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ผลการดําเนนิงาน   :  ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญ  เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน   

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4. มีการดําเนินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลาโดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูล
ครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE  QA Online 
และ 

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา 

การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
6. มีระบบสารสนเทศที่ ใ ห้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ ง 9 

องค์ประกอบคุณภาพ 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต  

และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

องค์ประกอบที่ 9 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

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  :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คะแนนท่ีได้รบั   :  4 คะแนน 
ผลการดําเนนิงาน  :  คณะฯ มีการดําเนินการ 8 ข้อ ดังน้ี 

 ข้อ 1 คณะฯ  มีระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และมีการดําเนินงานตามระบบอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ด้านการบริหารจัดการตามค ู่มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปีการศึกษา 2556  
(อ้างอิง สศ.9.1.1-1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556) การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ ได้ยึดระบบคุณภาพตามแนวคิด  PDCA คณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ (อ้างอิง สศ.9.1.1-2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2556) เพ่ือวางระบบและพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการดําเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ ในทุกด้าน รวมถึงการ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะฯ ให้มีความก้าวหน้า และการบริหารงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ มีการมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวมีการรายงานความก้าวหน้าต่างๆ สู่คณะกรรมการประจําคณะฯ (อ้างอิง 
สศ.9.1.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ)  นอกจากน้ี คณะฯ ยังได้สร้างกลไกเสริมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความเข้มแข็งย่ิงขึ้น   

ข้อ 2 คณะฯ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยนํา
แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไปกําหนดเป็นกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
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งบประมาณ 2556 เพ่ือผลักดันการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และสร้าง
การมีส่วนร่วมของบุคลากรท้ังการกําหนดค่าเป้าหมาย  การดําเนินงาน การติดตามประเมินผล และการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (อ้างอิง     
สศ.9.1.2-1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
(อ้างอิง สศ. 9.1.2-2 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) เพ่ือให้การดําเนินการด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 3 มหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและทุกคณะที่มีการ
เรียนการสอนได้ใช้ร่วมกันจํานวน 1 ตัวบ่งช้ี เพ่ือให้แสดงถึงผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาตัวบ่งช้ีตาม    
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง สศ.9.1.3-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 3020/2553) เพ่ือทําหน้าที่
กําหนดตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และนําเสนอผลการพิจารณาตามขั้นตอนโดยเร่ิมจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (อ้างอิง สศ.9.1.3-2 มติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ครั้งที่ 3/2554) จนถึงความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  (อ้างอิง สศ.9.1.3-3 มติคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2554)  คือ “นักปฏิบัติที่เช่ียวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
โดย อัตลักษณ์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่สู่ประชาคมทาง  Website  (http://www.oqes.mju.ac.th)  
คณะฯ มีการวางระบบและกลไกสําหรับการพัฒนานักศึกษาของทุกหลักสูตรให้เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และเป็นผู้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ เพ่ือให้นักศึกษาและ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายวิชาดังน้ี  

- มีรายวิชาสหกิจศึกษา หรือมีการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงกับผู้ประกอบการ ตรง
ตามสาขาวิชาที่เรียน (อ้างอิง สศ.9.1.3-4 โครงการสหกิจศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

- มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (อ้างอิง สศ.9.1.3-5 
รายวิชา สศ 498 การเรียนรู้อิสระ) 

- ในกลุ่มวิชาแกนมีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีการลงมือปฏิบัติจริงตาม
สาขาวิชาที่เรียน (อ้างอิง สศ.9.1.3-6 รายวิชา สศ 290 ปฏิบัติงานฟาร์ม) 

- มีรายวิชาที่มี เ น้ือหาที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะการในปัจจุบัน (อ้างอิง         
สศ.9.1.3-7 รายวิชา สศ 480 ตลาดปศุสัตว์) 

 ข้อ 4 คณะฯ มีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างครบถ้วน โดย
แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (อ้างอิง สศ.9.1.4-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา) และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (อ้างอิง สศ.9.1.4-2 คําสั่ง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) เพ่ือจัดเก็บข้อมูล หลักฐาน เอกสารต่างๆ ประกอบการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือตรวจติดตามผลการดําเนินงาน  และหลักฐานเอกสารประกอบการ
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เขียนรายงานการประเมินตนเอง โดยผู้รับผิดชอบสามารถทํางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับ
งานประจําของผู้รับผิดชอบ  ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีสามารถวางแผน  ผลักดัน ควบคุม จัดเก็บข้อมูล
เอกสาร ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของตนได้อย่างเต็มที่  นอกจากน้ียังมีการรายงาน
ความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกครั้ง  (อ้างอิง สศ. 
9.1.4-3 รายงานประชุมที่นําเสนอวาระทางด้านประกันคุณภาพการศึกษา) ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบมีการ
กระตือรือร้นและใส่ใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานมากขึ้น 

 การดําเนินงานการประกันคุณภาพของคณะฯ ได้นําวงจร  PDCA  มาใช้ต้ังแต่การวางแผน 
กิจกรรมต่างๆ (อ้างอิง สศ.9.1.4-4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา)  โดยดําเนินการกิจกรรมที่ได้
กําหนดไว้ต้ังแต่การจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนถึงกิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมิน
ตนเอง (อ้างอิง สศ.9.1.4-5 การจัดกิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง) พร้อมทั้งนําข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการมาวางแผนการดําเนินงานในต่อไป ในส่วนของการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน
น้ัน  คณะฯ ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและรายงานในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา/หารือในเชิงปฏิบัติ  
 

  ข้อ 5  คณะฯ ได้นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2555  จุดเน้น จุดเด่น 
ข้อเสนอแนะ คําแนะนําต่างๆ (อ้างอิง สศ.9.1.5-1 รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน) มาประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ในปี
การศึกษา 2556  (อ้างอิง สศ.9.1.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) และได้
นํามาพัฒนาตัวบ่งช้ีในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของคณะฯ พบว่าในปีการศึกษา 2556 มีผลการดําเนินงานดี
ขึ้น จํานวน 10 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานคงเดิม จํานวน 2 ตัวช้ีวัด และลดลง 8 ตัวช้ีวัด (อ้างอิง สศ.9.1.5-
3 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ 2555 และประจําปีงบประมาณ  
2556)  
 ข้ อ  6  คณะฯ  ไ ด้ ใ ช้ ร ะบบส า รสน เทศ เพื่ อ ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร  คื อ  http://www.e-
manage.mju.ac.th (อ้างอิง สศ.9.1.6-1 ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร) ของมหาวิทยาลัยเป็น
ฐานข้อมูลสนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และสามารถใช้ร่วมกันต้ังแต่ระดับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งทําให้การ
ใช้งานสามารถพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างดี และถูกต้อง อีกทั้งทําให้ลดภาระและ
ความซ้ําซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล    

 

ข้อ 7 คณะฯ ได้แต่งต้ังตัวแทนนักศึกษาเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
(อ้างอิง สศ.9.1.7-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา)  เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วน
ร่วมกับคณะฯ ต้ังแต่ระดับนโยบาย  การวางแผนการดําเนินงาน ฯลฯ  โดยนักศึกษาสามารถแสดง
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการสัมมนาและประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการ
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จัดสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ (อ้างอิง สศ.9.1.7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา)      

คณะฯ ได้มีการสนับสนุนให้ผู้ใช้บัณฑิต / ศิษย์เก่า / ชุมชน เข้ามามีส่วนให้ข้อมูลเพ่ือแนะนํา
คณะฯ ในการผลิตบัณฑิต (อ้างอิง สศ 9.1.7-3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต) ให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เข้ามามีส่วนร่วม โดยเข้ารับ
การสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และนําข้อคิดเห็นของศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตมา
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
อุดมศึกษาฯ 
 ข้อ 8 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมบันทึกความร่วมมือเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับ
หน่วยงานภายในจํานวน 16 หน่วยงานและหน่วยงานภายนอก จํานวน 4 หน่วยงาน ซึ่งคณะฯ ได้ร่วมเป็น
สมาชิกในกลุ่มเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันต่อ
เน่ืองมาจากปีที่ผ่านมา ในปัจจุบันมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการ
เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ํา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาลัยบริหาร
ศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร และหน่วยงานการศึกษาภายนอกจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา (อ้างอิง สศ.9.1.8-1 สรุปกิจกรรมเครือข่ายด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา) กลุ่มเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันจัดทําแผน และกําหนดการในการดําเนินกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับงานประกันคุณภาพในรอบปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม  

นอกจากน้ี คณะฯ ได้ส่งตัวแทนของผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษากับทางกลุ่มความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง เช่น 

- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ การประกันคุณภาพ
การศึกษากับกิจกรรมนักศึกษา การบูรณาการกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 
วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ้างอิง สศ.9.1.8-2 รายงาน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ การบูรณาการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ้างอิง สศ.9.1.8-3 รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

 ผลการประเมินตนเอง : 
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ค่าเป้าหมายตามแผน
ของระดับหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน
ปีการศึกษา  2556 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

8 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 


