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ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนินงาน   :  ปการศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ

และพัฒนาของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ  เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน   

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

4. มีการดําเนินดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย  

1) การควบคุม ติดตามดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 

2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลาโดยเปนรายงานท่ีมีขอมูล

ครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE  QA Online 

และ 

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา 

การดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องคประกอบคุณภาพ 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาผูใช

บัณฑิต  และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม

รวมกัน 
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9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และ

เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 

มีการดําเนนิการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

9 ขอ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1  :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

คะแนนท่ีไดรับ   :  4 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน  :  คณะฯ มีการดําเนนิการ 8 ขอ ดังนี้ 

 ขอ 1 คณะฯ  มีระบบและกลไกดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคลองกับพันธ
กิจของคณะฯ มีการดําเนินงานตามระบบอยางครบถวน โดยสอดคลองกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย การบริการทางวิชาการ ดานการทํานุงบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ  คณะฯ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับ
มหาวิทยาลัย ตามค ูมือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2555 (อางอิง สศ.
9.1.1-1 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555)   

การดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะฯ ไดยึดระบบคุณภาพตามแนวคิด  PDCA ในทุกตัว
บงช้ีดวยการดูแลและการผลักดันของผูรับผิดชอบองคประกอบและตัวบงช้ี ซ่ึงปจจุบันคณะฯ ไดเนนการ
ดําเนินงานในสวนของการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาใหมากข้ึนกวาปการศึกษาท่ีผานมา เพื่อใหการ
ดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคท่ีไดกําหนดไว   

คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ (อางอิง สศ.9.1.1-2 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555) เพื่อวางระบบและพัฒนากลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะฯ ในทุกดาน รวมถึงการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะฯ 
ใหมีความกาวหนา และการบริหารงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ มีการมอบหมายใหรอง
คณบดีฝายวิจัยดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาวมีการรายงาน
ความกาวหนาตางๆ สูคณะกรรมการประจําคณะฯ  (อางอิง สศ.9.1.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
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ประจําคณะฯ)  นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดสรางกลไกเสริมการดําเนินงานประกันคุณภาพใหมีความเขมแข็ง
ยิ่งข้ึน   

ขอ 2 คณะฯ ไดใหความสําคัญในเร่ืองของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาโดยตลอด  
และมหาวิทยาลัยไดประกาศเปนนโยบายการประกันคุณภาพของคณะ ซ่ึงคณะฯ ไดนําแนวทางการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไปกําหนดเปนกลยุทธในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
2556  เพื่อผลักดันการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนรูปธรรม และสรางการมีสวน
ของบุคลากรท้ังการกําหนดคาเปาหมาย  การดําเนินงาน การติดตามประเมินผล และการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง โดยไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (อางอิง สศ 9.1.2-1 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) เพื่อตรวจติดตามผลการดําเนินงาน และหลักฐานเอกสาร
ประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ คณะฯไดดําเนินการแตงต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
(อางอิง สศ. 9.1.2-2 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) เพื่อจัดเก็บขอมูล หลักฐาน เอกสารตาง 
ๆ มาเปนหลักฐานประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555 คณบดีได
มอบหมายใหรองคณบดีฝายวิจัย เขารวมเปนคณะกรรมการปะกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อรวมวางแผน กําหนดแนวทาง และติดตามผลการดําเนินงานรวมถึงผลักดันใหมีการพัฒนาคุณภาพ
ภายในหนวยงานทุกดาน และติดตามความกาวหนาตางๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธานกรรมการ เพื่อใหการดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอ 3 มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและทุกคณะท่ีมี
การเรียนการสอนไดใชรวมกันจํานวน 1 ตัวบงช้ี เพื่อใหแสดงถึงผลผลิตของผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ังมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาตัว
บงช้ีตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  (อางอิง สศ 9.1.3-1 คําส่ังมหาวิทยาลัยแมโจท่ี 3020/2553)   เพื่อทํา
หนาท่ีกําหนดตัวบงช้ีตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และนําเสนอผลการพิจารณาตามข้ันตอนโดยเร่ิม
จากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  (อางอิง สศ 9.1.3-2 มติคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คร้ังท่ี 3/2554)  จนถึงความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  (อางอิง สศ 9.1.3-3 มติ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี 2/2554)  คือ “การพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีเปนนักปฏิบัติท่ี
ทันตอการเปล่ียนแปลงและเปนผูมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา” โดย อัตลักษณดังกลาวไดมีการเผยแพรสู
ประชาคมทาง  Website  (http://www.oqes.mju.ac.th)  

และคณะฯ ไดดําเนินการผลักดันเพื่อใหนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนา
ตนเองใหเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ดวยระบบและกลไกสําหรับการพัฒนานักศึกษาของทุก
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หลักสูตรใหเปน  นักปฏิบัติท่ีทันตอการเปล่ียนแปลงและเปนผูมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวคือ  

1) มีรายวิชาสหกิจศึกษา หรือมีการสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงกับผูประกอบการ ตรง
ตามสาขาวิชาท่ีเรียน (อางอิง สศ 9.1.3-4 โครงการสหกิจศึกษาของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี) 

2) มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (อางอิง สศ.9.1.3-5 รายวิชา สศ 498 
การเรียนรูอิสระ) 

3) ในกลุมวิชาเอกมีการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดมีการลงมือปฏิบัติจริงตาม
สาขาวิชาท่ีเรียน  (อางอิง สศ.9.1.3-6 รายวิชา สศ 290 ปฏิบัติงานฟารม) 

4) มีรายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัยตอการเปล่ียนแปลง (อางอิง สศ.9.1.3-7 รายวิชา สศ 480 
ตลาดปศุสัตว) 
 ขอ 4 คณะฯ ไดดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน โดยมีการ
มอบหมายใหมีผู รับผิดชอบในแตละองคประกอบ /ตัวบงช้ี   (อางอิง  สศ .9.1.4-1 คําส่ังแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการ)  เพื่อใหผูรับผิดชอบสามารถทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษารวมงานประจํา
ของผูรับผิดชอบ  สงผลใหผูรับผิดชอบตัวบงช้ีสามารถวางแผน  ผลักดัน ควบคุม  จัดเก็บขอมูลเอกสาร 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของตนไดอยางเต็มท่ี  นอกจากนั้นไดรายงานความกาวหนาและผล
การดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกคร้ัง  (อางอิง สศ. 9.1.4-2 รายงานประชุมท่ี
นําเสนอวาระทางดานประกันคุณภาพการศึกษา) สงผลใหมีการกระตือรือรนและใสใจในการทํางาน
ประกันคุณภาพของหนวยงานมากข้ึน 

 การดําเนินงานการประกันคุณภาพของคณะไดนําวงจร  PDCA  มาใช  ต้ังแตการวางแผน  
กิจกรรมตางๆ  ท่ีตองทํา (อางอิง สศ.9.1.4-3 แผนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา)  มีการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนที่ไดกําหนดไวต้ังแตการจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนถึงกิจกรรม
วิพากษรายงานการประเมินตนเอง (อางอิง สศ.9.1.4-4 การจัดกิจกรรมวิพากษรายงานการประเมินตนเอง) 
ในสวนของการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานนั้น  คณะไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิจัยเปน
ผูรับผิดชอบโดยตรงและรายงานในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือรวมกันแกปญหา/หารือใน
เชิงปฏิบัติ (อางอิง สศ.9.1.4-5 แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ท่ี 
313/2556) 
 

ขอ 5 คณะฯ ไดนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2554  จุดเนน จุดเดน 
ขอเสนอแนะ คําแนะนําตางๆ (อางอิง สศ.9.1.5-1 รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน) มาประชุมรวมกัน เพื่อวางแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ในปการศึกษา 
2555  (อางอิง 9.1.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) และไดนํามาพัฒนา
ตัวบงช้ีในการจัดทําแผนกลยุทธของคณะฯ  พบวาในปการศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงานดีข้ึน จํานวน 
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11 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานคงเดิม จํานวน 16 ตัวช้ีวัด และลดลง 4 ตัวช้ีวัด (อางอิง 9.1.5-3 ผลการ
ดําเนินงานการรายงานการประเมินตนเอง )  

ขอ 6 คณะฯ ไดใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ คือ http://www.e-manage.mju.ac.th  
(อางอิง สศ.9.1.6-1 ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร)  ขอมหาวิทยาลัย เปนฐานขอมูลสนับสนุนการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกครบท้ัง 9 องคประกอบ และสามารถใชรวมกัน
ต้ังแตระดับบุคคล ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงทําใหการใชงานสามารถพัฒนาดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาไดอยางดี และถูกตอง อีกท้ังทําใหลดภาระและความซํ้าซอนในการจัดเก็บขอมูล    

 

ขอ 7 คณะฯ ไดแตงต้ังตัวแทนนักศึกษาเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
(อางอิง 9.1.7-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา)  เพื่อใหนักศึกษาไดเขามามีสวน
รวมกับคณะฯ ต้ังแตระดับนโยบาย  การวางแผนการดําเนินงาน ฯลฯ  โดยนักศึกษาสามารถแสดง
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ในการสัมมนาและประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และมี
การจัดสัมมนาเพื่อใหความรูและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงคิดตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ    

คณะฯ ไดมีการสนับสนุนใหผูใชบัณฑิต / ศิษยเกา / ชุมชน เขามามีสวนใหขอมูลเพื่อแนะนํา
คณะฯในการผลิตบัณฑิต  (อางอิง สศ 9.1.7-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต) ใหตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสนับสนุนใหนักศึกษา ผูใชบัณฑิต เขามามีสวนรวม โดยเขารับ
การสัมภาษณในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และนําขอคิดเห็นของศิษยเกาและผูใชบัณฑิตมา
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ 
 ขอ 8 คณะฯ ไดจัดกิจกรรมบันทึกความรวมมือเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา กับ
หนวยงานภายในจํานวน 15 หนวยงานและหนวยงานภายนอก จํานวน 3 หนวยงาน ซ่ึงคณะฯ ไดรวมเปน
สมาชิกในกลุมเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันตอ
เนื่องมาจากปท่ีผานมา โดยในปจจุบันมีการลงนามในบันทึกความรวมมือดานประกันคุณภาพการศึกษา
กับคณะวิทยาศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและออกแบบส่ิงแวดลอม คณะผลิต
กรรมการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะพัฒนาการทองเท่ียว คณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้ํา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะสารสนเทศและการส่ือสาร 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยบริหารศาสตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร และหนวยงานการศึกษาภายนอกจากคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม (อางอิง สศ 9.1.8-1 สรุปกิจกรรมเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา) ซ่ึงทางกลุม
เครือขายไดรวมกันจัดทําแผน และกําหนดการในการดําเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับงาน
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ประกันคุณภาพในรอบป เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม  
นอกจากนี้ คณะฯ การสงตัวแทนของผูบริหารและบุคลากรของคณะฯ เขารวมการประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษากับทางกลุมความรวมมือดานประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง (อางอิง สศ.9.1.8-2 รายการการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู) 
    
 

ผลการประเมินตนเอง: 
คาเปาหมายตามแผน

ของระดับหนวยงาน 

ผลการดําเนินงานใน 

ปการศึกษา  2555 

คะแนนอิงเกณฑการ

ประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ

หนวยงาน 

8 ขอ  ปฏิบัติไดขอ 
1,2,3,4,5,6,7,8 

4 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 


