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1. วัตถุประสงค ์แนวทาง และคณะกรรมการตรวจประเมิน 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือประเมินระดับการพัฒนาและศักยภาพของคณะ/สถาบันที่น าเกณฑ์ EdPEx มาใช้เพ่ือการ
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ และเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผล
การด าเนินงานของคณะวิชา/สถาบัน ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ของคณะวิชา/สถาบันในภาพรวม 
 

แนวทางที่ใช้ในการตรวจประเมิน 
  การตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินโดยใช้เกณฑ์  Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพ่ือให้พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด ที่มาของเกณฑ์คือ Baldrige Education Criteria for 
Performance Excellence เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงการศึกษา และมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งใน
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง รวมทั้งประเทศไทย น าเกณฑ์นี้ไปใช้เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
นอกจากนี้ มีโปรแกรมเกี่ยวกับผลการด าเนินการหรือความเป็นเลิศทางธุรกิจอยู่ประมาณ 100 โปรแกรม              
ทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ของ Baldrige หรือเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันเป็นต้นแบบการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
 คณะผู้ประเมิน ได้พิจารณาประเมินรายงานของคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)โดยจัดท ารายงานส่วนบุคคล (independent review workbook) หลังจาก
นั้นจะมาประชุมเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน จัดท าแผนการเข้าตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ เพ่ือการยืนยันข้อมูลจากรายงาน 
และท ารายงานสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา น า เสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาตัดสินต่อไป  
 

รายนามคณะกรรมการ 
1. รองศาสตราจารย์สุพินดา คูณมี                             ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ กรรมการ 

4. นางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์ เลขานุการ 

5. นางสาวมนัสวี เชียะไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 
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2. บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme) 

ก. Process Strength 
 ผู้น าระดับสูงของคณะฯ มีแนวทางการน าองค์กร ผ่านการก าหนดวิสัยทัศน์  "Go for Smart 

Agriculture" และค่านิยม "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม" 
ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างสถาบันให้ประสบความส าเร็จบรรลุพันธกิจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ (ตาราง  2.1.4) มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามพันธ
กิจหลัก 4 ด้าน (ตาราง 4.1.1) ผ่านระบบการน าองค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ เช่น e-Action plan, PA online, Budget management 
และ CMU-PA เป็นต้น การด าเนินการดังกล่าวสนับสนุนผลการด าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายตามพันธ
กิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

  คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการรับฟังเสียงของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือน าสารสนเทศมาใช้ในการ
ออกแบบ จัดการ ปรับปรุง หลักสูตรและบริการ เช่น ด้านการจัดการศึกษา ออกแบบหลักสูตร 
double degree ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้ตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของ
ลูกค้าและสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยใช้สมรรถนะหลักและขีดความสามารถขององค์กร
และคู่ความร่วมมือ และด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรใน
เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน โดยแสดงข้อก าหนดของแต่ละกระบวนการหลัก และกระบวนการ
สนับสนุน 7 กระบวนการ (รูปที่ 6.1.1-6.1.2) และมีการวิเคราะห์ควบคุมต้นทุน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายหรือ
ลดความสูญเสีย (ตารางที่ 6.2.1) การด าเนินการดังกล่าวช่วยส่งเสริมการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล
ของคณะฯ และตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

 

ข. Process OFI 
 ไม่ชัดเจนการพิจารณาใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) รวมทั้งสมรรถนะหลัก

ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดท ากลยุทธ์ที่ชัดเจนและตอบโจทย์ความท้าทายด้านต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้
ในโครงร่างองค์กร รวมถึงไม่แสดงการพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านพันธ
กิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านทรัพยากรบุคคล ความชัดเจนในการ
จัดท ากลยุทธ์จะส่งเสริมให้คณะฯ สามารถก าหนดแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
อย่างครบถ้วน เพ่ือการตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

 คณะฯ ไม่แสดงแนวทางที่ส าคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงาน
ที่ส าคัญ การเลือกใช้ผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ที่ช่วยด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะกระบวนงานที่ต้องอาศัยความคล่องตัว หรือต้องอาศัยสมรรถนะหลัก/ขีด
ความสามารถของคณะฯและความสามารถของคู่ความร่วมมือเพ่ือเสริมความเข้มแข็งซึ่งกันและกันใน
การบูรณาการพันธกิจทั้ง 3 ด้าน ไม่แสดงการก าหนดตัววัดระดับกลยุทธ์/ระดับคณะฯ ตัววัดระดับ
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ภาควิชา/หน่วยงาน ตัววัดระดับปฏิบัติการ/กระบวนการ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามผลด าเนินการ
โดยรวมและการปฏิบัติงานประจ าวัน รวมทั้งไม่แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวัดทั้ง
ระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการทุกส่วนงาน ไม่ชัดเจนด้านแนวทางการประเมินขีดความสามารถ
หรือความเชี่ยวชาญของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงในการปรับ
หลักสูตรเป็น Smart Agriculture ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวจะสนับสนุนการน าแนวทางการ
ถ่ายทอดของกระบวนการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือมุ่งเน้นความส าเร็จและประสบผลส าเร็จในทุก
พันธกิจ   

 ไม่ชัดเจนด้านวิธีการในการก ากับดูแล การก าหนดเป้าหมาย/ค่าคาดหวังของตัววัดกระบวนการที่
ส าคัญตามตารางที ่6.1.1 และตารางท่ี 6.1.2 การวัดผลการสื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยมของผู้น าระดับสูง
สู่กลุ่มบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้าอ่ืนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและแนวทางในการรวบรวมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ไม่พบสารสนเทศความพึง
พอใจ ความไม่พึงพอใจของผู้เรียนด้านสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษา การมีแนวทางที่ชัดเจนและการ
น าสารสนเทศมาใช้ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบ จะส่งเสริมการด าเนินงานที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นได้  

 ไม่ชัดเจนด้านแนวทางในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติของบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน Smart Agriculture, 
ภาษาอังกฤษ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา การส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
การบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ การสร้างนวัตกรรม การด าเนินการที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวจะ
ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างผลงานที่โดดเด่นและตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ค.  Result Strength 
 ผลลัพธ์บางด้านที่ส าคัญอยู่ในระดับดีและมีแนวโน้มที่ดี เช่น จ านวนนักศึกษาที่ไปเสนองาน ฝึกงานใน

ระดับนานาชาติ (ภาพที่ 7.1.2) ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามแผน (ภาพที ่
7.1.4) จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์แก่สังคม/ชุมชน (ภาพที ่7.1.7) จ านวนผลงานวิจัยที่
สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์/สร้างมูลค่าเพ่ิม  (ภาพที่ 7.1.8) จ านวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกของอาจารย์ทั้งหมด (ภาพที ่7.3.5) จ านวนชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้
ความร่วมมือกับคณะฯ (ภาพที่ 7.3.9) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน ต่อบรรยากาศ
การท างาน (ตารางที่ 7.3.1) จ านวนผู้ลาออกของกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวและบุคลากรสายสนับสนุน (ภาพ
ที ่7.3.11) และจ านวนโครงการวิจัยบนพ้ืนที่สูงเพิ่มข้ึนตั้งแต่ปี 2557-2559 (ภาพที่ 7.4.4) 

 เริ่มมีการแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคู่เทียบ เช่น ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหลัง
ส าเร็จการศึกษา (ภาพที่ 7.1.5) QS World Ranking by Subject - Agriculture & Forestry 
2015-2017 (ภาพที่ 7.4.7) และ QS World Ranking by Subject - Agriculture & Forestry 
2017 (Performance Measurement) (ภาพที ่7.4.8) 
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ง.  Result OFI 
 คณะฯ ไม่แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญในหลายเรื่อง ได้แก่ ก) ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล 

เช่น การสื่อสารเพ่ือน าทิศทางองค์กร การสื่อสารสร้างความผูกพันกับบุคลากร การสื่อสารบุคลากร
เพ่ือการมุ่งเน้นปฏิบัติ การประเมินตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ การรับรองมาตรฐาน การ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผลปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ ข) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
ผู้รับบริการ เช่น ผลลัพธ์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติ และแหล่งทุนวิจัย ผลลัพธ์ความผูกพัน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาต่างชาติ และผู้ใช้บริการวิชาการ ค) ผลลัพธ์ที่สะท้อนการ
บริหารขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ทั้งสองกลุ่ม  เช่น ทักษะการ
มุ่งสู่ Smart Office และ Smart Agriculture และระยะเวลาการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรและผู้น า และการประเมินบุคลากร การ
แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร อาจช่วยให้คณะฯ ติดตามและดูแนวโน้มการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น 

 ผลลัพธ์หลายด้านต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เช่น ผลการประเมินผู้บริหารด้านธรรมภิบาล และด้านบริหาร
จัดการองค์กร (ภาพที่ 7.4.2) ร้อยละตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย (ภาพที่ 7.4.3) ร้อยละ
ของอาจารย์ที่เสนอขอต าแหน่งวิชาการตามแผนต่ออาจารย์ที่มีสิทธิ์ขอทั้งหมด (ภาพที่ 7.3.3) สัดส่วน
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ต่ออาจารย์ทั้งหมด (ภาพที่ 7.3.4) 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง  
(ภาพที่ 7.3.7)  จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (ภาพที่ 7.3.8)  ระดับความผูกพันที่บุคลากรมีต่อคณะฯ (ภาพที่ 7.3.10) และจ านวนของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา (ตารางที ่7.3.2) 

 ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มลดลง ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการเงิน งบรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2557-2559 
(ภาพที ่7.5.1) ผลลัพธ์ด้านการตลาด จ านวนนักศึกษาทุกระดับลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2558-2560 
(ตารางที่ 7.5.1) จ านวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการของคณะฯ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)  (ภาพที่ 
7.5.7) และด้านบรรยากาศการท างาน ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อบรรยากาศ
การท างานในเกือบทุกหัวข้อ (ตารางที ่7.3.1) เป็นต้น  
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3. รายละเอียดผลการตรวจประเมินแยกรายหมวดและหัวข้อ 
 

หมวดที่ 1 การน าองค์การ 
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

 ผู้บริหารคณะฯ เริ่มชี้น าองค์กรอย่างเป็นระบบด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์  "Go for Smart 
Agriculture" และค่านิยม "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม" 
ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างสถาบันให้ประสบความส าเร็จบรรลุพันธกิจ และท าการถ่ายทอดไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง และลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ
และผู้ส่งมอบ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ตามตารางที่ 1.1.1 สู่กลุ่มบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ และผู้ส่งมอบ  

 ผู้บริหารคณะฯ ให้ความส าคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม จัดตั้ง
กรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ก ากับดูแลนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และความ
ประพฤติ จัดประชุมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษา
ยึดถือกฎระเบียบ 

 ผู้บริหารคณะฯ มีแนวทางสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุพันธกิจด้านจัดการศึกษา วิจัย บริการ
วิชาการ และบริหาร ที่มุ่งความส าเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ตารางหน้า 1-2) ส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินงานสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามตารางที่  2.1.4 มีการรายงานผลตามตัวชี้วัดโดยผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการศูนย์ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

OFI 

 ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบที่คณะฯ ประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของการสื่อสารวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม พันธกิจสู่กลุ่มบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้าอ่ืน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การด าเนินการเรื่องนี้จะ
ช่วยให้คณะฯ พัฒนาระบบการน าองค์กรเพื่อบรรลุผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังได้   

 ไม่ชัดเจนด้านวิธีการที่ผู้น าระดับสูงประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นต่อค่านิยม
องค์กรอย่างไร และไม่ชัดเจนในการก าหนดประเด็นด้านการประพฤติปฏิบัติที่ถูกกฎหมายและมี
จริยธรรมของพันธกิจด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ความชัดเจนในเรื่อง
ดังกล่าวจะส่งเสริมค่านิยมการรับผิดชอบต่อสังคมของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

 ไม่ชัดเจนด้านวิธีการที่ผู้น าระดับสูงสร้างบรรยากาศ เพ่ือท าให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน สร้าง
นวัตกรรมและท าให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ หากมีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  คณะฯ         
จะสามารถสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือให้มีการด าเนินการสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทั่ว
องค์กรหรือส่งผลต่อการเรียนรู้ระดับสถาบัน  
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1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

 คณะฯ มีคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ก ากับดูแลการท างานและให้ค าปรึกษา
เชิงนโยบายการบริหารงานแก่คณะกรรมการบริหารคณะฯ  

 ผู้บริหารคณะฯ แสดงวิธีก ากับดูแลองค์กรทั้งด้านการด าเนินการตามกลยุทธ์ การเงิน และการวางแผน
สืบทอดต าแหน่งผู้น าระดับสูง ตามตาราง 1.2.1 มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรในองค์กร 
ด้วยการเผยแพร่คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

OFI 

 คณะฯ ไม่ได้อธิบายการก าหนดชุมชนบนพ้ืนที่สูง ให้สอดคล้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทั้งด้านการ
ให้บริการวิชาการ การสนับสนุนการเรียนการสอน Smart Agriculture การพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณา
การตอบโจทย์ Smart Agriculture ความชัดเจนดังกล่าว อาจส่งเสริมความสามารถหรือสมรรถนะ
ของคณะฯ ในการสนับสนุนชุมชนพ้ืนที่สูง เพ่ือบูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ และเป็นการสร้างผลงานที่
โดดเด่นของคณะฯ ได้ 

 ไม่พบวิธีที่คณะฯ แสดงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่พึงมี ตัวอย่างเช่น การอนุรักษ์ทรัพยากร การ
มุ่งเน้นมหาวิทยาลัยสีเขียว การทบทวนการกระท าของคณะฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น หากมีการด าเนินการในเรื่องนี้อย่างชัดเจนจะสะท้อนต่อการมุ่งปฏิบัติตามค่านิยมของคณะฯ ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้      

 คณะฯ ไม่แสดงการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบในหลายเรื่อง เช่น ก) แนวทางท่ีใช้ในการก ากับดูแลและ
การประเมินผลการด าเนินงานผู้บริหารระดับรอง ได้แก่ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า/
ผู้อ านวยการศูนย์ ผู้ช่วยคณบดีและเลขานุการคณะ ข) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการ
ในการปกป้องผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ค) การติดตามการเฝ้าระวัง/ควบคุมให้
บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม เป็นต้น 
 

หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์  ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

 ผู้บริหารวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์
ความเสี่ยง จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรค ด้วย SWOT analysis วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน 
(TOWS Matrix) โดยใช้ข้อมูลจากตารางที ่2.1.1 มาจัดท ากลยุทธ์ด้วยขั้นตอนตามกรอบเวลาด้วยรูปที่ 
2.1.1 ได้วิสัยทัศน์ Go for Smart Agriculture และกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน นอกจากนี้ผู้บริหารได้ระบุ
โอกาสเชิงกลยุทธ์จากการวิเคราะห์สมรรถหลัก ขีดความสามารถของบุคลากร สถานการณ์ด้าน
การเกษตรของโลก และนโยบายประเทศ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
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ทั้ง 3 เรื่อง คือ Climate change, Clean food, Smart Agriculture knowledge โดยแสดงด้วย
ตารางที่ 2.1.2 ที่ระบุการสร้างนวัตกรรม แล้วน ามาก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ก ากับด้วยเวลาที่
ต้องการบรรลุไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวทุกพันธกิจด้วยตารางที่ 2.1.3 

OFI 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่แสดงไว้ในตารางที่ 2.1.3 และ 2.1.4 ไม่สอดคล้องกับ Key Strategic 
Challenges และ Key Strategic Advantages ของโครงร่างองค์กร (หน้า vi) รวมถึงต้องพิจารณา
วัตถุประสงค์ เชิ งกลยุทธ์ ให้ครบ  4 ด้าน ได้แก่  product, operation, social responsibility, 
workforce หากคณะฯ ด าเนินการให้ชัดเจนจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแผนกลยุทธ์ที่ต้องการ
ตอบวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้ครบถ้วนและตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

 ตามที่คณะฯ นิยาม ค าว่า "Smart Agriculture" ในวิสัยทัศน์ว่าคือ "การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยี  
นวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพ่ิม" มี
ความแปลกใหม่แตกต่างจากการเกษตรของสถาบันอ่ืนมากน้อยเพียงใด มีประเด็นใดที่ถือว่ามีความ
โดดเด่นเหนือว่าคู่แข่ง นอกจากนี้ขีดความสามารถของคณะฯ ในปัจจุบันใช้สนับสนุน Smart 
Agriculture ได้เต็มที่มากเพียงใด หรือต้องพัฒนาขีดความสามารถและเพ่ิมก าลังบุคลากรอีกเท่าใดถึง
เหมาะสมพอที่่จะส่งให้คณะฯ ก้าวถึงวิสัยทัศน์ได้ หรือต้องอาศัยคู่ความร่วมมือด้วยหรือไม่ ความ
ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้จะเก้ือหนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้       

 ไม่ชัดเจนเรื่องแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญ การเลือกใช้ผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ
อย่างเป็นทางการมาช่วยด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  โดยเฉพาะกระบวนงานที่ต้อง
อาศัยความคล่องตัว หรือต้องอาศัยสมรรถนะหลัก/ขีดความสามารถของคณะฯ และของคู่ความ
ร่วมมือ เพ่ือเสริมความเข้มแข็งซึ่งกันและกันในการบูรณาการพันธกิจทั้ง 3 ด้าน 
 

ข้อสังเกต จากตารางที่ 2.1.3 หากพิจารณาความหมายตามเกณฑ์ กล่าวคือ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป็นเป้าหมายใหญ่ขององค์กรที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ส าคัญที่น าองค์กรบรรลุ
วิสัยทัศน์ในระยะยาว จึงเป็นเรื่องใหญ่กว่าเป้าประสงค์ (Goals) ซึ่งเป็นสภาพในอนาคตที่องค์การ
ต้องการที่จะบรรลุ มีไว้เพ่ือวัดความส าเร็จเป็นพ้ืนฐานส าหรับวัดความก้าวหน้าและเร่งให้บรรลุผล  

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

 ผู้บริหารคณะฯ ประชุมกับหัวหน้างานร่วมกันแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ (ตารางที่  
2.1.4) น าสู่การปฏิบัติด้วยแผนระยะสั้นและระยะยาว มีแผนด้านบุคลากร มีตัววัดผลการด าเนินการ
และก าหนดค่าคาดการณ์ผลการด าเนินการ (ตารางที่ 2.1.6) มีการถ่ายทอดแผนและตัวชี้วัดสู่การ
ปฏิบัติ ผ่านรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า/ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้างาน ตามขั้นตอนที่ 8 
ในการจัดท ากลยุทธ์ (รูปที่ 2.1.1) สู่บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ความร่วมมือ มีการรายงานผล
การปฏิบัติงานทางระบบ e-Action plan รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส 
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นอกจากนี้มีการติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ ตามข้ันตอนที ่9 โดยการติดตาม
ตัววัด 29 ตัววัด   

OFI 

 คณะฯ ไม่แสดงแนวทางในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ ที่เอ้ือต่อความคล่องตัวต่อสถานการณ์ที่
แปรเปลี่ยน โดยเฉพาะแผนที่ต้องผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่  ๆ อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดมาก่อนได้ เช่น การปรับหลักสูตรเป็น Smart Agriculture อาจมีปัจจัยภายใน เช่น จ านวน
และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ปัจจัยภายนอก เช่น คู่ความร่วมมือมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามที่ต้องการหรือความสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติที่ปรับเปลี่ยนได้ดีพอ เป็นต้น การ
ทบทวนระบบการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เช่น การประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติ จะท าให้เห็นโอกาสปรับปรุงเร่งผลลัพธ์ให้ได้ตามเป้าหมาย    

 ไม่ชัดเจนในการจัดท าแผนปฏิบัติการหลายเรื่อง คือ ไม่แสดงค่าคาดการณ์คู่เทียบด้านการวิจัย การ
จัดสรรทรัพยากรไม่เป็นระบบไม่เชื่อมกับแผนปฏิบัติการ ไม่แสดงการวิเคราะห์จ านวนเงินของแต่ละ
แผนปฏิบัติการที่ต้องการใช้เทียบกับเงินที่คณะฯ มีอยู่ว่าพอใช้หรือไม่ ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว 
อาจช่วยลดอุปสรรคต่อความส าเร็จของการด าเนินงานของแต่ละแผน 
 

ข้อสังเกต การก าหนดค่าคาดการณ์ระยะสั้น 1 ปี (2559) ในตารางที่ 2.1.6 ข้อมูลเหมือนกันกับ
ผลลัพธ์ของตารางที ่4.1.1 และผลลัพธ์ในหมวด 7 
 

หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
3.1 เสียงของลูกค้า  ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

 คณะฯ มีแนวทางการรับฟังเสียงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ได้ข้อมูลความ
คาดหวัง ความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  และประเมินช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า ตาม
ตารางที่ 3.1.1 นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพัน จากอัตราการลาออกและ
การย้ายคณะฯ ของนักศึกษา จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ หรือน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับหลักสูตร การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยและการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมในงานบริการวิชาการ 

OFI 

 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น นักศึกษาต่างชาติ กลุ่มศิษย์เก่า และ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนของคู่แข่ง เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่น าไปใช้ในการออกแบบหลักสูตร งานวิจัย 
การบริการ หรือน าไปวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของคณะฯ    

 คณะฯ ไม่แสดงถึง สารสนเทศด้านความไม่พึงพอใจของลูกค้า ที่จะน าสารสนเทศมาใช้ปรับปรุง
กระบวนการ เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า      
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 ไม่พบสารสนเทศความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของผู้เรียน ของตัววัดกระบวนการที่ส าคัญ ตามที่
ระบุไว้ในตารางที่ 6.1.1 และ 6.1.2 ด้านสิ่งสนับสนุนการสอน เช่น ห้องเรียน อุปกรณ์ในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ระบบ IT ห้องสมุด โรงอาหาร หอพัก การขาดข้อมูลที่ส าคัญดังกล่าว อาจเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนได้ 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า  ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

 คณะฯ ก าหนดหลักสูตรและบริการโดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอก (ตารางที่ 2.1.1) และ
ความต้องการความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนจากแบบสอบถามและการพบปะสนทนา 
(ตารางที่ 3.1.2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใช้ข้อมูลจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต และปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการก าหนดหลักสูตร ในการปรับปรุงหลักสูตรมุ่งสู่การเป็น Smart Agriculture และ
ความร่วมมือกับภาคเอกชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมและฝึกงาน การด าเนินการดังกล่าวส่งเสริมให้
คณะฯ สามารถน าไปออกแบบหลักสูตรและบริการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นได้ 

OFI 

 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามตารางที่ 3.1.3 
ว่าสามารถตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการแต่ละกลุ่มอย่างไร การประเมิน
จากข้อมูลความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของกิจกรรมต่าง ๆ อาจไม่เพียงพอต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรือสามารถตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน
อย่างแท้จริงได้ 

 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ได้ก าหนดทักษะของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่สะท้อนการมุ่งสู่การเป็น Smart 
Agriculture เพ่ือการประเมินผลความส าเร็จ ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว อาจส่งเสริมให้คณะฯ สร้าง
ผลการด าเนินงานที่โดดเด่น และบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ได้ 

 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ก าหนดตัววัดประสิทธิผล/ประสิทธิภาพของระบบจัดการข้อร้องเรียนจากผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่างไร และมีแนวทางในการรวบรวมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างไร การ
ด าเนินการที่เป็นระบบจะส่งเสริมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และเพ่ิมพูนความภักดี
ของผู้เรียนและลูกค้าให้แก่คณะฯ ได ้ 
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หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ  ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

 คณะฯ เลือกตัววัดตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน จ านวน 29 ตัววัด แสดงในตารางที่ 4.1.1 ทบทวนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ผู้บริหารติดตามผลการด าเนินงานได้จากระบบบันทึกโครงการ         
(e-Action plan) ระบบติดตามตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติงาน (PA online) และระบบบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณ (Budget management) รายงานผลติดตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัย (CMU-PA) เพ่ือใช้ทบทวนแผนและปรับปรุงในปีต่อไป     

OFI 

 แม้ว่าคณะฯ ก าหนดตัววัดตามพันธกิจหลัก (ตารางที่ 4.1.1)  แต่ไม่ได้จัดกลุ่มตัววัดผลการด าเนินการ
ที่ส าคัญเพ่ือประโยชน์ในการติดตามผลด าเนินการโดยรวมและการปฏิบัติงานประจ าวัน  เช่น การ
ก าหนดว่าตัววัดใดเป็นตัววัดระดับกลยุทธ์/ระดับคณะฯ ตัววัดระดับภาควิชา/หน่วยงาน ตัววัดระดับ
ปฏิบัติการ/กระบวนการ ไม่ชัดเจนว่าได้ก าหนดค่าเป้าหมาย/คาดการณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศที่ ได้จากการวัดทั้ งระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการทุกส่วนงาน  เพ่ือประเมิน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนสามารถเฟ้นหาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศได้
ในวงกว้างทั่วคณะฯ   

 ไม่พบการใช้ข้อมูลเทียบเคียงของคู่เทียบด้านเสียงของลูกค้า และข้อมูลสารสนเทศ ด้านการตลาด 
ส าหรับก าหนดค่าคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต การมีข้อมูลคู่เทียบที่เพียงพอมาเปรียบเทียบ
กับผลลัพธ์ของคณะฯ จะท าให้คณะเห็นโอกาสปรับปรุงได้อย่างก้าวกระโดด   

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

 คณะฯ ก าหนดขั้นตอนการจัดการความรู้เป็น 8 ขั้นตอน รับผิดชอบโดยคณะกรรมการจัดการองค์
ความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และการบริหารจัดการ ซึ่งด าเนินการ
วิเคราะห์องค์ความรู้ส าคัญในส่วนงานและองค์ความรู้ที่ต้องการ รวบรวมองค์ความรู้ หาแนวทางการ
ได้มาซึ่งความรู้ ก าหนดแผน KM เพ่ือจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดท า KM Corner ในเว็บไซต์
และการจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติ       

 คณะฯ มีการใช้ฐานข้อมูลหลายระบบ เช่น AGRI-MIS, CMU-MIS ระบบสารสนเทศของหน่วยงานใน
คณะฯ และของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย คณะฯ มีขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย 7 
ขั้นตอน เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพตรงความต้องการของผู้ใช้ และคณะฯ มีหน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศคอยดูแลฮาร์ดแวร์และพัฒนาซอฟต์แวร์ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110  
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OFI 

 ไม่ชัดเจนเรื่องการจัดการความรู้ในระดับคณะฯ ที่ตอบสนองต่อบริบทเชิงกลยุทธ์หรือตอบสนองต่อ
การมุ่งสู่วิสัยทัศน์ หรือการจัดการความรู้ที่เป็นนวัตกรรมของคณะฯ และการเรียนรู้ที่บุคลากรต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งไม่พบผลลัพธ์การจัดการความรู้ในหมวด 7  เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน การมุ่งสู่วิสัยทัศน์  และการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามค่านิยมของคณะฯ      

 ไม่พบวิธีบริหารข้อมูลสารเทศเชิงระบบ รวมถึงการประเมินคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญ 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศให้มีคุณภาพตามความต้องการในการใช้งาน
ของบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น    
           

หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 
5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน  ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

 คณะฯ ประเมินอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาจาก FTES, สมรรถนะหลัก, Smart 
Agriculture ในบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากงานประจ า และทักษะการท างานแบบ Smart 
Office ตามตารางท่ี 5.1.1 การด าเนินการดังกล่าว จะช่วยให้คณะฯ ด าเนินการตามพันธกิจได้ 

OFI 

 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีการประเมินหรือบริหารขีดความสามารถของบุคลากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในด้าน Smart Agriculture เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เทคโนโลยี 
หรือตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความชัดเจนเหล่านี้จะช่วยให้คณะฯ บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด
ไว้     

 ไม่ชัดเจนเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล ที่สะท้อนการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ ความชัดเจนดังกล่าวอาจสะท้อนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เอ้ือหนุนต่อการ
มุ่งผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศได้ 

 คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานเฉพาะด้านกายภาพ/ด้านอาคารภายในสถาบัน แต่ไม่
แสดงถึงการสร้างบรรยากาศด้านบุคลากรและความปลอดภัยให้ครอบคลุมสถานที่อ่ืนภายนอกสถาบัน 
เช่น พ้ืนที่ศูนย์วิจัยแม่เหียะ พ้ืนที่สถานีวิจัยเกษตรที่สูง 3 แห่ง อีกทั้งไม่แสดงมาตรการดูแล
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพของบุคลากร ความชัดเจนในเรื่อง
ดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ สามารถปฏิบัติงานด้านเกษตรที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Go 
for Smart Agriculture ที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานและปลอดภัยได้ 
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร  ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

 คณะฯ มีแนวทางในการขับเคลื่อนการสร้างความผูกพันที่ก าหนดจากการประชุมร่วมกันโดยใช้ความ
ต้องการ ความคาดหวังของบุคลากรภายใน การจัดสรรงบประมาณ ตามภาพที่  5.2.1 เพ่ือน ามาจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน ตามตารางที่ 5.2.1 การด าเนินการดังกล่าว ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรม
ขององค์กร "เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม" ให้การด าเนินงานบรรลุผลตามพันธกิจได้ 

OFI 

 คณะฯ ไม่แสดงการจัดการสนับสนุนบุคลากรเพ่ือผลด าเนินการที่โดดเด่นด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ก) การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการ
สอน Smart Agriculture, ภาษาอังกฤษ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ข) การส่งเสริม
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ ค) การสร้างนวัตกรรม การด าเนินการ
ในเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้คณะฯ สามารถบรรลุแผนปฏิบัติการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน 

 ไม่ชัดเจนว่า คณะฯ ได้วางแผนการพัฒนาผู้น า บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน 
อย่างเป็นระบบ เพ่ือการบริหารบุคลากรให้ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุ
แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามตารางที่ 2.1.4 อย่างไร รวมทั้งการประเมินผลการ
ด าเนินงาน การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนจะช่วยส่งเสริมสมรรถนะหลักของคณะฯ ได้ 

 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีกระบวนการในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรทุกกลุ่มที่
เป็นระบบอย่างไร การด าเนินการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว จะส่งผลต่อความผูกพันและความทุ่มเท
ของบุคลากรทุกกลุ่มในการปฏิบัติงาน 
 

หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างาน  ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

 คณะฯ เริ่มมีการออกแบบ จัดการ ปรับปรุง หลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ อย่าง
เป็นระบบ มีหลักสูตรที่ ออกแบบให้ตอบสนองความต้องการ  ความคาดหวั งของลูกค้ า 
เทคโนโลยีการเกษตร นโยบาย Thailand 4.0 กฎระเบียบ ใช้สมรรถนะหลัก ขีดความสามารถของ
องค์กร และคู่ความร่วมมือที่ท า MOU double degree ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้ง
งานวิจัยและการบริการวิชาการ ที่ออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของเกษตรในเชียงใหม่  และ
ภาคเหนือตอนบน และแสดงข้อก าหนดของแต่ละกระบวนการหลักด้วยตารางที่  6.1.1 กระบวนการ
สนับสนุน 7 กระบวนการ ด้วยตารางที่ 6.1.2 และการปรับปรุงหลักสูตร บริการ และกระบวนการ
เป็นไปตามแนวทาง PDCA ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Go for Smart Agriculture   
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OFI 

 การออกแบบ จัดการ ปรับปรุง หลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญของคณะฯ ยังไม่
ครอบคลุมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ตอบสนองวิสัยทัศน์ Go for Smart Agriculture โดยเฉพาะ
ด้านคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการผลิตผลงานวิจัย/ผลงานนวัตกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของคณะฯ ได ้

 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการอย่างไรในการก ากับดูแล จัดการ ให้แต่ละกระบวนการสามารถด าเนินงาน
ประจ าวัน การก าหนดเป้าหมาย/ค่าคาดหวังของตัววัดกระบวนการตามตารางที่ 6.1.1 และตารางที่ 
6.1.2 รวมทั้งการวิเคราะห์ผลเพ่ือปรับปรุงตามแนวทาง PDCA ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการท างาน และการสร้างคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้า  

 แม้คณะฯ แสดงผลงานนวัตกรรมไว้ แต่ไม่แสดงแนวทางในการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ที่จะ
ยืนยันถึงความส าเร็จอย่างต่อเนื่องในอนาคต       

6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ  ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

 คณะฯ แสดงการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลบางเรื่อง คือ การวิเคราะห์ควบคุมต้นทุน การ
ปรับปรุงการท างานให้ลดค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์จัดการเพ่ือลดความสูญเสีย (ตารางที่ 6.2.1) มีการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน (ตารางที่ 6.2.2) การเตรียมความพร้อมเพ่ือความปลอดภัยด้านสถานที่และ
เตรียมรับภาวะฉุกเฉิน (ตารางที ่6.2.3)        

OFI 

 คณะฯ ไม่แสดงถึงประสิทธิผลของกระบวนการที่ส าคัญหลายเรื่อง เช่น การบริหารการจัดการภายใต้
ทรัพยากรที่มีจ ากัด (SC9) การจัดสรรทรัพยากรในแผนปฏิบัติการ การก าหนดตัววัดผลด้านการ
ควบคุมต้นทุน ด้านความปลอดภัยของสถานที่ท างาน เป็นต้น ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวเพ่ือมั่นใจ
ว่าระบบปฏิบัติการเป็นไปตามข้อก าหนดหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ
อย่างไร เช่น ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ และความ
ปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินจะท าให้การปฏิบัติงานของ
คณะฯ สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง       
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 
7.1ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength 

 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า ที่เป็นไปตามเป้าหมายและมีแนวโน้ม
ที่ด ีเช่น จ านวนนักศึกษาท่ีไปเสนองาน ฝึกงานในระดับนานาชาติ (ภาพที ่7.1.2) ร้อยละของนักศึกษา
ปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามแผน (ภาพที ่7.1.4) จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์แก่สังคม/
ชุมชน (ภาพที่ 7.1.7) จ านวนผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์/สร้างมูลค่าเพ่ิม  (ภาพที่ 
7.1.8) จ านวนกระบวนวิชาที่มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาด้าน  Smart Agriculture (ภาพที่ 7.1.12)    

OFI 

 คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญหลายเรื่อง เช่น ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สอดคล้องกับตารางที่ 6.1.1 และตารางที่ 6.1.2 การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และ
กรณีระบบสารสนเทศล่ม ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานไม่สอดคล้องกับตารางที่ 6.2.2 ตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการ ในหน้า 10-12 บางเรื่อง ตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญตามตารางที่ 4.1.1 บาง
เรื่อง เช่น จ านวนอาจารย์เข้ารับการอบรมการสอนในศตวรรษที่  21 จ านวนอาจารย์ที่เข้ารับการ
อบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่  

 คณะฯ รายงานผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ผู้เรียน และผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีแนวโน้มไม่ดีหรือไม่คงที่  เช่น ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ภาพที่ 7.1.5) จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ
บัณฑิต (ภาพที ่7.1.1) จ านวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในคณะเกษตรศาสตร์ (ภาพที่ 7.1.11)  

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

 ผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่าเป้าหมาย เช่น ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (ปี 
2559) และจ านวนผู้เข้ารับบริการหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับ Smart Agriculture (ปี 2560) 

OFI 

 คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร หรือตามวิธีรับ
ฟังเสียงลูกค้าในตาราง 3.1.1 เช่น ผลลัพธ์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติ และแหล่งทุนวิจัย และ
ไม่แสดงผลลัพธ์ความผูกพันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาต่างชาติ และผู้ใช้บริการ
วิชาการ 

 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีแนวโน้มไม่
คงที่ และไม่แยกตามกลุ่มผู้เรียน เช่น ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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 ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีแนวโน้มไม่
คงที่ และไม่แยกตามกลุ่มผู้เรียน เช่น ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาพที่ 7.2.2) 
ร้อยละนักศึกษาที่สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์  (ภาพที่ 7.2.3)  ความพึงพอใจของ
นักเรียนมัธยมต่อการบริการที่ได้รับ (ภาพที ่7.2.7) 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

 ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง เช่น  จ านวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนจากแหล่งทุนภายนอกของ
อาจารย์ทั้งหมด (ภาพที่ 7.3.5) จ านวนงบประมาณโครงการวิจัยจากแหล่งทุนจากแหล่งทุนภายนอก
ของอาจารย์ทั้งหมด (ภาพที่ 7.3.6)  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
อาจารย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง (ภาพที่ 7.3.7) จ านวนชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภายใต้ความร่วมมือกับคณะฯ (ภาพที่ 7.3.9) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน ต่อ
บรรยากาศการท างาน (ตารางที่ 7.3.1) จ านวนผู้ลาออกของกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวและบุคลากรสาย
สนับสนุน (ภาพท่ี 7.3.11) และการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (ตารางท่ี 7.3.2) 

OFI 

 ไม่แสดงผลลัพธ์ที่สะท้อนการบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากรที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ทั้งสองกลุ่ม เช่น ทักษะการมุ่งสู่ Smart Office และ Smart Agriculture และไม่แสดงผล
ลัพธ์การก าหนดเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ไม่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้และการ
พัฒนาบุคลากรและผู้น า และไม่พบการประเมินบุคลากรแยกกลุ่มตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร  

 ผลลัพธ์ที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เช่น ร้อยละของอาจารย์ที่เสนอขอต าแหน่งวิชาการตามแผนต่ออาจารย์
ที่มีสิทธิ์ขอทั้งหมด (ภาพที่ 7.3.3)     สัดส่วนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ 
Scopus ต่ออาจารย์ทั้งหมด (ภาพที่ 7.3.4)  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก
สถาบันต่ออาจารย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง (ภาพที่ 7.3.7) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีผล
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ภาพที่ 7.3.8) ระดับความผูกพันที่บุคลกรมีต่อ
คณะฯ และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ภาพที่ 7.3.10)       

 ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มลดลง ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
สายวิชาการต่อบรรยากาศการท างานในเกือบทุกหัวข้อ (ตารางที่ 7.3.1)  และสัดส่วนอาจารย์ต่อ
บุคลากรสายสนับสนุนลดลง (ภาพท่ี 7.3.2)      

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร ผลการประเมินคณบดีด้านธรรมาภิบาล ปี 2559 สูงกว่าค่าเป้าหมาย (ภาพ
ที่ 7.4.1)  ผลลัพธ์ด้านการก ากับดูแล ร้อยละตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย ปี 2559 มี
แนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2558 (ภาพที่ 7.4.3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม
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ข้อก าหนดของ สกอ. ได้ในปี 2560 จ านวนโครงการวิจัยบนพ้ืนที่สูงเพ่ิมขึ้น (ภาพที่ 7.4.4)  จ านวน
โครงการที่สร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน เป็นไปตามเป้าหมาย (ภาพท่ี 7.4.5)  

 ไม่มีข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ไม่มีข้อท้วงติงจากการตรวจสอบการเงินทั้งภายในและ
ภายนอก ไม่มีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ไม่มีผู้บริหารทุจริต
หรือท าผิดวินัย      

OFI 

 ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลที่ส าคัญ ที่ต้องมีการวัดตามตัวบ่งชี้หลายเรื่อง 
เช่น การสื่อสารเพ่ือน าทิศทางองค์กร การสื่อสารสร้างความผูกพันกับบุคลากร การสื่อสารบุคลากร
เพ่ือการมุ่งเน้นปฏิบัติ ผลการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ    

 ผลลัพธ์ที่ต่ ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ ผลการประเมินผู้บริหารด้านธรรมภิบาล (ภาพท่ี 7.4.2) และด้านการ
จัดการองค์กร ร้อยละตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย (ภาพท่ี 7.4.3)    

 ผลลัพธ์ที่ด้อยกว่าคู่เทียบ ได้แก่ 7.4.7 QS World Ranking by Subject - Agriculture & Forestry 
2015-2017 (ภาพท่ี 7.4.7) และ QS World Ranking by Subject - Agriculture & Forestry 2017 
(Performance Measurement) (ภาพท่ี 7.4.8) 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

 แสดงผลลัพธ์ด้านการเงิน งบแผ่นดินในปี 2559 สูงขึ้น (ภาพท่ี 7.5.1) งบรายจ่ายลดลง ต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2557-2559 และท าให้รายได้มากกว่ารายจ่าย (ภาพที่ 7.5.3) สภาพคล่องทางการเงินมีแนวโน้มดี
ขึ้นตั้งแต ่2557-2559 (ภาพท่ี 7.5.5) และรายงานเงินบริจาคจากเครือข่ายศิษย์เก่า (ภาพท่ี 7.5.4) 

 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการเปิดตลาดใหม่ มีการรับนักศึกษาต่างชาติ แบบ non course work เพ่ิมขึ้น
ตั้งแต ่2557-2560 และมีแหล่งทุนวิจัยเพิ่มข้ึน (ตารางท่ี 7.5.2)  

OFI 

 ไม่แสดงผลลัพธ์ด้านการตลาด เช่น ปริมาณความต้องการเรียนทุกหลักสูตร ตลาดหลักสูตรฝึกอบรม
นักศึกษาต่างชาติ งานบริการวิชาการ งานวิจัย 

 ผลลัพธ์ด้านการเงิน งบรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2557-2559 (ภาพที่ 7.5.1) ผลลัพธ์ด้าน
การตลาด จ านวนนักศึกษาทุกระดับลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2557-2559 (ตารางท่ี 7.5.1) 
ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีแนวโน้มที่ไม่คงที่ เช่น จ านวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ
ของคณะฯ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)  (ภาพที ่7.5.7) 
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4. ตารางสรุปผลการประเมิน (Overall Band) 

 

ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) = 1    
ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดผลลัพธ ์(หมวด 7) =  1   
 
**ระดับการประเมินในภาพรวม (Overall Band) นี้ เป็นการรวมคะแนนผลการประเมินจากทุกหัวข้อตาม
เกณฑ์ EdPEx ทั้ง 17 หัวข้อ แล้วจึงท าการแปลผลออกมาเป็นระดับการประเมินในภาพรวม ไม่ได้เป็นการน า
ระดับการประเมินรายหัวข้อ (Item Band) มาเฉลี่ยรวมกันแต่อย่างใด 
 
ทั้งนี้ โปรดศึกษาค าอธิบายการแปลผลระดับการประเมินรายหมวด (Item Band) ได้ที่ตาราง 1-2 และ
ค าอธิบายการแปลผลระดับการประเมินในภาพรวม (Overall Band) ได้ที่ตาราง 3-4 ในหน้าถัดไป 
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ตาราง 1 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด ส าหรับหมวด 1-6 (Item Band) 

คะแนน ค าอธิบาย 
0% หรือ5% 
(Band 1) 

A: ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็น มีสารสนเทศเพียงผิวเผิน  
D: ไม่มีการน าแนวทางท่ีเป็นระบบไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย  
L: ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา  
I :  ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับสถาบัน แต่ละส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ 
10%,15%, 

20% หรือ25% 
(Band 2) 

A: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อ  
D: การน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วนหรือหน่วยงานซ่ึงเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อน้ัน  
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงแบบพื้นๆ  
I : มีแนวทางท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนหรือหน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกัน

แก้ปัญหา 
30%, 35%, 

40%หรือ 45% 
(Band 3) 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบางหน่วยงานเพ่ิงอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคัญ  
I : แนวทางเริ่มมีความสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของสถาบัน ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์การและ

เกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
50%,55%, 

60% หรือ 65% 
(Band 4) 

 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่างกันในบางส่วนหรือ

บางหน่วยงาน  
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ 

ซ่ึงรวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท่ีส าคัญ  
I : แนวทางมีความสอดคล้องกับความต้องการโดยรวมของสถาบัน ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่า งองค์การ 

และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
70%,75%, 

80% หรือ 85% 
(Band 5) 

 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

นัยส าคัญ  
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับ

องค์การ ซ่ึงรวมถึงการสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาอัน
เป็นผลเน่ืองมาจากการวิเคราะห์และการเรียนรู้ระดับองค์การ  

I : แนวทางมีบูรณาการกับความต้องการของสถาบัน ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่าง
องค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ  

90%, 95% 
หรือ 100% 
(Band 6) 

 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ์  

D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างท่ีส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน  

L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ
ผ่านการสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีใช้ท่ัวท้ังองค์การในการจัดการ  มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา
และนวัตกรรมท่ัวท้ังองค์การ อันเป็นผลเน่ืองมาจากการวิเคราะห์และแบ่งปัน  

I : แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับความต้องการของสถาบันท้ังในปัจจุบันและอนาคตตามท่ีระบุไว้ใน
โครงร่างองค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
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ตาราง 2 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด ส าหรับหมวด 7 (Item Band) 
 

คะแนน ค าอธิบาย 
0% หรือ5% 
(Band 1) 

Le: ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบัน และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้ 
T: ไม่มีการรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม หรือมีข้อมูลที่แสดงแนวโน้มในทางลบ 
C: ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
I : ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน  

10%,15%, 20% 
หรือ25% 
(Band 2) 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันเพียงบางเรื่องที่ส าคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของหัวข้อ และเริ่มมีระดับผลการด าเนินการที่ดีในบางเรื่อง 

T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ 
C: แทบไม่มี หรือไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
I : มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน  

30%, 35%, 40%
หรือ 45% 
(Band 3) 

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่ส าคัญต่อสถาบันตามที่ระบุไว้ 
ในข้อก าหนดของหัวข้อ 
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี  
C: เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
I : มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

50%,55%, 60% 
หรือ 65% 
(Band 4) 

 

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่มีความส าคัญต่อสถาบัน  
ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

T: แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน 
C: ผลการด าเนินการในปัจจุบันในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ

เทียบเคียง  
I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด และกระบวนการ 
70%,75%, 80% 

หรือ 85% 
(Band 5) 

 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ่ 

T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน 
C: มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการด าเนินการในปัจจุบันเป็นจ านวนมากหรือส่วนมาก

กับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้น าในเรื่องต่าง ๆ และมีผลการ
ด าเนินการที่ดีมาก 

I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการ   

90%, 95% 
หรือ 100% 
(Band 6) 

 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่ 
T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน 
C: แสดงถึงความเป็นผู้น าในวงการศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียงให้สถาบันอื่นในหลายเรื่อง 
I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับผู้เรียน   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการ   
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ตาราง 3 ค าอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของกระบวนการ (Overall Band) 
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ตาราง 4 ค าอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของผลลัพธ์ (Overall Band) 
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5. OP in brief 

หัวข้อ ข้อมูล 
1. หลั กสู ต รและ โปรแกรม
การศึกษา 

คณะมีหลักสูตรและบริการ ได้แก่  
1) การเรียนการสอน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับปริญญา
โท 11 หลักสูตร (นานาชาติ 1 หลักสูตร) และระดับปริญญาเอก 7 
หลักสูตร (นานาชาติ 1 หลักสูตร) และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ร่วมมือ
กับต่างประเทศ  
2) งานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร  
3) การบริการวิชาการ ได้แก่ จัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพเกษตร และการ
ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารและสารเคมี 

2. วิสัยทศัน์ “Go for Smart Agriculture” ก าหนดการบรรลุเป้าหมายภายใน 5 ปี 
ผ่านตัวชี้วัดได้แก่ จ านวนนวัตกรรม จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา ทักษะ 
Smart Agriculture ของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3. ค่านิยม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม 
4. พันธกิจ พันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านบริการ

วิชาการ และด้านการบริหารจัดการ 
5. สมรรถนะหลัก มีความโดดเด่นและช านาญการเรียนการสอน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

เกษตร (ข้าวก่ า ไม้ดอก กาแฟ พืชผักเมืองหนาว และนมโคคุณภาพสูง) 
และระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง 

6. บุคลากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สายวิชาการ 82 คน (อ. 37 คน, ผศ. 21 คน, รศ. 19 
คน, ศ. 5 คน) สายสนับสนุน 222 คน 
ข้อก าหนด สายวิชาการ คือ วุฒิปริญญาเอก ผ่านเกณฑ์ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ สายสนับสนุน คือ มีประสบการณ์ตามต าแหน่งที่ก าหนด 
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันตามล าดับ สายวิชาการ คือ 1) การเอาใจใส่จาก
ผู้บริหาร 2) การได้รับการพัฒนาความรู้  
สายสนับสนุน 1) ค่าตอบแทน/รางวัล 2) ต าแหน่งงานที่มั่นคง 

7. สินทรัพย ์ พ้ืนที่ 1,903 ไร่ รองรับงานด้านการเรียนการสอน พ้ืนที่ศูนย์วิจัย พ้ืนที่
สถานีวิจัยเกษตรที่สูง (ซึ่งแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืน) 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการรวม 131 ห้อง 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมใช้ในการด าเนินงาน และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์เทคนิคชั้นสูงใช้ศึกษาระดับโมเลกุลหรือพันธุศาสตร์ 

8. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ. และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องการบริหาร
บุคคล การเงินและพัสดุ / พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  / ประกาศ สกอ. 
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หัวข้อ ข้อมูล 
เรื่องแนวปฏิบัติตามกรอบ มคอ. / พ.ร.บ. สัตว์เพ่ืองานวิทยาศาสตร์ / 
พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช / ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

9. โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ คณบดี รอง
คณบดี/ผู้ช่วยคณบดี  
หน่วยงานแบ่งเป็น 5 ภาควิชา และ 3 ศูนย์วิจัย 

10. ผู้เรียน ลูกค้า และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

นักศึกษาปริญญาตรี  ความต้องการ  
ได้ศึกษาในหลักสูตรที่มีคุณภาพ / ส าเร็จการศึกษาตามแผน / มีอาชีพที่
มั่นคง  
นักศึกษาบัณฑิต  ความต้องการ 
ได้ศึกษาในหลักสูตรที่มีคุณภาพ / ส าเร็จการศึกษาตามแผน  
มีความก้าวหน้าในงาน และมีโอกาสได้งานที่ดีข้ึน 
นักศึกษาต่างชาติ  ความต้องการ 
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย / เนื้อหาของหลักสูตรมีความน่าสนใจ 
มีการศึกษานอกห้องเรียน 
นักเรียน ความต้องการ 
คุณภาพของหลักสูตร/ผู้สอน/การบริการที่ดี 
ผู้รับบริการวิชาการด้านการเกษตร ความต้องการ  
มีความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน / วิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ได้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นย า 
แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย ความต้องการ  
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ / การด าเนินงานวิจัยเสร็จตรงเวลา                                                                                                               
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ปกครอง ความต้องการ  
บุตรหลานได้รับการดูแลและเอาใจใส่ที่ดี มีความปลอดภัย มีความรู้และ
อาชีพที่มั่นคง และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษท่ีดี มีช่องทางในการสื่อสารกับ
คณะฯ 
ผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการ  
บัณฑิตมีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน สามารถคิดวิเคราะห์และ
ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเอง  
ศิษย์เก่า ความต้องการ   
ความเจริญและพัฒนาการก้าวหน้าของคณะฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 
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หัวข้อ ข้อมูล 
11. ความต้องการและความ
คาดหวัง 

  

12. ผู้ ส่ ง ม อ บ แ ล ะ คู่ ค ว า ม
ร่วมมือและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้ส่งมอบ  
บริษัท/ห้างร้าน - สินค้าได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม ส่งมอบตรงเวลา มี
บริการก่อนและหลังการขายที่ด ี
คู่ความร่วมมือ 
ผู้ประกอบการ/หน่วยงานราชการ – การฝึกงาน/เครื่องมือ อุปกรณ์มี
มาตรฐานที่ดี   
สถาบันอุดมศึกษาใน/ต่างประเทศ - ข้อตกลงความร่วมมือที่เอ้ือประโยชน์
ทั้งสองฝ่าย 

13. ล าดับในการแข่งขัน การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Ranking by 
Subject 2017 และ 2018 อยู่ในอันดับที่ 101-150  
คู่เทียบคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อยู่ในอันดับที่ 29 และ 40 ในปี 
2017 และ 2018 ตามล าดับ 

14. ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ความสามารถในการแข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก พื้นที่การเกษตรลดลง กระแสรักษ์สุขภาพ
และบริโภคอาหารสุขภาพ (clean food) ของประชากร คนรุ่นใหม่สนใจ
การประกอบอาชีพแบบเกษตรแม่นย า (precision agriculture) และ
เกษตรทันสมัย (smart agriculture) 

15. แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล เ ชิ ง
เปรียบเทียบที่ส าคัญ 

การจัด อันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Ranking by 
Subject 2017 และจากระบบ CHE QA 

16. ความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์                                                                                                       
SC1 นักเรียนที่มีผลการเรียนดีไม่เลือกเรียนด้านเกษตร 
SC2 ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 
SC3 การพัฒนาหลักสูตรที่เป็น Smart Agriculture   
SC4 ทักษะด้าน Smart Agriculture และการสอนในศตวรรษที่ 21 ของ

คณาจารย์ 
SC5 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิง

อุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม                 
SC6 การบริการวิชาการเชิงรุกท่ีก่อให้เกิดรายได้  
SC7 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน 
SC8 การพัฒนาทักษะการท างานของบุคลากร 
SC9 การบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีจ ากัด 
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หัวข้อ ข้อมูล 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์   
SA1 มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นความเป็นวิทยาศาสตร์เกษตร       

มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ทันสมัยหลากหลาย และบูรณาการ 
SA2 มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
SA3 มีอาจารย์รุ่นใหม่จ านวนมาก  
SA4 มีพ้ืนที่วิจัยด้านการเกษตร มีศูนย์/สถานีวิจัยบนพ้ืนที่สูง/ความร่วมมือ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ โครงการหลวง และโครงการ
พระราชด าริ เป็นต้น 

SA5 มีเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง 
SA6 มีศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรเป็นหน่วยงาน

ขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมเพ่ือหารายได้และบริการวิชาการสังคม              
SA7 บุคลากรมีความสามัคคี มีความตั้งใจในการท างานและพัฒนาตนเอง 
SA8 มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

17. ระบบการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

 PDCA, KM, CMU-EdPEx 

 


