 

2. นายบรรพต  โตสิตารัตน์ 

กองพัฒนาคุณภาพ 

1. นางวราภรณ์  ฟูกุล    ผูอ้ านวยการกองฯ 

2. นางรัตนา  กันตีโรจน์ 

3. นางสาวนิตยา  ใจกันทา 

4. นางจุดารัตน์  ชิดทอง 

5. นางวันทินี  ปิ่นแก้ว 

6. นายอัศวเทพ  คันชิง 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่หล่อ 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

1. นางโสภา  สุทธิยุทธ์ 

2. นายรัตติกาล  ณ วิชัย 
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ภาคผนวก  ค 

ภาพกิจกรรม 

........................ 
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