การติดตามผลการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2556
องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนา
ปีงบประมาณ 2555
แผน
ข้ อ 1 มี ก ารจั ด ท าแผนที่ ส อดคล้ อ งกั บ 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ สรุปผล
การดาเนินงาน ประจาปี 2554 และจัดทา
นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ร่ว มของบุ ค ลากรในสถาบั น และได้ รั บ
2555
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็น
2. โครงการประชุม สัมมนาด้านงานแผนและ
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน และ
ติดตามประเมินผล ประจาปี 2555
พระ ราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ตลอดจ น
สอดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น ของกลุ่ ม สถาบั น
กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

1. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2555
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2. โครงการประชุม สัมมนา
ด้านงานแผนและติดตาม
ประเมินผล ประจาปี 2556

ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554
ข้อ 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดั บ 1. แผนกลยุทธ์ผ่านแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี 1. แผนกลยุทธ์ผ่านแผนปฏิบัติ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
งบประมาณ 2555
ราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2556

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2554 เมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม 2554 วาระที่ 1.2.2.1)
3. สารคณบดี ฉบับที่ 3/ฉบับที่ 5)
ข้อ 3 มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ท ธ์ 2. แผนกลยุทธ์
ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปีครบ 5 3. แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2555
พันธกิจ
4. รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

1. แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
2556
2. รายงานตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
ข้อ 4 มีตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแผน 1. รายงานการประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ
กลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
3/2555วาระ1.2.2
วิทยาศาสตร์
ข้อ 5 มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ 1. รายงานผลการดาเนินการโครงการ/
รา ยงานผล กา รด าเ นิ น กา ร
การประจาปีครบทั้ง 5 พันธกิจ
กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม ปี 2556
ข้ อ 6 มี ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน 1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
1. รายงานผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ
รอบ 6 เดือน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
2556 รอบ 6 เดือน
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
2. รายงานผลการดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 รอบ 12 เดือน

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

ข้อ 7 มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน 1. รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
ตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัตริ าชการ
ละ 1 ครั้ ง เสนอผู้ บ ริ ห าร และสภา
ประจาปีงบประมาณ 2555
มหาวิทยาลัย
2. รายงานการประชุม ครัง้ ที่10/2555 วันที่ 22
ตุลาคม 2555 วาระที่ 1.2.2.4
ระดับ 8 มีการนาผลการพิจารณา
1. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุง 2. เอกสารประกอบการบรรยาย เรือ่ ง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
คุณภาพการศึกษาระดับสากล
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
ปีการศึกษา 2555
และบริหารหลักสูตร
ข้อ 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร 1. แนวปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรของ
ใหม่ แ ละปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดโด ย 2. ขั้นตอนการเปิด/ปิด/ปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์ และหนังสือแจ้งมติประชุมวาระ
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัย และหนังสือแจ้งมติที่ประชุมจาก

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

1. รายงานผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2556

ปีการศึกษา 2556
1. แนวปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้
2. ขั้นตอนการเปิด/ปิด/
ปรับปรุงหลักสูตร
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและ
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาคณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

คณะกรรมการวิชาการให้แก้ไขการขอ
และหนังสือแจ้งมติประชุม
ปรับปรุงหลักสูตร
วาระเห็นชอบการปรับปรุง
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
มหาวิทยาลัย และหนังสือแจ้งมติที่ประชุม
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความ
วิชาการมหาวิทยาลัย และ
เห็นชอบ
หนังสือแจ้งมติที่ประชุมจาก
7. คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภา
คณะกรรมการวิชาการให้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหนังสือแจ้งมติที่
แก้ไขการขอปรับปรุง
ประชุมให้ข้อเสนอแนะจากอนุกรรมการสภา
หลักสูตร
มหาวิทยาลัย
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
8. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
บริหารมหาวิทยาลัย และ
หนังสือแจ้งมติเอกสารสรุปผลการประชุมสภา
หนังสือแจ้งมติที่ประชุม
มหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
9. สถานะภาพหลักสูตรที่กาลังดาเนินการ
มหาวิทยาลัยให้ความ
ปรับปรุง/พัฒนา ให้เป็นไปตามกรอบ TQF
เห็นชอบ
7. คาสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
หนังสือแจ้งมติที่ประชุมให้
ข้อเสนอแนะจาก
อนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

ข้อ 2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตร 1. ขั้นตอนการดาเนินงานการเปิด/ปิด/ปรับปรุง
ต า ม แ นวท า งป ฏิ บั ติ ที่ ก า ห น ด โ ด ย
หลักสูตร
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และ 2. คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ดาเนินการกาหนดตามระบบที่กาหนด
3. คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
6. รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อ 3 ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้ 7. เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร ปี พ.ศ.
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
2548 ระดับปริญญาตรี
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และกรอบมาตรฐาน 8. เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพหลักสูตรระดับ
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ (การ
บัณฑิตศึกษา
ดาเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ

เอกสารอ้างอิง ปี 2556
8. คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
หนังสือแจ้งมติเอกสาร
สรุปผลการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
การเปิด/ปิด/ปรับปรุง
หลักสูตร
2. คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
4. คาสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
5. รายชือ่ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมี
การประเมิ น ผลตาม “ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการ
ดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรื อ สาขาวิ ช า เพื่ อ การประกั น
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”
กรณี ที่ ห ลั ก สู ต รใดยั ง ไม่ มี ป ระกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้
ประเมิ น ตามตั ว บ่ ง ชี้ ก ลางที่ ก าหนดใน
ภาคผนวก ก) ส าหรั บ หลั ก สู ต รสาขา
วิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้ง
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลา
ที่ จั ด การศึ ก ษา และมี ก ารประเมิ น
หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยตาม
กรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงาน
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555
9. สถานะภาพของหลักสูตรที่กาลังดาเนินการ
ปรับปรุง/พัฒนา
10. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์

11. คณะกรรมการประจาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี
12. คณะกรรมการประจาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
13. คณะกรรมการประจาคณะฯ
14. รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
15. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร/สาหนัก
งานเลขานุการ
16. รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 ของตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 17. แบบสารวจความพึงพอใจของบัณฑิตคณะ
กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ต่อหลักสูตรที่เปิดสอนระดับ
ปริญญาตรี
18. รายงานสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ข้อ 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม 19. คณะกรรมการประจาหลักสูตรระดับ
กากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้ง
ปริญญาตรี
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลา 20. คณะกรรมการประจาหลักสูตรระดับ
ที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 21. คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
กรณี ห ลั ก สู ต รที่ ด าเนิ น การตามกรอบ 22. รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บอุ ด มศึ ก ษา 23. สรุปผลการปรับปรุงหลักสูตร
แห่ ง ชาติ จะต้ อ งควบคุ ม ก ากั บ ให้ ก าร
ด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ใ นข้ อ 3 ผ่ า น
เกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และ
ทุกหลักสูตร
ข้อ 6 มีความร่วมมือในการพัฒนาและ 24. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ
บริ ห ารหลั ก สู ต รระหว่ า งสถาบั น กั บ
ปริญญาตรี
ภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ 25. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
วิชาชีพของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 26. คาสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ของจานวนหลั กสูต รวิ ชาชี พทั้ งหมดทุ ก
ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
ระดับการศึกษา
27. คาสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555
28. กิจกรรม/โครงการพัฒนาวิชาชีพนักศึกษา
ร่วมกับ IBM, SIPA, NECTECH
ปีการศึกษา 2555

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

1. ตารางแสดงดัชนีคุณภาพอาจารย์ระดับมหา ร้อยละ 57.27 (65*100/113.5)
วิยาลัย/คณะ ปีการศึกษา 2555
ผลการดาเนินงาน 5 (56.02)
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556

1. ตารางแสดงดัชนีคุณภาพอาจารย์ระดับมหา ร้อยละ 29.96 (34*100/113.5)
วิยาลัย/คณะ ปีการศึกษา 2555
ผลการดาเนินงาน 2.62 (31.48)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
และบุคลากรสายสนับสนุน
ข้อ 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา 1. แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
คณาจารย์ ทั้ ง ด้ า นวิ ชาการ เทคนิ ค การ
พ.ศ.2555
สอนและการวั ด ผล และมี แ ผนการ 2. ผลการประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 3. แบบข้อตกลงและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
งาน สาหรับบุคลากรสายวิชาการ ป-วช 02
และ แบบข้อตกลงและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน ปสน 02

ปีการศึกษา 2557

ปีงบประมาณ 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

ข้ อ 2 มี ก ารบริ ห ารและการพั ฒ นา 4. แผนการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้
พัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2555
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
5. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับ
สมัครบุคลากร
6. การจัดทาแบบตามข้อตกลงภาระงาน
7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ
ผู้สอนทางปฏิบตั ิการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
8. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญทางสาขา
คณิตศาสตร์จากต่างประเทศบรรยายพิเศษ
9. โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน
10. โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
11. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพกาย
และจิตใจของบุคลากรสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ
12. ภาพกิจกรรม เรื่อง "การอบรมทักษะการ
ประสานงานอย่างมีประสิทธิผล"
13. ภาพกิจกรรม เรื่อง "การอบรมจัดการ
ห้องปฏิบัติการ/ความปลอดภัยด้าน
วิทยาศาสตร์"

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

ข้อ 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
และสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ให้ ค ณาจารย์
และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และ
ทั ก ษะที่ ไ ด้ จ ากการพั ฒ นามาใช้ ใ นการ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555
14. ภาพกิจกรรม เรื่อง "การอบรมกลยุทธ์การ
เป็นวิทยากร พิธีกรมืออาชีพ"
15. โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในองค์กร
“งานได้ผล คนเป็นสุข”
16. สรุปการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วม
ประชุม สัมมนา/การเสนอผลงานทาง
วิชาการ/อบรม
17. ประกาศการกาหนดอัตราตาแหน่งทาง
วิชาการ
18. ภาพกิจกรรม 5 ส
19. การประชุมบุคลากรประจาภาคเรียนที่
2/2554
20. การประชุมบุคลากรประจาภาคเรียนที่
1/2555
21. ประกาศกองทุนคณะ
22. มติที่ประชุมใช้ดอกผลกองทุนคณะ
วิทยาศาสตร์
23. รูปสถานที่ออกกาลังกาย
24. โครงการมุทติ าจิตอาจารย์ผู้เกษียณอายุ
25. มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา
26. มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ 27. มคอ.5 รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา
เรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา ตลอดจนการ 28. รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ภาคสนาม
29. ข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ (TOR) ของบุคลากรประเภทสาย
สนับสนุนวิชาการ
30. แบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงและ
แบบประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ข้อ 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ 31. เอกสารประกอบกิจกรรมจัดการความรู้
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เกี่ยวกับเรื่อง จรรยาบรรณ
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ 32. รูปภาพกล่องรับฟังความคิดเห็น
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
33. เว็บไซต์สายตรงคณบดี
ข้อ 6 มีการประเมินผลความสาเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
ข้ อ 7 มี ก ารน าผลการประเมิ น ไป
ปรั บ ปรุ งแผนหรื อ ปรั บ ปรุ งการบริ ห าร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
ปีการศึกษา 2555
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
(NA)

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
ปีการศึกษา 2555
เรียนการสอน
ข้อ 1 มีระบบและกลไกการประกั น 1. ตัวอย่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/วิทยา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต
ผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร
3. ภาพประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ข้อ 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มี 4. ตัวอย่างรายวิชา มคอ. 3 รายละเอียดของ
รายละเอียดของรายวิชาและของ
รายวิชา
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการ 5. ตัวอย่างมคอ.5 รายงานผลการดาเนินงาน
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่
รายวิชา
กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
6. ตัวอย่างมคอ. 4 รายละเอียดของ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประสบการณ์ภาคสนาม
7. ตัวอย่างมคอ. 6 รายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม
8. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 และพ.ศ.2554
9. ตัวอย่างรายละเอียดของรายวิชา
ข้อ 3 ทุ กหลักสู ตรมีร ายวิชาที่ส่ งเสริ ม 10. แผนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ 11. กระบวนการสหกิจศึกษาของคณะ
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
วิทยาศาสตร์
นอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
12. ตารางปฏิบตั ิงานรายวิชาสหกิจศึกษา

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ
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13. รายงานพัฒนาการของผู้เรียน
14. รายวิชาวิทยานิพนธ์
15. ภาพกิจกรรมโครงการนิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน
16. แบบประเมินผลการฝึกงาน
ข้ อ 4 มี ก ารให้ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ท าง 17. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรื อ
วิพากษ์หลักสูตร
ชุ ม ชนภายนอกเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน 18. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 19. ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน
20. ภาพกิจกรรมโครงการนิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน
21. โครงการการนิเทศสหกิจศึกษา
22. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับปรุง
พันธุ์ข้าวโดยเทคนิคพันธุ์วิศวกรรม
23. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การออกแบบและ
การพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบัน
24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ และการใช้อาคารสูง
25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการ
คุณภาพห้องปฏิบตั ิการตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ
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ข้อ 5 มี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นา 26. ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้
จากการวิ จั ย หรื อ จากกระบวนการ
เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียนทางด้าน
จัด การความรู้ เ พื่ อ พัฒ นาการเรี ย นการ
วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ"
สอน
27. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ที่ 05/2556 เรื่อง
ผลการพิจารณาการให้ทุนวิจัยประเภทต่าง
ๆ ของคระวิทยาศาสตร์
28. ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเสริมทักษะผู้สอนเชิงปฏิบัติการ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
29. ภาพกิจกรรมโครงการสนับสนุนการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน
30. ภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรือ่ งการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม
ข้อ 6 การประเมินความพึงพอใจของ 31. รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ
ผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย น
การเรียนการสอนประจาภาคเรียนที่
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
1/2555 และภาคเรียนที่ 2/2555
รายวิชา ทุก ภาคการศึก ษา โดยผลการ 32. ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้อง
สอน
ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
33. ผลการประเมินรายวิชาที่ต่ากว่า 3.51 ภาค
เรียนที่ 1/2555
34. รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2555

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

35. ผลการประเมินรายวิชาที่ต่ากว่า 3.51 ภาค
เรียนที่ 2/2555
36. รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2555
ข้ อ 7 มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การ 37. มคอ.5 รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา
จัด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน
และ มอค.6
หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ทุ ก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา (มี
การประเมินทุกรายวิชา)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
ปีการศึกษา 2555
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
ข้ อ 1 มี ก ารส ารวจคุ ณ ลั ก ษณะของ 1. แบบสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
บัณฑิต ที่พึงประสงค์ ตามความต้อ งการ
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต อย่ า งน้ อ ยส าหรั บ ทุ ก
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก รอบ 2. แบบสรุปผลความพึงพอใจของ
ระยะเวลาตามกาหนดแผนการศึกษาของ
ผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อ 2 มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการ 3. ผลการประเมินจากการสารวจคุณลักษณะ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
สอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล 4. ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการ
ทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 11
(Science tech)

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม 5. ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตร “การจัดทาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025”
6. โครงการแคมป์ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
7. ภาพกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศก่อน
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 4
ข้อ 3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร 8. แผนปฏิบัตริ าชการปี 2555 และ2556
แผนปฏิบัตริ าชการปี 2556
ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 9. รูปภาพบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)
และงบประมาณที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
คุณลักษณะของบัณฑิต
ข้อ 4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้ 10. ระบบการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญา
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ
ตรีและบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม 11. คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ
วิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ 12. ประกาศกาหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
ในที่ประชุมระหว่างสถาบันหรือที่ประชุม
ให้นักศึกษาเพื่อการเดินทางไปนาเสนอ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลงานทางวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์
13. สรุปการสนับสนุนการนาเสนอผลงาน
วิชาการ

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

ข้ อ 5 มี กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม 14. ภาพกิจกรรมโครงการไหว้ครู
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 15. ภาพกิจกรรมโครงการสร้างสร้างความ
และบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
เข้มแข็งและแบ่งปันน้าใจสู่ชุมชน
16. ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
17. ภาพกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนโรงเรียน
บ้านหนองมณฑา
18. ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
19. ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
และคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา
20. ภาพกิจกรรมโครงการบาเพ็ญประโยชน์
โดยจัดงานวันเด็ก
21. ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา
ความรูส้ ู่น้องมัธยม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการ
ปีการศึกษา 2555
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา (NA)
ปีการศึกษา 2555
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปริญญา

ตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
3.85 (ร้อยละ 77)

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 : คุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีปฏิทิน 2556/ปีการศึกษา
2556

ปีปฏิทิน 2557/ปีการศึกษา 2557

ปีปฏิทิน 2556/ปีการศึกษา
2556

ปีปฏิทิน 2557/ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

3.41 (ร้อยละ4.09)

4.12 (467.8/113.5)

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

3.94 (ร้อยละ 19.70)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 : ผลงานของ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ปีปฏิทิน 2555/ปีการศึกษา 2555

5 (31.25)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 : ผลงานของ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ปีปฏิทิน 2555/ปีการศึกษา 2555

N/A

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 : การพัฒนา
คณาจารย์
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า

ปีการศึกษา 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ
ข้อ 1 มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

1. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาตัว
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา
2555
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินงาน
การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ใน
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมและ
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชา คศ 491
การศึกษาหัวข้อสนใจ 1
5. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ข้อ 2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น 1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประโยชน์ต่อนักศึกษา
2. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
3. เว็บไซต์ของหลักสูตรต่าง ๆ
4. เว็บไซต์ของงานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา และเว็บไซต์โครงการ
พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
5. จดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์
6. บอร์ดประชาสัมพันธ์

เอกสารอ้างอิง ปี 2556
1. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาประจาตัวนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2556

1.
2.
3.
4.

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ของหลักสูตรต่าง ๆ
เว็บไซต์ของงานบริการ
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา และเว็บไซต์
โครงการพัฒนากาลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555
7. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Edocument)

ข้ อ 3 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา 8. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ 9. โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ
นักศึกษา
10. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. โครงการปรับปรุงศักยภาพนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาผลการศึกษา
12. โครงการบรรยายพิเศษในรายวิชา วศ391
กรณีศึกษาทางวัสดุศาสตร์ 1 และวศ491
กรณีศึกษาทางวัสดุศาสตร์ 2
13. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับปรุง
พันธุ์ข้าวโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล
ฯ
15. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้า
สู่ตลาดแรงงาน

เอกสารอ้างอิง ปี 2556
5. จดหมายข่าวคณะ
วิทยาศาสตร์
6. บอร์ดประชาสัมพันธ์
7. ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (Edocument)

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555
16. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาเพื่อเพิ่ม
วิสัยทัศน์และการประยุกต์งานวิชาการด้วย
ประสบการณ์จริง
17. โครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมของ
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4
18. โครงการนานักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
วิสัยทัศน์
19. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชา
สถิติ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และการประยุกต์
งานวิชาการด้วยประสบการณ์จริง
20. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิสัยทัศน์และการประยุกต์งาน
วิชาการด้วยประสบการณ์จริง
21. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพในกลุม่ วิชาสห
กิจศึกษา
22. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
สาขาคณิตศาสตร์ในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
23. โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์)

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

24. โครงการเตรียมความพร้อมและนิเทศ
สาหรับสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานของ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
25. โครงการเทคนิคการป้องกันตัวจากภัยสังคม
ข้อ 4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น 26. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
27. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
28. เว็บไซต์ของหลักสูตรต่าง ๆ
29. เว็บไซต์ของงานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา และเว็บไซต์โครงการ
พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
30. จดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ข้อ 5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ 31. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
จัดทาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025”
32. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง จุล
ทรรศนศาสตร์อเิ ล็กตรอน ครั้งที่ 4
33. ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ประกอบวิชาชีพในหัวข้อ Quick test
Professional for Beginner

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

1.
2.
3.
4.

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ของหลักสูตรต่าง ๆ
เว็บไซต์ของงานบริการ
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา และเว็บไซต์
โครงการพัฒนากาลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์
5. จดหมายข่าวคณะ
วิทยาศาสตร์

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

34. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยสาขาวิชาสถิติ
ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพของการ 35. แบบประเมินคุณภาพของการให้บริการขั้น
ให้ บ ริ ก ารในข้ อ 1 – 3 ทุ ก ข้ อ ไม่ ต่ ากว่ า
พื้นฐานของนักศึกษา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
36. รายงานการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการขั้นพื้นฐานของนักศึกษา
ข้อ 7 มีก ารน าผลการประเมิ น คุณ ภาพ 37. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
ของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
คณะฯ วาระการประชุมครั้งที่ 12/2554
พั ฒ นาการจั ด บริ ก ารที่ ส นองความ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554
ต้องการของนักศึกษา
38. ภาพถ่ายทางลาดหน้าอาคาร 60 ปีแม่โจ้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการ
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ 1 สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกรรม 1. แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
พัฒนานักศึกษา ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้
2555 และ2556
งบประมาณ 2556
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ 2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอาจารย์ที่
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
3. แผนการดาเนินงานสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์
4. โครงการประชุมใหญ่องค์การนักศึกษาสมัย
สามัญ ครั้งที่ 1/2555
5. แผนการดาเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
6. หนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

ข้อมูลปี 2557

ปีการศึกษา 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

ข้อ 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ข้อ 3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้
ด้านการประกันคุณภาพ ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่าง
น้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรี
และอย่างน้อย 2 ประเภทสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา

ข้อ 4 มี การสนับ สนุน ให้ นัก ศึก ษาสร้ า ง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน

เอกสารอ้างอิง ปี 2555
7. หนังสือแจ้งมติที่ประชุมองค์กรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
8. ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
9. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมฯ
10. แผนการดาเนินงานสโมสรนักศึกษา
11. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม
12. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเคมีกับ
อาชญวิทยา
13. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ Triple
Bond Game 9th ประจาปี 2555
14. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี 2556)
15. รายงานผลโครงการแสดงความยินดีแก่พี่
บัณฑิต
16. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการทาบุญ
สาขาครบรอบ 11 ปี
17. โครงการวันเด็ก
18. โครงการจิตอาสาพัฒนาความรูส้ ู่นอ้ งมัธยม
19. คาสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 2902/2555
20. คาสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 2511/2555
21. สรุปผลการจัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้ ้านประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
ปีงบประมาณ 2555
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ข้อ 1 มีระบบและกลไกบริหาร
1. แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2555
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบัน และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
ข้อ 2 มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์กับ
การจัดการเรียนการสอน

3. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ประมวลภาพกิจกรรม
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
งานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์
5. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการที่นาเอาองค์
ความรู้ด้านการวิจัยกับการจัดการเรียนการ
สอน
6. แบบ มคอ5. รายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา
ข้อ 3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 7. โครงการอบรมจรรยาบรรณ / จริยธรรม
หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรูด้ ้าน
ด้านการทางานวิจัยสาหรับนักวิจัยและ
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” / แบบ
และนักวิจัยประจา
รายงานผลโครงการ

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

1. แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
พ.ศ.2556
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

8. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 7/2556
เรื่อง ผลการพิจารณารายชื่อนักวิจัยที่ได้รับ
รางวัลวิจัย ประจาปี 2555
ข้อ 4 มีการจัดสรรงบประมาณของ
9. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1/2555
สถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนวิจัยประเภท
สร้างสรรค์
ต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2555
10. เอกสารแจ้งผลการร่วมสนับสนุนทุนวิจัย
ข้อ 5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการ 11. โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์
หน่วยบริการและวิเคราะห์ฯ)
ของสถาบัน
12. รูปภาพห้องสมุด / แหล่งค้นคว้าทางด้าน
สารสนเทศ
13. www.science.mju.ac.th/rar_web/mju2
14. www.emanage.mju.ac.th/menu_research.aspx
15. โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการ
16. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญทางสาขา
คณิตศาสตร์บรรยายพิเศษ / รูปภาพ
ประกอบการจัดโครงการ
17. หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักวิจัยเข้า
ร่วมทางานวิจัย

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ
ข้อ 6 มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น
ข้อ 7 มีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

18. บันทึกข้อความติดตามการส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์
19. แบบประเมินผลความพึงพอใจ
-

ข้อ 8 มีระบบและกลไกเพื่อสร้าง
20. แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2555
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
21. โครงการให้ทุนวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น /
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหา
ประกาศให้ทนุ คณะวิทยาศาสตร์
ของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคมและดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด

แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี พ.ศ.
2556

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ปีงบประมาณ 2555
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ข้อ 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการ 1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
ผลงานวิจัย
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมี 2. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 6/2554
กา ร เ ผ ย แ พร่ ผ ล งา นวิ จั ย ห รื องา น

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ
สร้ า งสรรค์ ใ นการประชุ ม ทางวิ ช าการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ข้อ 2 มีระบบและกลไกการรวบรวม
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ข้อ 3 มี ก า ร ป ร ะ ชา สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง
ข้อ 4 มี ก ารน าผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมี
การรั บ รองการใช้ ป ระโยชน์ จ ริ ง จาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

เอกสารอ้างอิง ปี 2555
3.

แบบฟอร์มในการขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน

4. ขั้นตอนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555
6. www.science.mju.ac.th/rar_web/mju2 /
วารสารแม่โจ้ปริทัศน์

7. ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การแก้ไขปัญหาผลกระทบกลิ่น
เหม็นจากฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้จุลินทรีย์ชนิด
ดับกลิ่นและช่วยย่อย : กรณีขยายผลการ
ทดสอบในฟาร์มไก่เนื้อ
ข้อ 5 มีระบบและกลไกเพื่ อช่วยในการ 8. โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สิน
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงานวิ จั ย หรื อ งาน
ทางปัญญา
สร้ า งสรรค์ ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ และ 9. เอกสารประกอบการจดลิขสิทธิ์
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา

ปีปฏิทิน 2555/ปีการศึกษา 2555

1. สรุปจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ต่อจานวน
อาจารย์และนักวิจัยประจา สาย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(315,183 คน)
ตั ว บ่ ง ชี้ สมศ.ที่ 5 : งานวิ จั ย หรื อ งาน
ปีงบประมาณ 2555
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละ 25.46
(
ตั ว บ่ ง ชี้ สมศ. ที่ 6 : งานวิ จั ย หรื อ งาน
ปีงบประมาณ 2555
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตั ว บ่ ง ชี้ สมศ.ที่ 7 : ผลงานวิ ช าการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ
แก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคม และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด

เอกสารอ้างอิง ปี 2556
ปีปฏิทิน 2556/ปีการศึกษา
2556

ข้อมูลปี 2557
ปีปฏิทิน 2557/ปีการศึกษา 2557

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ร้อยละ 27.53
(31.25*100/113.5) 43 เรื่อง
ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

ข้ อ 1 มี ร ะบบและกลไกการบริ ก าร 1. ระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคม
วิชาการ แก่สั งคม และด าเนิน การตาม 2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้าน
ระบบที่กาหนด
วิชาการคณะวิทยาศาสตร์
3. แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
2555
4. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
5. รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
และ 12เดือน
6. สรุปโครงการบริการวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2555
ข้อ 2 มีการบูรณาการงานบริการวิชาการ 5. โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน
เรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ฯ
6. มคอ. 5 รายวิชา คพ 211
7. มคอ. 5 รายวิชา คพ 216
8. มคอ. 5 รายวิชา คพ 422
9. โครงการค่าย "Materials Science Camp"
10. มคอ. 5 รายวิชา วศ 307
11. โครงการจัดนิทรรศการนาเสนอโครงงาน
ของนักเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพ
12. มคอ. 5 รายวิชา วศ 391
13. มคอ. 5 รายวิชา วศ 491

เอกสารอ้างอิง ปี 2556
1. แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ 2556
2. ขั้นตอนการขออนุมัติ
โครงการ
3. รายงานผลการดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน และ 12เดือน
4. สรุปโครงการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555
14. โครงการค่ายเยาวชนวิชาการ
เทคโนโลยีชีวภาพ
15. มคอ. 5 รายวิชา ชว 100
16. มคอ. 5 รายวิชา ชว 210
17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
เตรียมสไลด์ถาวร
18. มคอ. 5 รายวิชา ชว 391
19. โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ฯ
20. มคอ. 5 รายวิชา คพ 313
21. มคอ. 5 รายวิชา ฟส 103
22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบ
คุณภาพ
23. มคอ.3 รายวิชา คม 200
24. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งติประจาปี
พ.ศ.2555
25. มคอ.5 รายวิชา รายวิชา ทช 530
26. มคอ.5 รายวิชา สต 315
27. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค
Real-time PCR และการประยุกต์ใช้
28. หนังสือคู่มือปฏิบตั ิการรายวิชา ชว 440

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อ 3 มีการบูรณาการงานบริการวิชาการ 29. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค
แก่สังคมกับการวิจยั
Real-time PCR และการประยุกต์ใช้
30. บทคัดย่อ งานวิจัยเรื่อง Transformation
and expression of gene controlling
anthocyanin biosynthesis from
Arabidopsis in rice
ข้อ 4 มีการประเมินผลสาเร็จของการบูร 31. โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
ฯ
การเรียนการสอนและการวิจัย
32. มคอ.5 รายวิชา ฟส 103
33. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค
Real-time PCR และการประยุกต์ใช้
34. หนังสือคู่มือปฏิบตั ิการรายวิชา ชว 440
ข้อ 5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง 35. หนังสือคู่มือปฏิบตั ิการรายวิชา ชว 440
การบูรณาการงานบริการวิชาการ 36. ข้อเสนอการวิจัยเรื่อง การศึกษาการทางาน
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
ของยีนทนร้อนเพื่อพัฒนาพันธ์ข้าวไทยให้
การวิจัย
ทนทานอูณหภูมสิ ูง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการ
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ข้ อ 1 มี ก ารส ารวจความต้ อ งการของ 1. การสารวจความต้องการของชุมชน
1. การสารวจความต้องการ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ 2. แบบสารวจความต้องการของชุมชนในการ
ของชุมชน
หน่ ว ยงานวิ ช าชี พ เพื่ อ ประกอบการ
จัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ
3. เว็บไซต์กระดานถามตอบ

ข้อเสนอแนะ

ข้อมูลปี 2557

ปีงบประมาณ 2557
5.

6.

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

ก าหนดทิ ศ ทางและการจั ด ท าแผนการ 4. เว็บไซต์ของงานบริการวิชาการคณะ
บริการวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
วิทยาศาสตร์

ข้ อ 2 มี ค วามร่ ว มมื อ ด้ า นบริ ก ารทาง 7. โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
วิ ช าการเพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละเสริ ม สร้ า ง
เรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน 8. โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์และการ
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
แข่งขันจรวดขวดน้า
9. โครงการจัดนิทรรศการนาเสนอโครงงาน
ของนักเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพ
10. โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ฯ
11. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
12. โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
13. หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่าง
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เอกสารอ้างอิง ปี 2556
2. แบบสารวจความต้องการ
ของชุมชนในการจัด
กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
3. เว็บไซต์กระดานถามตอบ
4. เว็บไซต์ของงานบริการ
วิชาการคณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้ อ 3 มี ก ารประเมิ น ประโยชน์ ห รื อ 14. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ 15. โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ต่อสังคม
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
16. ผลงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียน
ลาปางกัลยาณี
ข้อ 4 มีการนาผลการประเมินในข้อที่ 3 17. โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ไปพัฒนาระบบและกลไก หรื อกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สาหรับ
การให้บริการทางวิชาการ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโรงเรียนลาปางกัลยาณี
18. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ข้ อ 5 มี ก ารพั ฒ นาความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการ 19. ภาพกิจกรรมจัดนิทรรศการใน โครงการ KM 1. ภาพกิจกรรมจัดนิทรรศการ 2.
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้
FAIR 2012 “วิถีคน วิถีงาน”
ใน โครงการ KM FAIR
สู่บุค ลากรภายในสถาบั นและเผยแพร่ สู่ 20. ภาพกิจกรรมจัดนิทรรศการประกวดผลการ
2013 “วิถีคน วิถีงาน”
สาธารณชน
ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
21. หนังสือเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การแข่งขัน
จรวดขวดน้า รอบชิงชนะเลิศ และร่วมเป็น
กรรมการตัดสินการแข่งขันการนาเสนอ
ผลงานสิงประดิษฐ์จรวดขวดน้า
22. โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าอบรมทางด้านบริการ
วิชาการและวิจัย

ข้อเสนอแนะ

ข้อมูลปี 2557

3.

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทาจรวด
ขวดน้า)
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 : ผลการนา ความรู้และ
ปีงบประมาณ 2555
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ ใ นการ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน
และ/หรือการวิจัย
ตั ว บ่ ง ชี้ สมศ.ที่ 9 : ผลการเรี ย นรู้ แ ละ
เสริม สร้ างความเข้ม แข็ งของชุ มชนหรื อ
องค์กรภายนอก
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ 1 มีระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด

4. ระบบการดาเนินงานทางด้านการทานุบารุง 1. แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
ศิลปะและวัฒนธรรม
งบประมาณ 2556
5. แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
2555
6. แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
2556

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

ข้อ 2 มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา

เอกสารอ้างอิง ปี 2555
7. แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
2555 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8. คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะวิทยาศาสตร์
9. มคอ.5 รายวิชา คพ 218 การเขียนโปรแกรม
ขั้นสูง)
10. มคอ.5 รายวิชา คพ 444 การประมวลผล
เชิงภาพ
11. มคอ. 5 รายวิชา คศ 202 แคลคูลสั 4
12. มคอ. 5 รายวิชา คศ 362 การแปลงฟูเรียร์
และลาปลาซ
13. มอค. 5 รายวิชา วศ 307 ปฏิบัติการขึ้นรูป
วัสดุ
14. มอค. 5 คม 100 เคมีทั่วไป
15. โครงการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์แบบบูรณา
การกับภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
16. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน คณะ
วิทยาศาสตร์ ภาพกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
ชุมชน ณ โรงเรียนหนองมณฑา (มอวาคี)
17. โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบ
น้าฝน ของคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

ข้ อ 3 มี ก ารเผยแพร่ กิ จ กรรมหรื อ การ
บ ริ ก า ร ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมต่อ

ข้อ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของ
การบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจั ดการเรีย นการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา

ข้ อ 5 มี ก ารน าผลการประเมิ น ไป
ปรั บ ปรุ ง การบู ร ณาการงานด้ า นท านุ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555
18. โครงการพานักศึกษาบาเพ็ญประโยชน์และ
ถวายเทียนพรรษา
19. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
20. เ ว็ บ ไ ซ ต์ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์
21. จดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์
22. ป้ายไฟวิ่งหน้าห้องสมุด
23. ภาพกิ จ กรรมโครงการถวายเที ย นพรรษา
และผ้าอาบน้าฝน
24. ภาพกิจกรรมโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ
25. ภาพกิจกรรมโครงการพิธีดาหัวผู้อาวุโส

9. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี งบประมาณ 2555 และ
2556
10. รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรี ย นการสอนประจ าภาคเรี ย นที่
1/2555 และ ภาคเรียนที่ 2/2555
-

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

1. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
7.
2. เว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมของ
คณะวิทยาศาสตร์
3. จ ด ห ม า ย ข่ า ว ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์
4. ป้ายไฟวิ่งหน้าห้องสมุด
5. ภาพกิจกรรมโครงการถวาย
เที ย นพรรษาและผ้ า อาบ
น้าฝน
6. ภาพกิจกรรมโครงการมุทิตา
จิตแด่ผู้เกษียณ

ข้อเสนอแนะ

ข้อมูลปี 2557

8.

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

บารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ 6 มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 : การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 : การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
ฃองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการ
จัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบัน
ปีการศึกษา 2555
และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ข้ อ 1 สภาสถาบั น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ 1. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2539
กฎหมายก าหนดครบถ้ ว นและมี ก าร
มาตรา 30
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด 2. ตารางการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
ล่วงหน้า
3. แบบประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประจาคณะฯ
4. สรุปแบบประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประจาคณะฯ

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ
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ข้ อ 2 ผู้ บริ หารมี วิ สั ยทั ศน์ ก าหนดทิ ศ 5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ สรุปผล
ทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
การดาเนินงานประจาปี 2555 และจัดทา
บุ คลากรทุ กระดั บ มี ความสามารถในการ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็น
2556
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 6. เอกสารประกอบการสัมมนาในการจัดทา
แผน
7. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2555 และ 2556
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2554
9. หนังสือมีการแจ้งให้ทุกหน่วยงานเพื่อทราบ
และดาเนินการ และดาเนินการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ
10. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(http://www.e-manage.mju.ac.th/)
11. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(http://doc.mju.ac.th/docclient/)
12. ระบบทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า
(http://reg.mju.ac.th/registrar/home.a
sp)

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

ข้ อ 3 ผู้ บริ หารมี การก ากั บ ติ ดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามที่ มอบหมาย
รวมทั้ งสามารถสื่ อสารแผนและผลการ
ด าเนิ นงานของสถาบั นไปยั งบุ คลากรใน
มหาวิทยาลัย

ข้อ 4 ผู้ บริหารสนับสนุ นให้บุค ลากรใน
สถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง ปี 2555
13. ระบบการตรวจเช็คเงินยืมทดรองราชการ
http://www.science.mju.ac.th/pfinanc
e/index.asp
14. ระบบตรวจเช็คการจองรถตู้
http://www.science.mju.ac.th/vancal
endar.asp
15. ระบบการจองห้องเรียนและห้องประชุม
http://www.science.mju.ac.th/roomc
alendar.asp
16. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ สรุปผล
การดาเนินงานประจาปี 2555 และจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
2556
17. หนังสือที่มีการระบุผรู้ ับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด
18. หนังสือเชิญประชุมบุคลากรครั้งที่ 2/2555
19. หนังสือเชิญประชุมบุคลากรครั้งที่ 1/2556
20. คาสั่งมหาวิทยาลัยที่ 861/2553
21. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ วาระที่มีการติดตามการบริหาร
จัดการกรณีไม่มภี าควิชา
22. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

ข้ อ 5 ผู้ บ ริ ห ารถ่ า ยทอดความรู้ แ ละ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถ
ทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็ม
ตามศักยภาพ

ข้อ 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิ บ าล โดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข อง
สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เอกสารอ้างอิง ปี 2555
23. คณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์
24. รูปภาพกล่องรับฟังความคิดเห็น
25. http://www.science.mju.ac.th/Dean/i
ndex.asp
26. โครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อเรื่อง
“การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
องค์กร”
27. โครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ
“ความสาคัญของการทาวิจัยในชั้นเรียน
อุปสรรคและปัญหาของการทาวิจยั ในชั้น
เรียนของคณะวิทยาศาสตร์”
28. รายงานการประชุม Morning talk
29. แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
2555 และ2556
30. เอกสารงบประมาณเงินรายได้ และ
งบประมาณแผ่นดิน
31. สถิติการใช้ห้องเรียน
32. มติที่ประชุมการจัดสรรดอกผลกองทุนคณะ
วิทยาศาสตร์

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ
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33. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ ครั้งที่ 12/2555
34. ระบบตรวจเช็คเงินยืมทดรองราชการ ระบบ
E-van และระบบ E-room
35. หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคระกรรมการ
ประจาคณะฯ
36. คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการประจา
คณะ)
37. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
38. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
39. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและระบบ
ควบคุมภายใน
40. คณะกรรมการ 5 ส
41. คณะกรรมการบริหารงานด้านบริการ
วิชาการ
42. คาสั่งมอบหมายงานให้รองคณบดีฯ
43. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร
44. หนังสือมติที่ประชุมการรับรองผลการเรียน
45. หนังสือมติที่ประชุมการแก้ไขผลการเรียน
46. หนังสือมติที่ประชุมการเลื่อนการสอบไล่
47. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์/
สารคณบดี

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

48. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะฯ
49. หนังสือเชิญเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
50. แบบประเมินผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
51. ผลการประเมินผู้บริหาร
52. หนังสือแจ้งเวียนบุคลากร

ข้ อ 7 สภาสถาบั น ประเมิ น ผลการ
บริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนา
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก า ร
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
ปีงบประมาณ 2555
เรียนรู้
ข้อ 1 มีการกาหนดประเด็นความรู้และ 1. แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์
เป้ า หมายของการจั ด การความรู้ ที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สอดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข องสถาบั น 2. ภาพกิจกรรมการจัดการความรูเ้ รือ่ ง “การ
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
ประเมินหลักสูตร”
บัณฑิตและด้านการวิจัย
3. ภาพกิจกรรมการจัดการความรูเ้ รือ่ ง “การ
ผลิตสื่อการสอน ประเภทตาราและหนังสือ”
4. ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เสริมทักษะผูส้ อนเชิงปฏิบัติการเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
5. ภาพกิจกรรมโครงการสนับสนุนการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ
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6. ภาพกิจกรรมการจัดการความรูเ้ รือ่ ง
“แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง
สายวิชาการ”
7. ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้“แนวทางใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ”
ข้อ 2 กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ 8. แผนการจัดการความรู้ที่ : 1
จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต 9. แผนการจัดการความรู้ที่ : 2
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตาม 10. แผนการจัดการความรู้ที่ : 3
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
ข้ อ 3 มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย น 11. กาหนดการ/ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้ จ า ก ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี
เรียนรูเ้ รื่อง “แนวทางในการปฏิบตั ิงานของ
ประสบการณ์ตรง (Tactic knowledge)
บุคลากรทั้งสายวิชาการ”
เพื่ อ ค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต ามประเด็ น 12. กาหนดการ/ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ที่ ก าหนดในข้ อ 1 และเผยแพร่
เรียนรูเ้ รื่อง“การผลิตสื่อการสอน ประเภท
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
ตารา และหนังสือ”
13. ภาพกิจกรรมการอบรมกลยุทธ์การบริการที่
เป็นเลิศและสร้างความประทับใจ
14. ภาพกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างทักษะการ
นาเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
15. ภาพกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับ
การสื่อสาร)

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

ข้อ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรี ยนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge)

เอกสารอ้างอิง ปี 2555
16. ภาพกิจกรรมการอบรมการวางแผนและ
บริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
17. ภาพกิจกรรมการอบรมเทคนิคการจัดทา
เอกสารการประชุมและเขียนรายงานการ
ประชุม
18. ภาพกิจกรรม/บันทึกความร่วมมือเครือข่าย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
19. แผนการจัดการความรูด้ ้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ
2555
20. เอกสารการผลิตสื่อการสอนประเภทตาราและ
หนังสือ /รูปแบบการจัดพิมพ์และการอ้างอิง
สื่อประเภทตาราและหนังสือ
21. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่เปิด
สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ และคุณภาพของ
บัณฑิตที่จบจากคณะวิทยาศาสตร์
22. เอกสารแหล่งทุนวิจัย และการขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ
23. เอกสารจรรยาบรรณของข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย การทาผลงานเพื่อก้าว
สู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น และการทางานเชิง
สังเคราะห์

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

ข้ อ 5 มี ก ารน าความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการ 24. รายงานการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
จัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และบัณฑิต คณะ
ปีก ารศึ ก ษาที่ ผ่ านมา ที่ เ ป็ นลายลั ก ษณ์
วิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอน รายงาน
อั ก ษร (Explicit knowledge) และจาก
การสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตคณะ
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
วิทยาศาสตร์
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 25. เอกสารการผลิตสื่อการสอน ประเภทตารา
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
และหนังสือ
26. เอกสารรูปแบบการจัดพิมพ์และการอ้างอิงสื่อ
ประเภทตาราและหนังสือ
27. รายละเอียดเอกสารยื่นจดลิขสิทธิ์ ประจาปี
งบประมาณ 2556 ประเภทหนังสือ/เอกสาร
ประกอบการสอน
28. เอกสารจรรยาบรรณ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย การทาผลงานเพื่อก้าว
สู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น และการจัดทาข้อตกลง
ภาระงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่ การ
ปีการศึกษา 2555
บริหารและการตัดสินใจ (NA)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2555

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

ข้อ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อ 1. คาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 2104/2554 เรื่อง
คณะท างานบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมี
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระบบ
ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ ตั ว แ ท น ที่
ควบคุมภายใน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2555
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
ข้อ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 2. คู่มือการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง ระบบ
และปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งอย่ า ง
ควบคุมภายใน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย
2555 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. แบบตารางประเมินความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
4. แผนการดาเนินงานการบริหารความเสีย่ ง
ระยะ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ข้อ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ 3. ตารางแผนการบริหารความเสีย่ ง ระยะ 5 ปี
ของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่
(ปีงบประมาณ 2555-2559)
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. คู่มอื การจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง
5. ตารางแผนการบริหารความเสีย่ ง
ปีงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร์)
ข้อ 4 มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง 3. แผนบริหารความเสี่ยง ระยะ 5 ปี
ที่ มี ร ะดั บ ความเสี่ ย งสู งและด าเนิ น การ
(ปีงบประมาณ 2555-2559)
ตามแผน
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2554

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ค า สั่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่
2 1 0 4 / 2 5 5 5 เ รื่ อ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระบบควบคุ ม ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
1. คู่มือการจัดทาแผนบริหาร
ความเสีย่ ง ระบบควบคุม
ภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
1. คู่มือการจัดทาแผนบริหาร
ความเสีย่ ง ปี 2556
2. แผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์
1. ตารางแผนการบริหารความ
เสี่ยง ปีงบประมาณ 2556
คณะวิทยาศาสตร์

คาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 2104/2554 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการศึกษา

1. คู่มือการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง
ปี 2557
2. แผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2557 คณะ
วิทยาศาสตร์
1. แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 7 ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการ 5. หนังสือ ศธ 0523.4.1.3 /053 รายงานผลการ 1. หนังสือ ศธ 0523.4.1.3 /43
ดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภา
ดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 6. หนังสือ ศธ 0523.4.1.3 /156 รายงานผลการ
รอบ 6 เดือน
1 ครั้ง
ดาเนินงาน รอบ 12 เดือน
2. หนังสือ ศธ 0523.4.1.3
7. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6
/156 รายงานผลการ
เดือน
ดาเนินงาน รอบ 12 เดือน
8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12
3. รายงานผลการบริหารความ
เดือน
เสี่ยง รอบ 6 เดือน
4. รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยง รอบ 12 เดือน
ข้ อ 6 มี ก ารน าผลการประเมิ น และ 5. เอกสารการประเมินผลการดาเนินงาน
1. เอกสารการประเมินผลการ
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้
ปีงบประมาณ 2555
ดาเนินงาน ปีงบประมาณ
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง 6. แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ
2556
ในรอบปีถัดไป
2556 คณะวิทยาศาสตร์
2. แผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2557 คณะ
วิทยาศาสตร์
ตั ว บ่ ง ชี้ สมศ.ที่ 12 : การปฏิ บั ติ ต าม
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ตั ว บ่ ง ชี้ สมศ.ที่ 13 : การปฏิ บั ติ ต าม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ข้อมูลปี 2557

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงิน
ปีงบประมาณ 2555
และงบประมาณ
ข้ อ 1 มี แ ผนกล ยุ ท ธ์ ท างกา รเ งิ น ที่ 1. แผนกลยุทธ์ดา้ นการเงินคณะวิทยาศาสตร์
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อ 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน 3. รายละเอียดการของบประมาณ
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการ 4. นโยบายการจัดทางบประมาณเงินรายได้
วางแผนการใช้ เงิ นอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ
ประจาปี 2555
โปร่งใส ตรวจสอบได้
5. หลักเกณฑ์การจัดสรร
6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ

ข้อ 3 มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้อง 6. งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัย
กับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ และ 7. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2555
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร
8. แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2555

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

1. แผนกลยุทธ์ดา้ นการเงิน
คณะวิทยาศาสตร์
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. รายละเอียดการขอ
งบประมาณ
2. นโยบายการจัดทา
งบประมาณเงินรายได้
ประจาปี 2555
3. หลักเกณฑ์การจัดสรร
4. แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายได้
5. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
คณะฯ
1. งบประมาณรายจ่าย
มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

ข้อ 4 มีการจัดทารายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ
และรายงานต่อสภา
สถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ข้อ 5 มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
การวิ เ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ย และวิ เ คราะห์
สถานะทางการเงิน และความมั่น คงของ
สถาบันอย่างต่อเนื่อง

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

4. รายงานรายจ่ายจริง
5. เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์
3. รายงานรายจ่ายจริง
4. รายงานผลการเบิกจ่ายตามมาตรฐานเร่งรัด
การเบิกจ่าย
5. การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
6. เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อทบทวน
แผนปฏิบัตริ าชการ

ข้อ 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ 5. หนังสือกฎบัตรสานักงานตรวจสอบภายใน
ภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติ ดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์
ที่สถาบันกาหนด

เอกสารอ้างอิง ปี 2556
2. งบประมาณเงินรายได้
ประจาปี 2555
3. แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี 2555
1. รายงานรายจ่ายจริง
2. เว็บไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์
1. รายงานรายจ่ายจริง
2. รายงานผลการเบิกจ่ายตาม
มาตรฐานเร่งรัดการ
เบิกจ่าย
3. การรายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ รอบ 6
เดือน และ 12 เดือน
4. เอกสารประกอบการ
สัมมนาเพื่อทบทวน
แผนปฏิบัตริ าชการ
1. หนังสือกฎบัตรสานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อ 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผล
การใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ
นาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ข้ อ 1 มี ร ะบบและกลไกการประกั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธ
กิ จ และพั ฒ นาการของสถาบั น
ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เที ย บเท่ า และด าเนิ น การตาม
ระบบที่กาหนด

2. รายงานการวิเคราะห์สรุปงบประมาณเงิน
รายได้
3. แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. รายงานการวิเคราะห์สรุป
งบประมาณเงินรายได้
2. แนวทางการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 1. ค า สั่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
1972/2556 เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง
แม่โจ้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ่ า ย
2. แผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ยุท ธศาสตร์แ ละมาตรฐาน
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2555
การศึกษา
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน 2. แผนการดาเนินงานการ
คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ประกันคุณภาพการศึกษา
4. คู่มือประกันคุณภาพภายในของสานักงาน
ภายใน ประจาปีการศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2556
5. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
6. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา
2555

ข้อมูลปี 2557

ปีการศึกษา 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

ข้ อ 2 มี ก ารก าหนดนโยบายและให้
ความส าคั ญ เรื่ อ งการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
ข้ อ 3 มี ก ารก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ เ พิ่ ม เติ ม
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

ข้อ 4 มีการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน

เอกสารอ้างอิง ปี 2555
7. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร/สานักงาน
เลขานุการ ประจาปีการศึกษา 2555
8. มติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 4/255
9. มติที่ประชุมผู้บริหารในคราวประชุมครั้งที่
8/2551
10. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาตัวบ่งชี้
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
11. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2554
12. รายงานผลประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อ
คราวประชุมครั้งที่ 2/2554
13. รายชื่อผู้รับผิชอบในการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
14. แผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2555
15. กาหนดการโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร/สานักงาน

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

ข้ อ 5 มี ก ารน าผลการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในมาปรับ ปรุงการ
ทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

เอกสารอ้างอิง ปี 2555
16. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์
17. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะวิทยาศาสตร์
18. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2554
19. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ 2555 รอบ 6
เดือน
20. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ 2555 รอบ 12
เดือน
21. เว็บไซต์ระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์

ข้ อ 6 มี ร ะบบสารสนเทศที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล
สนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ค ร บ ทั้ ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
ข้อ 7 การมี ส่วนร่วมของผู้มีส่ วนได้ส่ว น 22. กาหนดการ/ภาพกิจกรรมโครงการ
เ สี ย ใ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้ 23. เอกสารสรุปกิจกรรมเครือข่ายด้านการ
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “การ
ของสถาบัน

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบ

เอกสารอ้างอิง ปี 2555

24.

ข้อ 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 25.
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่ า งสถาบั น และมี กิ จ กรรม 26.
ร่วมกัน
27.

ข้อ 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจยั ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้
ประโยชน์

ประกันคุณภาพการศึกษากับกิจกรรม
นักศึกษา”
คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการประจา
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อเสนอแนะ/รูปภาพการให้สมั ภาษณ์
ภาพกิจกรรมบันทึกความร่วมมือเครือข่าย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
บันทึกความร่วมมือด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา
แผนและกาหนดการในการดาเนินกิจกรรม
หนังสือเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
-

เอกสารอ้างอิง ปี 2556

ข้อมูลปี 2557

ข้อเสนอแนะ

