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ตัวบงชี้ท่ี 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา (สกอ.) 

เกณฑมาตรฐาน :ระดับ 
ระดับ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา

ของสถาบัน/คณะ 
ระดับ 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน/คณะ ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับ 3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้  และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับ 4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวนทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ป นับรวมปที่มีการ
ติดตาม) 

ระดับ 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
ระดับ 6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพและใชรวมกันทั้งระดับ

บุคคล ภาควิชา คณะและสถาบัน 
ระดับ 7 มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงานทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

4 ระดับแรก 
มีการดําเนนิการ  

4 ระดับแรก 
มีการดําเนนิการอยางนอย  

5 ระดับแรก 
 
ผลการดําเนินงาน :  
ตัวบงชี้ท่ี 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
  การศึกษา (สกอ.)  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ     3 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ  7 ระดับ  ดังนี้ 

องคประกอบที่ 9  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ระดับ  1  คณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 
(เอกสารอางอิง 9.1.1.1) ระดับคณะขึ้น  เพื่อเปนกลไกในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามลําดับดังนี้ 
 1)  คณะกรรมการประจําคณะ  เปนผูกําหนดนโยบายในการติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ 
 2)  คณะกรรมการประกันคณุภาพเปนผูดาํเนินงานดานการวางแผนการดําเนินงานตาม
แนวทางและขอเสนอแนะ (เอกสารอางอิง 9.1.1.2)  
 3)  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยเปนผูรับผิดชอบและดําเนินงาน  ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยมอบหมายใหรองคณบดีเปนผูกํากับและติดตามงานและมีเจาหนาที่
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 
 4)  การติดตามและประเมินผล  โดยกําหนดใหรองคณบดีวิชาการและวิจัย  รายงาน
ความกาวหนาดานการดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา  ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะทุกครั้ง  (เอกสารอางอิง 9.1.1.3) 
 ระดับ 2  คณะฯ โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพโดยสงเสริมใหทุกหนวยงานดําเนินงานประกันคุณภาพตามองคประกอบและตัว
บงชี้คุณภาพที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยภายใตระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถาบันของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
รวมท้ังสรางวัฒนธรรมการทํางานที่มีคุณภาพภายในหนวยงาน ตามความเห็นชอบคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551  วันที่  11  มิถุนายน  2551 (เอกสารอางอิง 
9.1.2.1) 
  ระดับ 3  คณะฯ โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่
สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  และสอดคลองกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ดังคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2552  (สําหรับ
การประกันคุณภาพภายในหนวยงานที่มีการเรียนการสอน) (เอกสารอางอิง 9.1.3.1) 
  ระดับ  4  คณะฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปการศึกษา  
โดยในปการศึกษา  2551  คณะฯ ไดรับการประเมินเมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม  2552  ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
แมโจเปนกรรมการ  มีผลคะแนนอยูในระดับพอใช  (2.00) (เอกสารอางอิง 9.1.4.1) 
 ระดับ  5  คณะฯ มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนิน  โดยจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพโดยบรรจุไวใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป  2552  (เอกสารอางอิง 9.1.5.1)  และเปนแนวทางจัดทําการควบคุม
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ความเสี่ยง  เพื่อหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพและวางแผนการดําเนินงานโดยแบงเปน 6 ดาน ดาน
การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการบริหารจัดการ  และไดรวบรวมไวในแผนการบริหารความเสี่ยง  ประจําป
การศึกษา 2553  (เอกสารอางอิง 9.1.5.2) 
 ระดับ  6  มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ใชรวมกันทั้งระดับบุคคล คณะ และสถาบัน  มีการใชระบบฐานขอมูลคณะ (MIS)  
รวมกับมหาวิทยาลัยเพื่อใชสนับสนุนในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ 
www.mis.mju.ac.th  
 ระดับ 7 มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยภายในมีการสรางเครือขายภายในระหวางคณะ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยบุคลากรของคณะ
เขารวมกิจกรรม KM  ใน COP QA  และการเขารวมกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หนวยงานมหาวิทยาลัยจัดขึ้น (เอกสารอางอิง 9.1.7.1)   
การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 6   ระดับ 7 3  บรรลุเปาหมาย  
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.2  : ระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  (ป

การศึกษา) 

เกณฑมาตรฐาน :ระดับ 
ระดับ 1 มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
ระดับ 2 มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชกับกิจกรรม

นักศึกษา 
ระดับ 3 มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย/คณะ 
ระดับ 4 นักศึกษามีการใชกระบวนการประกันคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือ

โครงการนักศึกษา 
ระดับ 5 นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางมหาวิทยาลัย 
ระดับ 6 มีระบบติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และใน

สวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย/คณะ 
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ระดับ 7 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

4 ระดับแรก 
มีการดําเนนิการ  
4 – 5 ระดับแรก 

มีการดําเนนิการอยางนอย 
 6 ระดับแรก 

 
 การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี 9.2  : ระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  (ป

การศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  2 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการ  5  ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ  1  คณะฯ  ไดใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  โดย
การจัดกิจกรรมเชน  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  โดยมีรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยเปน
วิทยากรบรรยายเรื่อง การประกันคุณภาพที่เกี่ยวกับนักศึกษา  (เอกสารอางอิง 9.2.1.1)  และมีการ
แตงตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตรฯ เปนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
(เอกสารอางอิง 9.2.1.2) 
 ระดับ  2  คณะฯ มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับ
กิจกรรมนักศึกษา  โดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาทุกครั้งรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย จะ
ใหความรูกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และระบบ PDCA  ในกิจกรรม (เอกสารอางอิง 
9.2.2.1) 
 ระดับ 3  คณะฯ มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแตงตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษาของคณะสัตวศาสตรฯ เปนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
และมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยในลักษณะของการประเมินผลการเรียนการสอนคณาจารยและ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนผานทางเว็ปไซต www.assess.mju.ac.th   (เอกสารอางอิง 
9.2.3.1) 
 ระดับ 4  นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือ
โครงการนักศึกษา  คือ  ใชหลักการของระบบ PDCA   ในการดําเนินงาน และจัดทําสรุปผลการ
ปฏิบัติงานเมื่อส้ินสุดกิจกรรม/โครงการ (เอกสารอางอิง 9.2.4.1) 
 ระดับ 5  นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน  โดยคณะฯ ไดจัด
กิจกรรมอบรมภาวะผูนําใหนักศึกษา ณ คายนเรศวรมหาราช อ.แมแตง จ.เชียงใหม ในวันที่ 25-27 

hptt://%EF%BB%BFwww.assess.mju.ac.th%20%09%20
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ตุลาคม 2552 โดยมีนักศึกษาจากคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอมเขารวม
กิจกรรม  (เอกสารอางอิง 9.2.5.1) 
การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 4 ระดับ 5 2 บรรลุเปาหมาย  
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.3 :  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (ปการศึกษา) 

เกณฑมาตรฐาน :ระดับ 
ระดับ 1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ  และ

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
ระดับ 2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ

มหาวิทยาลัย/คณะ 
ระดับ 3 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 
ระดับ 4 มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
ระดับ 5 มีนวตักรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 

เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 

 3 ระดับแรก 
มีการดําเนนิการ  

3 ระดับแรก 
มีการดําเนนิการอยางนอย  

4 ระดับแรก 
 
การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี 9.3 :  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินการ  4 ระดับ  ดังนี้ 
   ระดับ  1  คณะฯ มีผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะอยางตอเนื่อง โดยรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย ไดรายงานกิจกรรมการประกัน
คุณภาพในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรับทราบทุกครั้ง (เอกสารอางอิง 9.3.1.1) มีการ
ประชุมเตรียมความพรอมการประกันคุณภาพ   และมหาวิทยาลัยยังมีการจัดกิจกรรม Cop. QA และ
ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะจะเขียนโดยใชคูมือการประกันคุณภาพที่
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มหาวิทยาลัยประกาศใหใชในปการศึกษานั้นๆ   ซ่ึงในปการศึกษา 2552  คูมือไดกําหนดใหใชตัว
บงชี้ทั้งของ สกอ. และ สมศ. รวมทั้งสิ้น 71 ตัวบงชี้ (เอกสารอางอิง 9.3.1.2) 

ระดับ 2  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจทั้ง 5 ดาน
ของคณะฯ คือ ดานบริหารและจัดการ  ดานการเรียนการสอน  ดานการวิจัย  ดานการบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และดานงานฟารมปศุสัตวและวิสาหกิจ โดยใหถือวา
การประกันคุณภาพเปนงานประจํ าที่ทํ าควบคู ไปกับทุกิจกรรมและภารกิจ   ดังคํ าสั่ ง
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการมอบหมายตามภาระหนาที่ของแตละบุคคลเพื่อ
ทําหนาที่เปนผูเขียนรายงานประเมินตนเอง  (เอกสารอางอิง 9.3.2.1) 
 ระดับ 3   มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทุกป  ซ่ึงแตละ
คณะจะตองทํารายงานการประเมินตนเองเปนรูปเลมใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  รวมทั้งมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมาเปนกรรมการตรวจ
ประเมินคณะฯ จากนั้นมหาวิทยาลัยไดดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานของทุกคณะจัดสงให
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย  ดัง
รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา  2552  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี และรายงาน
ผลการดําเนินงานป  2552 (เอกสารอางอิง 9.3.3.1) 
 ระดับ 4  คณะฯ  ไดนําผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551  มาพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินการตามพันธกิจตาง ๆ โดยคณะฯ ไดจัดเปนแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพ
ภายใน ปการศึกษา  2552 (เอกสารอางอิง 9.3.4.1)  และไดทําเปนแผนการควบคุมภายใน และตอง
รายงานผลการดําเนินการพัฒนาใหสํานักคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทราบดังรายงานการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงป  2552  (เอกสารอางอิง 9.3.4.2)   
 

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 3   ระดับ 4 3   บรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

ตัวบงชี้ท่ี 9.4 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง (สมศ.)  (ปการศึกษา) 

เกณฑมาตรฐาน :ระดับ 
ระดับ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
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ระดับ 2 มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย/คณะที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย/คณะ ครอบคลุมปจจัยที่มีผล
ตอคุณภาพอยางครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษาและผลผลิต สามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและเทียบระดับ (Benchmarking) 

ระดับ 3 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การ
ตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

ระดับ 4 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย/คณะ โดยไดรับการ
สนับสนุนจากตนสังกัดและการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพจากทุกภาคีทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 

ระดับ 5 มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธ
กิจใหเกิดผลดี 

 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
1 – 2 ระดับแรก 

มีการดําเนนิการ  
3 ระดับแรก 

มีการดําเนนิการอยางนอย  
4 ระดับแรก 

 

การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี 9.4 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง (สมศ.)  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินการ  5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 1 คณะฯ มีระบบการประกันคุณภายใน  โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ (เอกสารอางอิง 9.4.1.1)  มีหนาที่ดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเปนไปตามนโยบายของคณะ  และสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย  และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  เพื่อจัดเตรียม
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (เอกสารอางอิง 9.4.1.2) และรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย ได
รายงานความกาวหนาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ (เอกสารอางอิง 9.4.1.3) 
 ระดับ 2  คณะฯ ใชเกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน http://www.oqes.mju.ac.th/news-detail.aspx?id=425  หรือ (เอกสารอางอิง 9.4.2.1) และ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานบันศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเปนผูกําหนด โดยสอดคลองกับเอกลักษณ

%EF%BB%BFhttp://www.oqes.mju.ac.th/news-detail.aspx?id=425%20%09%20
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ของมหาวิทยาลัย คือ เปนสถาบันที่อยูในเกณฑเนนการวิจัย  พัฒนาสังคม และการผลิตบัณฑิต 
ประกอบดวย  9  องคประกอบ  41 ตัวบงชี้ 
 ระดับ 3  คณะฯ มีการดําเนินการดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณตามสภาพการณของ
คณะฯ มีการพัฒนาคุณภาพมีการตรวจติดตามคุณภาพ  และประเมินคุณภาพการศึกษาในวันที่ 26-
27 กรกฎาคม  2552  มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช 2.00  (เอกสารอางอิง 9.4.3.1) 
 ระดับ 4  คณะฯ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของการบริการ
การศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยไดนําผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของปการศึกษา 2551 (เอกสารอางอิง 9.4.4.1) เปน
แนวทางในการวางแผนการทํางาน อาทิเชน  งานวิจัย ไดจัดทํานโยบายแผนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค  
 ระดับ  5  คณะฯ ไดนําผลจากการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 มาจัดทําเปน
แผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพภายใน  อาทิเชน  องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน  ในดานการ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ซ่ึงคณะฯ ไดมีการบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชปงบประมาณ 2553  และการ
สนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัยในชั้นเรียน คณะฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนดานงบประมาณใน
การทําวิจัยในชั้นเรียน และไดจัดสัมมนาในชั้นเรียน  (เอกสารอางอิง 9.4.5.1) 
 

การประเมินตนเอง 
 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 5   ระดับ 5 3   บรรลุเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบองคประกอบท่ี  9    นางรจนา  อุดมรักษ 
 

  
 

 


