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ตัวบ่งช้ี  ๙.๑ : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา ภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธ

กิจและพฒันาของสถาบนั ตั้งแต่ระดบัภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาํเนินการตาม

ระบบท่ีกาํหนด 

๒. มีการกาํหนดนโยบายและให้ความสําคญั  เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดย

คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั   

๓. มีการกาํหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

๔. มีการดาํเนินดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถว้น ประกอบดว้ย  

1) การควบคุม ติดตามดาํเนินงาน และประเมินคุณภาพ 

2) การจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบนั

และสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามกาํหนดเวลาโดยเป็นรายงานท่ีมี

ขอ้มูลครบถว้นตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดใน CHE  

QA Online และ 

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

สถาบนั 

๕. มีการนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทาํงาน และส่งผลใหมี้การ

พฒันา การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี 

๖. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ขอ้มูลสนับสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙ 

องคป์ระกอบคุณภาพ 

๗. มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนกัศึกษาผูใ้ช้
บณัฑิต  และผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั 

๘. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบนั และมี

กิจกรรมร่วมกนั 

  

องค์ประกอบที ่๙ :  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๔ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
๒ หรือ ๓ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๔ หรือ ๕ หรือ ๖ 

มีการดาํเนินการ 
๗ หรือ ๘ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๙ ขอ้ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่๙.๑  :   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน 
คะแนนทีไ่ด้รับ   :  ๔ 
ผลการดําเนินงาน  : คณะฯ มีการดาํเนินการ ๘ ขอ้ ดงัน้ี 

๑. คณะฯ  มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
(เอกสารอ้างอิง ๙.๑.๑-๑)  โดยมีหน้าท่ีวางระบบและกลไกในการดาํเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามลาํดบั  มีการกาํหนดเป้าหมายและผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ตามองค์ประกอบ และตัวช้ีว ัด โดยแต่งตั้ งเป็นคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
(เอกสารอ้างอิง ๙.๑.๑-๒)  เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปตามระบบ  กลไก และสอดคลอ้งกบัพนัธ
กิจและการพฒันาของคณะฯ โดยคณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษามีหนา้ท่ีเป็นผูร้วบรวม 
และดาํเนินการเก่ียวกับเอกสารอ้างอิงต่างๆ  โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  รายงาน
ความก้าวหน้าด้านการดาํเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะฯ ทุกคร้ัง   (เอกสารอ้างอิง ๙.๑.๑-๓)  

๒. มหาวิทยาลัยฯ  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงานดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงคณะฯ ไดมี้

การแต่งตั้ งคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา  ( เอกสารอ้าง อิง  ๙ .๑ .๒ -๑ )  และ

คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา (เอกสารอ้างอิง ๙.๑.๒-๒) เพื่อดาํเนินงานดา้นการ

ประกนัคุณภาพของคณะฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้  

๓. คณะฯ  ไดจ้ดัทาํอตัลกัษณ์ของคณะฯ  เม่ือวนัท่ี ๒๖-๒๗  มีนาคม ๒๕๕๔  ณ ลานทอง

อุทยานวฒันธรรมลุ่มแม่นํ้ าโขง  อ. แม่จนั  จ.เชียงราย  โดยเป็นการระดมความคิดเห็นของบุคลากร

ของคณะฯ  ซ่ึงไดอ้ตัลกัษณ์ของคณะฯ  คือ สามัคค ีสู้งานหนัก ยึดหลกัคุณธรรม มีภาวะผู้นํา เลศิลํา้

วชิาการ  สัตวบาลแม่โจ้  (เอกสารอ้างอิง ๙.๑.๓-๑) 

๔. คณะฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในท่ีครบถ้วน ซ่ึง

ประกอบดว้ย ๑) การควบคุม ติดตามการดาํเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจดัทาํรายงาน

ประจําปี ท่ี เ ป็นรายงานประเมินคุณภาพ  เสนอต่อคณะฯ   มหาวิทยาลัยฯ  และสํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาํหนดเวลาโดยเป็นรายงานท่ีมีขอ้มูลครบถว้นตามท่ีสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดใน CHE QA Online (เอกสารอ้างอิง ๙.๑.๔-๑) และ ๔) การนาํ

ผลการประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง ๙.๑.๔-

๒) 

๕.  คณะฯ ไดมี้การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จุดเด่น ขอ้เสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (เอกสารอ้างอิง ๙.๑.๕-๑) มาประชุมร่วมกนัในคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อวางแผนพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ในปีต่อ ๆ ไป 

(เอกสารอ้างอิง ๙.๑.๕-๒)  และไดน้าํมาพฒันาตวับ่งช้ีในการจดัทาํแผนกลยทุธ์ของคณะฯ 

๖.  คณะฯ  ใชร้ะบบสารสนเทศ  www.e-manage.mju.ac.th   (เอกสารอ้างอิง ๙.๑.๖-๑)    

ของมหาวิทยาลยั   เป็นฐานขอ้มูลประกอบการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีถูกตอ้ง  และ

มีเวบไซต ์ www.animal.mju.ac.th (เอกสารอ้างอิง ๙.๑.๖-๒) ของคณะฯ เป็นฐานขอ้มูลอีกทางหน่ึง  

เพื่อใหก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะฯ มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นระบบท่ีสามารถเช่ือมต่อ

กบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพ 

๗. คณะฯ  ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมใน

กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา ไดแ้ต่งตั้งตวัแทนนักศึกษามาเป็นคณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศึกษา (เอกสารอ้างอิง ๙.๑.๗-๑)  และมีการจดัสัมมนาเพ่ือใหค้วามรู้ และเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้แสดงความคิดต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ   และคณะฯ  ยังให้

ความสําคญักบัท่ีปรึกษาคณะ ซ่ึงเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลยั ในการแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะฯ อีกทาง (เอกสารอ้างอิง ๙.๑.๗-๒) 

๘. คณะฯ เขา้ร่วมเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษาในทั้งภายในมหาวิทยาลยัฯ และ

ภายนอกมหาวิทยาลยัฯ (เอกสารอ้างอิง ๙.๑.๘-๑)  มีการทาํงานดา้นการประกนัคุณภาพร่วมกนัใน

เครือข่าย มีผลการปฏิบติังานอย่างชดัเจน มีการพฒันาการดา้นต่าง ๆ จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ภายในเครือข่าย เช่น คณะผลิตกรรมการเกษตร เร่ือง การทาํความเขา้ใจตวัช้ีวดั  (เอกสารอ้างอิง 

๙.๑.๘-๒) , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้ า เร่ือง ปัญหาการติดตามขอ้มูลเพื่อ

จดัทาํ SAR และแนวทางแกไ้ข (เอกสารอ้างอิง ๙.๑.๘-๓)  เป็นตน้ 
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การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมายตามแผน
ของระดับหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน 
ปี ๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

๙  ขอ้ ๘  ขอ้ ๔ คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 

ตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานการและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๑๕  :    ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สงักดั 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :    ผลผลิต 
 
วธีิการคาํนวณ  
  

 

ผลรวมคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยตน้สังกดั 
 

จาํนวนปี 
 

หมายเหตุ 
๑. ใชค้ะแนนประเมินระบบประกนัคุณภาพภายใน (ระบบ ๕ คะแนน) ระดบัสถาบนั 

ตามท่ีหน่วยงานตน้สงักดักาํหนด  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  (เน่ืองจากใชเ้กณฑก์ารประเมินใหม่)  
เช่น  

- ประเมินปี ๒๕๕๔  ใชค้ะแนนประเมิน  ๑ ปี คือ ปี ๒๕๕๓ 
- ประเมินปี ๒๕๕๕  ใชค่้าเฉล่ียคะแนนประเมิน  ๒ ปี คือ ปี ๒๕๕๔  และ ๒๕๕๓ 
- ประเมินปี ๒๕๕๕  ใชค่้าเฉล่ียคะแนนประเมิน  ๒ ปี คือ ปี ๒๕๕๕  และ ๒๕๕๔ และ 

๒๕๕๓ 
๒.  กรณีของการประเมินระดบัคณะหากประเมินการประกนัคุณภาพภายในของคณะ ไม่

ครบทุกตวัท่ีกาํหนดในระดบัสถาบนั ใหใ้ชค้ะแนนการประเมินในระดบัสถาบนัของตวับ่งช้ีนั้นมา
ใชแ้ทน  

เกณฑ์การประเมิน  : ใชค่้าคะแนนผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
ตน้สงักดั 
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ขอ้ 

 

ขอ้มูลพื้นฐานและผลการ
ดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั 

 
หน่วยจดั 

ผลการดาํเนินปีท่ีผา่นมา ผลการ
ดาํเนินงานปี 
๒๕๕๓ 

ปี 
๒๕๕๐ 

ปี 
๒๕๕๑ 

ปี 
๒๕๕๒ 

๑ ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

คะแนน     

ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดย
ตน้สงักดั 

    

คะแนนทีไ่ด้รับ     

 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๑๕  :    ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สงักดั 
ผลการดําเนินการ 
 คณะไม่ทาํการประในตัวบ่งช้ีนี ้
 
ผู้รับผดิชอบองค์ประกอบ ๙  นางรจนา   อุดมรักษ์ 


