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ตัวบ่งชี้  9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญ  เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน   

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4. มีการดําเนินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา

สถาบันและสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลาโดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE  QA Online และ 

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนา การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต  และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาข้ึน 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

องค์ประกอบที่ 9 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
คะแนนที่ได้รับ   :  4 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน  : คณะฯ มีการดําเนินการ 8 ข้อ ดังนี้ 
 

 ข้อ 1 คณะฯ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจที่วางไว้ และมีการดําเนินการตามระบบที่กําหนดโดยมีการกําหนด
นโยบาย และร่วมกันพัฒนาแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้สอดคล้อง
กับแนวทางการประกันคุณการศึกษาของมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  (เอกสารอ้างอิง 
9.1.1-1)   

   คณะฯ ได้นําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ดําเนินการเป็นประจํา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารอ้างอิง 9.1.1-2) โดยมีหน้าที่วางระบบและกลไกในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามลําดับ  มีการกําหนดเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ และตัวช้ีวัด โดยแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารอ้างอิง 9.1.1-3)  เพ่ือให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามระบบ   กลไก  และสอดคล้องกับพันธกิจและการพัฒนาของคณะฯ โดย
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่เป็นผู้รวบรวม และดําเนินการเกี่ยวกับ
เอกสารอ้างอิงต่างๆ  โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  รายงานความก้าวหน้าด้านการ
ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกครั้ง   
(เอกสารอ้างอิง 9.1.1-4)    

 

ข้อ 2 มหาวิทยาลัยฯ  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกัน โดย
ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ  คณะฯ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารอ้างอิง 9.1.2-1) และคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารอ้างอิง 9.1.2-2) เพ่ือดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ของคณะให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
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ข้อ 3 คณะฯ  ได้จัดทําอัตลักษณ์ของคณะฯ  เมื่อวันที่ 26-27  มีนาคม 2554  ณ ลาน
ทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ําโขง  อ. แม่จัน  จ.เชียงราย  โดยเป็นการระดมความคิดเห็นของ
บุคลากรของคณะฯ  ซ่ึงได้อัตลักษณ์ของคณะฯ  คือ สามัคคี สู้งานหนัก ยึดหลักคุณธรรม มี
ภาวะผู้นํา เลิศล้ําวิชาการ (เอกสารอ้างอิง 9.1.3-1) โดยมีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

- ให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษา หรือมีการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานกับ
ผู้ประกอบการตรงตามสาขาวิชาที่เรียน 

- ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

ข้อ 4 คณะฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ซ่ึง
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะฯ  มหาวิทยาลัยฯ และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลาโดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 4) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในไปจัดทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 9.1.4-1)   

 

ข้อ 5 คณะฯ ได้มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จุดเด่น ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (เอกสารอ้างอิง 9.1.5-1)  มาประชุมร่วมกันใน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือวางแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ ในปีต่อ ๆ ไป (เอกสารอ้างอิง 9.1.5-2) และได้นํามาพัฒนาตัวบ่งช้ีในการจัดทําแผน
กลยุทธ์ของคณะฯ 

 

ข้อ 6 คณะฯ  ใช้ระบบสารสนเทศ  www.e-manage.mju.ac.th (เอกสารอ้างอิง 9.1.6-1) 
ของมหาวิทยาลัย  เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ  เพราะสามารถใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล คณะ และระดับมหาวิทยาลัย  
ซ่ึงทําให้การใช้งานสามารถพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี และถูกต้อง 
อีกทั้งทําให้ลดภาระงานและความซํ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
โดยคณะได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการใช้ระบบดังกล่าว เข้าฝึกอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่
ระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  (เอกสารอ้างอิง 9.1.6-2) นอกจากน้ีคณะฯ ได้นําเวปไซต์  
www.animal.mju.ac.th (เอกสารอ้างอิง 9.1.6-3)  ของคณะฯ เป็นฐานข้อมูลอีกทางหนึ่ง  
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เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นระบบที่สามารถ
เช่ือมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 

 

ข้อ 7 คณะฯ  ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แต่งตั้งตัวแทนนักศึกษามาเป็นคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษา (เอกสารอ้างอิง 9.1.7-1) และมีการจัดสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ และเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  และคณะฯ 
ยังให้ความสําคัญกับที่ปรึกษาคณะ ซ่ึงเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ อีกทาง (เอกสารอ้างอิง 9.1.7-2)  

 

ข้อ 8 คณะฯ เข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาในท้ังภายในมหาวิทยาลัยฯ 
และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย ภายใต้
บันทึกความร่วมมือเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายใน จํานวน  
11 หน่วยงาน  และภายนอกสถาบัน จํานวน 2 หน่วยงาน (เอกสารอ้างอิง 9.1.8-1) มี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้ดีข้ึน  โดยมีการ
หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมตามความถนัดของแต่ละหน่วยงาน และมีการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  เช่น 

 (1) องค์ความรู้ เรื่อง “การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี 2554”  ทําให้มีความรู้ และมีทักษะต่าง ๆ ด้านโปรแกรมเฝ้าระวังการประกัน
คุณภาพการศึกษา    
 (2) องค์ความรู้ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา”   
 (3) องค์ความรู้ เรื่อง  “การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย”  

(4)  องค์ความรู้ เรื่อง  “ระบบติดตามผลการดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา” 
(เอกสารอ้างอิง 9.1.8-2)   

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน
ของระดับหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน
ปี 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

8  ข้อ 8  ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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เอกสารอ้างอิง  
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