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คํานํา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ไดกําหนดความมุงหมาย
และหลักการสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ  และประเภทการศึกษา  โดยกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  

ซึ่งประกอบดวย  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  และ
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  และใหถือวา
การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการ
จัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและการรับรองมาตรฐานการศึกษา     
 ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร  เปนไปอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพนั้น  หนวยประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหเห็นถึงขั้นตอน  

กระบวนการ  และวิธีการในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ  และใชเปนแนวทางในการพัฒนาคณะใหเปนคณะที่
มีคุณภาพทางการศึกษา  และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดบัณฑิตที่พึงประสงคตามยุทธศาสตรของคณะและ
มหาวิทยาลัยตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติในการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหการจัดการศึกษายึดหลักใหมีมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และไดใหความหมายในเรื่องมาตรฐานการศึกษา การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน และ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ตลอดจนกําหนดเรื่องที่ดําเนินการในมาตรา 4 และหมวด 6 ดังนี้ 
 มาตรา 4 ไดกําหนดความหมายไวดังนี้ 
 "มาตรฐานการศึกษา" หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่
ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแลการ
ตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 "การประกันคุณภาพภายใน" หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับ
ดูแลสถานศึกษานั้น 
 "การประกันคุณภาพภายนอก" หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ
บุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองเพื่อเปน การประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 

หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่
พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้  ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการ
ประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
 มาตรา 50 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับ
สถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
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สถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอ ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาว
รับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 
 มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด ใหสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อให
สถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการอาชีวศึกษา  หรือ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข  
 
 
1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539   
(ประกาศ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  พ.ศ. 2539) 
 ทบวงมหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นสมควรดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลโดยทั่วไปเพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนระดับสูง
ของประเทศที่กําลังพัฒนาไปอยางรวดเร็วรวมทั้งเปนการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของทรัพยากรมนุษยที่ 
จะเขาสูตลาดแรงงานเพื่อเปนฐานในการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ตอไป 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดานคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนไปอยางมีระบบและมีกลไกที่
เหมาะสม ทบวงมหาวิทยาลัยจึงไดประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการ ศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2539 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการของสถาบัน อุดมศึกษาตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1. ทบวงมหาวิทยาลัยจะพัฒนาใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการ
รักษามาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยเนนหลักการของการใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบการควบคุม
คุณภาพทางวิชาการและปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจทุกๆ ดานอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของความมีเสรีภาพทางวิชาการ
และอิสรภาพในการดําเนินงานที่ยังคงเอื้อตอการตรวจสอบจากสังคมภายนอก อันนํามาซึ่งความมีมาตรฐานทาง
การศึกษาในระดับที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล  และสามารถแขงขันกับนานาชาติได  ทั้งนี้โดยจะไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นเพื่อกํากับดูแล  และบริหารงานดานมาตรฐานการศึกษา
ตลอดจนการใหการรับองมาตรฐานการศึกษา 
 2. ทบวงมหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น
ภายในสถาบัน เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมุงเนนใหมีการสรางกลไกการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) ขององคประกอบตางๆ ที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาที่เปนรูปธรรมขึ้น  ทั้งนี้แตละสถาบัน
อาจจัดใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการขึ้นเปนการภายในไดตามความเหมาะสม 
 3. ทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดรูปแบบและวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น  เพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินการ โดยแตละสถาบันอาจนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับสภาพการของแตละสถาบันได
ตามความจําเปน 
 4. เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละสถาบัน ไดรับการยอมรับจากภายนอกโดย
กวางขวางและเปนการแสดงถึงความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา  ทบวงมหาวิทยาลัย จะจัดใหมีกลไกของการ
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ตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่แตละสถาบัน ไดจัดใหมีขึ้นทั้งในระดับสถาบันและคณะ
วิชาแลวใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาตอไป 
 5. ทบวงมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือและการมีสวนรวมของหนวยงานและสถาบันตางๆ 
ในสังคม ในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมวิชาการและ
วิชาชีพตลอดจนความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความสนใจรวมกันในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. ทบวงมหาวิทยาลัยจะสงเสริม ใหมีการนําขอมูลขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันตางๆ มาเผยแพรตอสังคมภายนอก ใหไดรับทราบถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ 
ตลอดจนเปนขอมูลสําหรับนักศึกษาและผูปกครองในการเลือกสถานศึกษา เปนขอมูลสําหรับการพิจารณาใหการ
สนับสนุนดานงบประมาณ และทรัพยากรตางๆ แกสถาบัน อุดมศึกษา เพื่อกระตุนใหสถาบันอุดมศึกษามีความตื่นตัว
และพัฒนาคุณภาพโดยสม่ําเสมอ 
 
1.2.1  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ. 2541 
(ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2541) 
 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดพิจารณาเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังกลาววา จะสามารถสรางความเปนเลิศทางวิชาการทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนไปตามความพรอม ความชํานาญ และความเชี่ยวชาญของ 
แตละคณะ/สถาบัน/สํานัก ซึ่งจะเปนการเสริมสรางคุณภาพมาตรฐานชั้นนําในระดับนานาชาติได จึงไดกําหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย เชียงใหมขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 
 1. ใหมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําและขั้นสูงที่มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา สถาบันและสํานักตองบรรลุถึง 
โดยกําหนดเงื่อนไขเวลาที่ชัดเจน 
 2. ใหมีการประเมินตีคา (Assessment) คุณภาพการศึกษาอยางรอบดาน โดยมีการระบุดัชนี (Index) และตัว
บงชี้ (Indicators) ของคุณภาพการศึกษาแตละดาน 
 3. ใหมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเปนเครื่องมือในการรักษามาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเนนหลักการของการใหคณะ ภาควิชา สถาบันและสํานักพัฒนาระบบและกลไกการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหนวยงาน และสรางความพรอมที่จะใหหนวยงานภายนอกหรือมหาวิทยาลัย      
เขาไปตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพได 
 4. สงเสริมใหแตละคณะ ภาควิชา สถาบัน และสํานัก จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น
ภายในหนวยงาน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นเปนผูดูแล ใหคําปรึกษา    
และประสานงาน เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ภาควิชา สถาบัน และสํานัก    
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ ภาควิชา สถาบัน และสํานัก ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางเปนระบบ โดยใชงบประมาณที่มีตามความจําเปน 
 6. สงเสริมใหหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและตางประเทศไดเขามารวมใน
กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของแตละคณะ สถาบัน และสํานัก เพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพ 
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 7. สนับสนุนใหคณะ ภาควิชา สถาบัน และสํานัก เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได
ดําเนินการไปแลวอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการประชาสัมพันธคุณภาพ
การศึกษาของแตละหนวยงาน 
 8. กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อเปนแนวทางเบื้องตน โดยแตละคณะ 
ภาควิชา สถาบัน และสํานัก อาจนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน 
 9. ใหมีหนวยงานรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชบุคลากรที่มีอยูเดิม 
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษานี้ใหใชกับคณะ สถาบัน และสํานัก ของมหาวิทยาลัย เชียงใหม 
 
1.2.2  แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2541 
(ประกาศเมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ  2541) 
 แนวปฏิบัติในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะ ภาควิชา สถาบัน และสํานัก ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงเห็นสมควรใหกําหนดแนวปฏิบัติเบื้องตนขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหเปนผูดูแลใหคําปรึกษา ประสานงาน
และตรวจสอบ ตลอดจนกําหนดดัชนีและตัวบงชี้ของคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา สถาบันและสํานักเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา สถาบัน และสํานัก ดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช
งบประมาณที่มีตามความจําเปน 
 3. คณะ ภาควิชา สาขาวิชา สถาบัน และสํานัก แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเปนการ
ภายใน เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําและขั้นสูง และเงื่อนไขเวลาที่
ตองบรรลุ รวมทั้งกําหนดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมกับหนวยงาน ประชาสัมพันธภายใน
หนวยงานและทําใหเกิดการดําเนิน กิจกรรมตางๆ ขึ้นดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพการศึกษา
ภายในหนวยงาน 
 4. คณะ ภาควิชา สถาบัน และสํานัก จัดทําระบบขอมูลที่ทันสมัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เชน ขอมูล
นักศึกษา บุคลากร วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ ฯลฯ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 5. มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา สถาบัน และสํานัก มีวิธีการใหไดมาซึ่งผูบริหารที่มีความรูความสามารถในการ
บริหารจัดการองคกรและงาน 
 6. คณะ ภาควิชา และสาขาวิชามีการศึกษาความตองการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินหลักสูตรอยางเปน
ระบบ เพื่อนําผลมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 
 7. คณะ ภาควิชา และสาขาวิชากําหนดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอยางเปนมาตรฐานและ
ดําเนินการวัดและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 
 8. คณะ ภาควิชา สถาบัน และสํานักมีการประเมินผลประสิทธิภาพการสอน และผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ 
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 9. คณะ ภาควิชา สาขาวิชา สถาบัน และสํานัก มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรในหนวยงานทั้งดานการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามหนาที่ เชน การศึกษาตอ ฝกอบรม ศึกษา ดูงานและดานประสบการณทางการวิจัย
อยางทั่วถึงและตอเนื่อง 
 10. สนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและสื่อการเรียนรู ที่มีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 
และใหมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวของกับคุณภาพการศึกษา โดย
การสนับสนุนดานงบประมาณและใหมีการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 11. สนับสนุนใหมีระบบหองสมุดและระบบสารสนเทศใหทันสมัยอยางตอเนื่อง และพอเพียงตอความตองการ 
และมีการติดตามผลการใชและการบริการอยางสม่ําเสมอ 
 12. จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การใชงานอาคารสถานที่และทรัพยากรการเรียนรูตางๆ 
อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 13. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและ
ระหวางมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
 14. เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ไดเขามามีสวนรวมในการเสนอความ
คิดเห็นและดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 15. มีระบบการเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคณาจารยและบุคลากรที่รับผิดชอบตองานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางเหมาะสม 
 16. จัดทํารายงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา สาขาวิชาสถาบัน และสํานัก 
เผยแพรแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางตอเนื่อง 
 17. ใหมีหนวยงานรองรับงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยคณะ สถาบัน และสํานัก 
โดยใชบุคลากรที่มีอยูเดิม 
 
 
1.3  กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 
  (1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
  (2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) 
  (3) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปนสวนที่สถาบันอุดมศึกษา จะตองจัดใหมีระบบและกลไกการ
ควบคุมคุณภาพภายใน ในองคประกอบของคุณภาพตางๆ ที่จะมีผลตอคุณภาพของบัณฑิต และตองดําเนินการอยาง
เปนระบบ โดยใชหลักการของการควบคุมคุณภาพที่เปนระบบที่เหมาะสมกับลักษณะของสถาบันตนเอง สามารถ
ตรวจสอบและอางอิงได หรืออาจจะเลือกใชระบบคุณภาพที่เปนสากล พรอมทั้งการมีระบบตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินการภายในดวย 
 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) เปนการตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบและกลไกการ
ควบคุมคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาไดจัดใหมีขึ้น โดยเปนการตรวจสอบเชิงระบบ มุงเนนการพิจารณาวา 
สถาบันไดมีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม ใชระบบที่พัฒนาขึ้นเพียงใด และมีขั้นตอนการดําเนินการที่จะทําใหเชื่อถือ
ไดหรือไมวาการจัดการการศึกษาจะเปนไปอยางมีคุณภาพ ทั้งนี้ มุงเนนการตรวจสอบภายในคณะวิชาเปนหลัก 
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 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เปนกระบวนการประเมินผลการดําเนินการของคณะวิชาโดย
ภาพรวมวาเมื่อไดมีการใชระบบการประกันคุณภาพ หรือระบบควบคุมคุณภาพแลวไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
คุณภาพ เปนไปตามเกณฑและมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดมากนอยเพียงใด โดยจัดเปนระดับของการบรรลุเปาหมาย 
 
 



บทที่ 2 
การประกันคณุภาพการศกึษา  คณะเกษตรศาสตร 

 
2.1  นโยบาย  วัตถุประสงค  และกลยุทธการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเกษตรศาสตร 
 
2.1.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร 
 คณะเกษตรศาสตร  ไดดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ดังนี้ 
 1. ใหมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําและขั้นสูงที่ภาควิชา/หนวยงานตองบรรลุถึงโดยกําหนดเงื่อนไขเวลาที่ชัดเจน 
 2. ใหมีการประเมินตีคา (Assessment) คุณภาพการศึกษาอยางรอบดาน โดยมีการระบุดัชนี (Index) และตัว
บงชี้ (Indicators) ของคุณภาพการศึกษาแตละดาน 
 3. ใหมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเปนเครื่องมือในการรักษามาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเนนหลักการของการใหภาควิชา/หนวยงานพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ
การศึกษาขึ้นภายในหนวยงาน และสรางความพรอมที่จะใหหนวยงานภายนอกหรือมหาวิทยาลัยเขาไปตรวจสอบเพื่อการ
รับรองคุณภาพได 
 4. สงเสริมใหแตละภาควิชา/หนวยงาน จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหนวยงาน โดย
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะแตงตั้งขึ้นเปนผูดูแล ใหคําปรึกษา และประสานงาน เพื่อใหการดําเนิน
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา/หนวยงาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. สงเสริมและสนับสนุนใหภาควิชา/หนวยงาน ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ 
โดยใชงบประมาณที่มีตามความจําเปน 
 6. สงเสริมใหหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและตางประเทศไดเขามารวมในกิจกรรม
การประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ ภาควิชา/หนวยงาน เพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพ 
 7. สนับสนุนใหภาควิชา/หนวยงาน เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดดําเนินการไปแลวอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการประชาสัมพันธคุณภาพการศึกษาของแตละหนวยงาน 
 8. กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อเปนแนวทางเบื้องตน โดยแตละภาควิชา/
หนวยงาน อาจนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน 
 9. ใหมีหนวยงานรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชบุคลากรที่มีอยูเดิม 
 
2.1.2 วัตถุประสงคการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร 

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีประสิทธิภาพ 
2. ควบคุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐาน 
3. ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมคุณภาพปจจัยอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
4. นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนาคณะ และภาควิชาเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด 
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหพรอมสําหรับการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ โดยหนวยงานภายนอก 
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2.2  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค  คณะเกษตรศาสตร 
 
วิสัยทัศน 
 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันการศึกษา ในระดับนานาชาติทางดานการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ที่คํานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความเขมแข็งทางวิชาการ ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 
พันธกิจ 
1.  ดานการเรียนการสอน  

• ผลิตบัณฑิตที่รูจริงและปฏิบัติได มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
• ใหโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง  
• จัดหลักสูตรที่มีทางเลือกใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามความชอบ - ความถนัด  

2.  ดานการวิจัย 
• วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเพื่อกําหนดนโยบายดานการเกษตร การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน  
• สรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอการศึกษา และสังคม  

3.  ดานการบริการวิชาการ  
• บมเพาะและขยายผลจากงานวิจัยใหเกษตรกรสามารถนําไปใชประโยชนเชิงธุรกิจที่พึ่งพาตนเองได 
• พัฒนารูปแบบการถายทอดวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของสังคมอยางมีประสิทธิภาพ  

4.  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
• สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษความเปน

ทองถิ่นและประเทศชาติ 
• เชิดชูภูมิปญญาดานการเกษตรของลานนา 

 
วัตถุประสงค 
 1.  ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรเกษตรทุกระดับ ใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ใหสอดคลองกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ภูมิภาคและโลก  ตลอดจนสามารถทํางานรวมกับ
สังคมได  
 2.  พัฒนาการวิจัยดานเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ทั้งในดานวิจัยพื้นฐานและประยุกต  
 3.  สงเสริมและพัฒนางานบริการทางวิชาการสูชุมชนดานการเกษตรอยางจริงจัง โดยรวมมือกับหนวยงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและในภูมิภาค  
 4.  พัฒนาคณะเกษตรศาสตรสูความเปนนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดยใหการศึกษาวิจัย และรวมพัฒนากับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ  
 5.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการเกษตรเพื่อการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพสูง 
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2.3  โครงสรางการแบงสวนองคกร และการบริหารงาน  คณะเกษตรศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเลขานุการคณะ 
(เลขานุการคณะ) 

ภาควิชา 
(หัวหนาภาควิชา) 

ศูนย/สถาน ี
(ผูอํานวยการ) 

*  งานที่จัดสวนเปนการภายใน 

 งานนโยบายและแผน 
 งานบริหารและธุรการ 
 งานคลังและพัสดุ 
 งานบริการการศึกษา 
 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
 งานกิจการนักศึกษา * 
 งานบริการวิชาการ * 

 กีฏวิทยา 
 ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร 
 พืชไร 
 พืชสวน 
 โรคพืช 
 เศรษฐศาสตรเกษตร           
 สงเสริมและเผยแพรการเกษตร 
 สัตวศาสตร 

 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
 สถานีวิจัยและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ* 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมท่ีสูง* 
 ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย* 
 ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ* 

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ* 
 ศูนยเกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ* 
 ศูนยประสานงานวิจัยเพ่ือชุมชน* 
 

คณะเกษตรศาสตร 
(คณบดี) 
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2.4  ประวัติโดยยอของคณะเกษตรศาสตร 
 
ประวัติการกอตั้งคณะ 
 พ.ศ. 2507   มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งเปนภาควิชาวิทยาศาสตรการเกษตร โดยสังกัดอยูกับคณะวิทยาศาสตร  
 พ.ศ. 2510    ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหมีคณะเกษตรศาสตรเปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
และแตงตั้งให อาจารย ดร.สุขุม  อัศเวศน เปนคณบดีคนแรกของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยไดแบง
สวนราชการออกเปน 5 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาพืชศาสตร 
ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑเกษตร    ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร  
 พ.ศ. 2518    ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑเกษตร เปล่ียนชื่อเปนภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
และไดพัฒนาไปเปนคณะอุตสาหกรรมเกษตรในปจจุบัน สวนภาควิชาพืชศาสตร ไดยุบภาควิชาและจัดตั้งเปน ภาควิชา
พืชสวน ภาควิชาพืชไร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร และภาควิชาอารักขาพืช  
 พ.ศ. 2523    ยุบภาควิชาอารักขาพืชจัดตั้งเปนภาควิชาโรคพืช และภาควิชากีฏวิทยา  
 พ.ศ. 2535    ภาควิชาสัตวบาลไดเปล่ียนชื่อใหมเปนภาควิชาสัตวศาสตร  
 พ.ศ. 2548    ไดแบงสวนราชการออกเปน 1 สํานักงานเลขานุการคณะและ 8 ภาควิชา ไดแกภาควิชากีฏวิทยา 
ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ภาควิชาพืชไร ภาควิชาพืชสวน ภาควิชา โรคพืช ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 
ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร 
 
คณะเกษตรศาสตร มีพื้นที่ดูแลประมาณ  2,206 ไร  2 งาน  80 ตารางวา   ดังนี้  
 (1)  อาคารเรียนและแปลงทดลองในบริเวณมหาวิทยาลัย 77  ไร ประกอบดวย อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ ไร
ฝก และอาคารที่ทําการตางๆ จํานวน  21 อาคาร  มีจํานวนหองและพื้นที่ใชสอย (ตารางเมตร) แบงเปนหองเรียนจํานวน 
42 หอง รวมพื้นที่ 3,314.8 ตารางเมตร และหองปฏิบัติการจํานวน 118 หอง รวมพื้นที่ 8,980.81 ตารางเมตร รวมพื้นที่
ทั้งส้ิน 13,546.61 ตารางเมตร 
 (2)  ศูนยและสถานีวิจัยการเกษตร  ในจังหวัดเชียงใหม  และลําพูน จํานวน 7 แหง รวมพื้นที่ทั้งส้ิน 2,129 ไร         
2 งาน 80 ตารางวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเกษตรศาสตร 

 
3.1  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเกษตรศาสตร 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร ไดกําหนดใหใชทั้งระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMUQA) ที่สอดคลองตามนโยบายทบวงมหาวิทยาลัย และระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือ “สมศ." โดยมีระบบและขั้นตอนการดําเนินงานตามวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) คือ 
 1. วางแผน (Plan)  คณะ ภาควิชา/หนวยงาน ไดตั้งทีมงาน เพื่อวางแผนและรวบรวมปญหาตางๆ ที่มีอยูในแตละ
หนวยงานเพื่อการปรับปรุงแกไขและพัฒนาคุณภาพในแตละปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา โดยรวบรวมขอมูล
ทั้งปจจุบันและยอนหลังมาทําการวิเคราะหหาสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาในแตละปจจัย 
 2. ปฏิบัติ (Do)  เมื่อทีมงานทําการวิเคราะหหาสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาในแตละปจจัยแลว ไดพิจารณาหาแนว
ทางแกไข และปรับปรุง โดยการเสนอแนะแนวทางปฏิบัติหรือวิธีการใหมที่จะชวยใหคุณภาพการศึกษาดีขึ้น ใหนําไป
ปฏิบัติตอไป 
 3. ตรวจสอบ (Check)  ทําการตรวจสอบหลังจากใชแนวทางปฏิบัติหรือวิธีการใหมไปปรับปรุงแกไขมาแลว 1 ป 
 4. ถือปฏิบัติเปนมาตรฐาน (Action)  หากผลการตรวจสอบการใชแนวทางปฏิบัติหรือวิธีการใหมสามารถ
ปรับปรุงและแกไขปญหาไดดี ทําใหคุณภาพการศึกษาดีขึ้นกวาเดิม ใหนําไปปฏิบัติเปนมาตรฐานในการดําเนินการและ
การปรับปรุงคุณภาพใหดียิ่งขึ้น ถาพบปญหาเพิ่มขึ้นมาใหมใหตรวจสอบ (Check) เพื่อทําการปรับปรุงแกไขอีกจนกระทั่ง
ไดคุณภาพมาตรฐานที่ตองการ 
 ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะเกษตรศาสตร ไดพิจารณาใชองคประกอบคุณภาพ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งประกอบดวย 9 องคประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธ และแผน 
    1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงค 
    1.2 นโยบายและกลยุทธ 
    1.3 แผน การดําเนินการตามแผน การประเมินแผน 
องคประกอบที่ 2   การเรียนการสอน 
    2.1 อาจารย 
    2.2 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
    2.3 นักศึกษา 
    2.4 หองเรียนและหองปฏิบัติการ 
    2.5 อุปกรณและส่ือการเรียนการสอน 
    2.6 หองสมุด 
    2.7 หลักสูตร 
    2.8 กระบวนการเรียนการสอน 
    2.9 การวัดและประเมินผลการเรียน 
    2.10 บัณฑิต 
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องคประกอบที่ 3   การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 
    3.1 ทรัพยากรบุคคลดานการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 
    3.2 ปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 
    3.3 กระบวนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 
องคประกอบที่ 4   การวิจัย 
    4.1 กลุมวิจัยและผูชวยวิจัย 
    4.2 ผูวิจัย 
   4.3 ปจจัยเกื้อหนุนการวิจัย 
    4.4 การบริหารและกระบวนการวิจัย 
องคประกอบที่ 5   การบริการวิชาการแกชุมชน 
    5.1 ทรัพยากรบุคคลดานการบริการวิชาการแกชุมชน 
    5.2 ปจจัยเกื้อหนุนการบริการวิชาการแกชุมชน 
    5.3 การบริหารและกระบวนการบริการวิชาการแกชุมชน 
องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
    6.1 ทรัพยากรบุคคลดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
    6.2 ปจจัยเกื้อหนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
    6.3 กระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ 
    7.1 ผูบริหาร 
    7.2 บุคลากรสนับสนุนการบริหารและการจัดการ 
    7.3 ปจจัยเกื้อหนุนการบริหารและการจัดการ 
    7.4 ระบบบริหารและการจัดการ 
องคประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ 
   8.1 กระบวนการแสวงหาทรัพยากรการเงิน 
    8.2 กระบวนการบริหารการเงินและงบประมาณ 
องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
    9.1 ทรัพยากรบุคคลดานการประกันคุณภาพ 
    9.2 ปจจัยเกื้อหนุนการประกันคุณภาพ 
    9.3 กระบวนการประกันคุณภาพ 
  
 
3.2  กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเกษตรศาสตร 
 คณะเกษตรศาสตร ไดพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการประสานงานและการดําเนินงานดาน
การพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายในสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยการกําหนดกลไกในการพัฒนา ใหมีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ปรึกษา แลกเปลี่ยนขอมูล และใหขอเสนอแนะตอกันภายในคณะ ดังนี้ 
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1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร 
2. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/หนวยงาน 
3. มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพศึกษาภายในคณะ 
4. มีคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) จัดทํารายงานทั้งระดับ

คณะ และภาควิชา/หนวยงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและการพัฒนา และเผยแพรแกสาธารณะ 
5. มีหนวยงานดานประกันคุณภาพการศึกษา  
6. จัดทําคูมือ การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร 
7. จัดทําระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการ 

 
3.3 ภารกิจของคณะ ภาควิชา/หนวยงาน และบุคลากร ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจของคณะ  ไดแก 

1. กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร 
2. กําหนดและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
3. กําหนดดัชนีขององคประกอบคุณภาพทั้ง 9 ดาน 
4. ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร ดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัยใหแกภาควิชา/

หนวยงาน บุคลากร และนักศึกษา 
5. จัดทําแผนปฏิบัติงานการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
6. สนับสนุนและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา/หนวยงาน 
7. จัดทําระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการของคณะ ภาควิชา/หนวยงาน 
8. ปรับปรุงและจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ภาควิชา/หนวยงาน 
9. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ทั้งระดับคณะ และภาควิชา/หนวยงาน 

เพื่อรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย และเพื่อเตรียมรับการ
ตรวจสอบภายนอกจาก สมศ. 

 
ภารกิจของภาควิชา/หนวยงาน  ไดแก 

1. ดําเนินงานตามโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร 
2. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับคณะ 
3. ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร ดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัยใหแก บุคลากร 

และนักศึกษา ของภาควิชา/หนวยงาน 
4. จัดทําแผนปฏิบัติงานการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับคณะ 
5. ดําเนินการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ

สมํ่าเสมอ 
6. จัดทําขอมูลขององคประกอบคุณภาพทั้ง 9 ดาน ของคณะในสวนที่เกี่ยวของ 
7. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report: SAR) เพื่อรับการตรวจสอบและประเมินระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะ และเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย 
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ภารกิจของบุคลากร  ไดแก 
1. ดําเนินการประเมินการสอน การประเมินตนเอง ตามแบบฟอรมที่กําหนด 
2. ใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และภาควิชา/หนวยงาน 
3. บันทึกภาระงานของตนเองตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
3.4  ระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะเกษตรศาสตร  
 คณะเกษตรศาสตร ไดปฏิบัติตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะที่มีการพัฒนามาอยาง
ตอเนื่องจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัย เชียงใหม ซึ่งใชระบบการใหคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ตั้งแตป พ.ศ.2545-2548 ไดรับคะแนนผลการประเมิน ดังนี้ 
 ปการศึกษา 2544 (ป พ.ศ.2545) ไดรับคะแนน 60.0 (พอใช) 
 ปการศึกษา 2545 (ป พ.ศ.2546) ไดรับคะแนน 80.1 (ดีมาก) 
 ปการศึกษา 2546 (ป พ.ศ.2547) ไดรับคะแนน 83.1 (ดีมาก) 
 ปการศึกษา 2547 (ป พ.ศ. 2548) ไดรับคะแนน 87.6 (ดีมาก) 
 ปการศึกษา 2548 (ป พ.ศ. 2549) ไดรับคะแนน 88.4 (ดีมาก) 
 จากการที่ไดรับคะแนนผลการประเมินต่ํากวารอยละ 70 ในป พ.ศ. 2545 ผูบริหารระดับสูงจึงไดกํากับดูแลเอง
อยางใกลชิด มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเข็มขน ในทุกๆ ดานที่เกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จนกระทั่งทําใหมีการพัฒนาระดับคะแนนแบบกาวกระโดด ทั้งป พ.ศ. 2546  ถึงพ.ศ. 2549 โดย
มีรายละเอียดของผลการประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพตามองคประกอบทั้ง 9 ดาน ตามรายการตรวจสอบ (Audit 
Checklist) ดังตอไปนี้ 
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  กราฟแสดงระดับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
คณะเกษตรศาสตร  ปการศึกษา 2544 - 2548 



บทที่ 4 
การตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ 

 
4.1  รายการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit Checklist) สําหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

รายการตรวจสอบ น้ําหนัก 
ความสําคัญ

ตัวบงชี้คุณ 
ภาพ(KQI) 

(Audit Checklist)  ที่เกี่ยวของ 
องคประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน ภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย   กลยุทธ และแผน 5 1 
1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงค 1   
 1.1.1 มีการเผยแพรปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรรับทราบและเขาใจ    
 1.1.2 มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงคของคณะ    
 1.1.3 มีการเผยแพรวิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงคของคณะใหบุคลากร  รับทราบและเขาใจ    
1.2 นโยบายและกลยุทธ 2   
 1.2.1 มีการกําหนดนโยบายและกลยุทธของคณะ    
 1.2.2 มีการเผยแพรนโยบายและกลยุทธของคณะใหบุคลากรรับทราบและเขาใจ    
1.3 แผน  การดําเนินการตามแผน การประเมินแผน 2   
 1.3.1 มีการจัดทําแผนระยะ  5 ปที่สอดคลองกับนโยบาย/กลยุทธของคณะและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
 1.3.2 มีการจัดทําแผนการจัดการการเรียนการสอน (แผนปฏิบัติการประจําป)    
 1.3.3 มีการจัดทําแผนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา    (แผนปฏิบัติการประจําป)    
 1.3.4 มีการจัดทําแผนการวิจัย (แผนปฏิบัติการประจําป)    
 1.3.5 มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการแกชุมชน (แผนปฏิบัติการประจําป)    
 1.3.6 มีการจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม (แผนปฏิบัติการประจําป)    
 1.3.7 มีการติดตามและประเมินแผน (แผนปฏิบัติการประจําป)    
องคประกอบที่ 2: การเรียนการสอน 30 2 - 24 
2.1 อาจารย 7   
 2.1.1 มีระเบียบปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือกอาจารยเขาทํางาน    
 2.1.2 มีการกําหนดคุณสมบัติและภาระงานของอาจารย    
 2.1.3 มีการประเมินอาจารยตามภาระงานที่กําหนด    
 2.1.4 มีการพัฒนาอาจารย    
2.2 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 2   
 2.2.1 มีระเบียบปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน    
 2.2.2 มีการกําหนดคุณสมบัติและภาระงานของบุคลากร    
 2.2.3 มีการประเมินบุคลากรตามภาระงานที่กําหนด    
 2.2.4 มีการพัฒนาบุคลากร    
2.3 นักศึกษา 5   
 2.3.1 มีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาตามที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด    
 2.3.2 มีระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษา    
 2.3.3 มีการประเมินผลการคัดเลือกนักศึกษา    
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รายการตรวจสอบ น้ําหนัก 
ความสําคัญ

ตัวบงชี้คุณ 
ภาพ(KQI) 

(Audit Checklist)  ที่เกี่ยวของ 
 2.3.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักศึกษา    
2.4  หองเรียนและหองปฏิบัติการ 2   
 2.4.1 มีหองเรียนและหองปฏิบัติการ    
 2.4.2 มีการวางแผนการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการ    
 2.4.3 มีการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการตามแผนที่กําหนด    
 2.4.4 มีการบํารุงรักษาหองเรียนและหองปฏิบัติการ    
 2.4.5 มีการประเมินสภาพและประสิทธิภาพการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการ    
 2.4.6 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงสภาพและประสิทธิภาพการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการ    
2.5 อุปกรณและสื่อการเรียนการสอน 3   
 2.5.1 มีอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน    
 2.5.2 มีการวางแผนการใชและบํารุงรักษาอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน    
 2.5.3 มีการใชและบํารุงรักษาอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน    
 2.5.4 มีการประเมินการใชและบํารุงรักษาอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน    
 2.5.5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดหา การใชและบํารุงรักษาอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน    
2.6 หองสมุด 2   
 2.6.1 มีตํารา วารสาร และแหลงสารนิเทศที่ทันสมัย    
 2.6.2 มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนในหองสมดุ    
 2.6.3 มีการประเมินการใชหองสมุด    
 2.6.4 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาหองสมุด    
2.7 หลักสูตร 2   
 2.7.1 มีหลักสูตรที่ผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย    
 2.7.2 มีการบริหารจัดการหลักสูตร    
 2.7.3 มีการประเมินและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร    
 2.7.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร    
2.8 กระบวนการเรียนการสอน 3   
 2.8.1 มีการจัดทําประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และแผนการสอน (Teaching Plan)    
 2.8.2 มีการสอนตามแผนการสอน    
 2.8.3 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน    
 2.8.4 มีการประเมินการเรียนการสอน    
 2.8.5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการเรียนการสอน   
2.9 การวัดและประเมินผลการเรียน 2   
 2.9.1 มีการกําหนดวิธีและเกณฑการวัดและประเมินผล    
 2.9.2 มีการวัดผลตามวิธีและเกณฑที่กําหนด โดยผานการรับรองของภาควิชาและคณะ    
 2.9.3 มีการประเมินการวัดผล    
 2.9.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการวัดผล    
2.10 บัณฑิต 2   
 2.10.1 มีการประสานและสรางความสัมพันธกับศิษยเกาอยางตอเนื่อง    
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รายการตรวจสอบ น้ําหนัก 
ความสําคัญ

ตัวบงชี้คุณ 
ภาพ(KQI) 

(Audit Checklist)  ที่เกี่ยวของ 
 2.10.2 มีการติดตามคุณภาพบัณฑิต    
 2.10.3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตมาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา    
องคประกอบที่ 3: การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 10 25 - 28 
 3.1 ทรัพยากรบุคคลดานการพัฒนาและสนับสนนุนักศึกษา 3   
 3.1.1 มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา    
 3.1.2 มีที่ปรึกษากิจกรรม/ชมรม    
 3.1.3 มีอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา    
 3.1.4 มีองคกรนักศึกษาดําเนินงาน    
 3.2 ปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 3   
 3.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา    
 3.2.2 มีการแสวงหาทุนและจัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษา    
 3.2.3 มีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา    
3.3 กระบวนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 4   
 3.3.1 มีการวางแผนดําเนินงานพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา    
 3.3.2 มีการกําหนดกิจกรรมพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาตามแผนที่กําหนด   
 3.3.3 มีการติดตามผลการเรียนและคุณภาพชีวิตนักศึกษา    
 3.3.4 มีการใหคําปรึกษาเพื่อชวยแกปญหาใหนักศึกษา    
 3.3.5 มีการแนะแนวอาชีพใหนักศึกษา    
 3.3.6 มีการประเมินผลงานพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา    
 3.3.7 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา    
องคประกอบที่ 4: การวิจัย 20 29 - 32 
4.1 กลุมวิจัยและผูชวยวิจัย 6  
4.1.1 มีกลุมวิจัย   
4.1.2 มีผูชวยวิจัย   
4.1.3 มีการวางแผนการดําเนินงานของกลุมวิจัย   
4.1.4 มีการดําเนินงานของกลุมวิจัย   
4.1.5 มีการประเมินผลงานกลุมวิจัย   
4.1.6 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนากลุมวิจัย   
 4.2 ผูวิจัย 6   
 4.2.1 มีการดําเนินการดานการวิจัยของอาจารย    
 4.2.2 มีการประเมินผลงานวิจัยของอาจารย    
 4.2.3 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาทักษะและความสามารถดานการวิจัยของอาจารย    
 4.3 ปจจัยเกื้อหนุนการวิจัย 4   
 4.3.1 มีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานเพื่อสนับสนุนการวิจัย    
 4.3.2 มีการแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงภายนอก    
 4.3.3 มีหองปฏิบัติการและครุภัณฑการวิจัย    
 4.3.4 มีงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย    
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รายการตรวจสอบ น้ําหนัก 
ความสําคัญ

ตัวบงชี้คุณ 
ภาพ(KQI) 

(Audit Checklist)  ที่เกี่ยวของ 
 4.3.5 มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับแหลงทุนและการบริหารงานวิจัย    
 4.4 การบริหารและกระบวนการวจิัย 4   
 4.4.1 มีหนวยงาน บุคลากร และคณะกรรมการดูแลดานการวิจัย    
 4.4.2 มีการกําหนดทิศทางและวางแผนงานการวิจัย    
 4.4.3 มีการดําเนินงานวิจัยตามทิศทางและแผนที่กําหนด    
 4.4.4 มีการเชื่อมโยงการวิจัยกับการเรียนการสอน    
 4.4.5 มีการประเมินการบริหารการวิจัย    
 4.4.6 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนงานวิจัย    
องคประกอบที่ 5: การบริการวิชาการแกชุมชน 10 33 - 36 
 5.1 ทรัพยากรบุคคลดานการบริการวิชาการแกชุมชน 4   
 5.1.1 มีบุคลากร และคณะกรรมการดูแลดานการบริการวิชาการแกชุมชน    
 5.1.2 มีการมอบหมายงานของบุคลากรสนับสนุนการบริการวิชาการแกชุมชน    
 5.1.3 มีการดําเนินการดานการบริการวิชาการของอาจารยและบุคลากรสนับสนุนการบริการวิชาการแกชุมชน    
 5.1.4 มีการประเมินผลการดําเนินการอาจารยและบุคลากรสนับสนุนการบริการวิชาการแกชุมชน    
 5.1.5 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาทักษะและความสามารถของอาจารยและบุคลากรสนับสนุนการบริการวิชาการ
แกชุมชน 

 
  

 5.2 ปจจัยเกื้อหนุนการบริการวิชาการแกชุมชน 2   
5.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการแกชุมชน    
 5.2.2 มีหองปฏิบัติการและ/หรือครุภัณฑการบริการวิชาการแกชุมชน    
 5.2.3 มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาการแกชุมชน    
 5.3 การบริหารและกระบวนการบริการวิชาการแกชุมชน 4   
 5.3.1 มีการวางแผนดําเนินการบริการวิชาการแกชุมชน    
 5.3.2 มีการบริการวิชาการแกชุมชนตามแผนที่กําหนด    
 5.3.3 มีการประเมินผลการบริหารการบริการวิชาการแกชุมชน    
 5.3.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริการวิชาการแกชุมชน    
องคประกอบที่ 6: การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 5 37 - 40 
6.1 ทรัพยากรบุคคลดานการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 2   
 6.1.1 มีบุคลากร และคณะกรรมการดูแลดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม    
 6.1.2 มีการมอบหมายงานของบุคลากรที่รับผิดชอบดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม    
 6.2 ปจจัยเกื้อหนุนการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 1   
 6.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานเพื่อสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม    
 6.2.2 มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม    
6.3 กระบวนการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมและอนรุักษสิ่งแวดลอม 2   
 6.3.1 มีการวางแผนดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม    
 6.3.2 มีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมตามแผนที่กําหนด    
 6.3.3 มีการประเมินผลการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม    
 6.3.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม    
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รายการตรวจสอบ น้ําหนัก 
ความสําคัญ

ตัวบงชี้คุณ 
ภาพ(KQI) 

(Audit Checklist)  ที่เกี่ยวของ 
องคประกอบที่ 7: การบริหารและการจัดการ 10 41 - 42 
7.1 ผูบริหาร 3   
 7.1.1 มีระเบียบปฏิบัติในการใหไดมาซ่ึงผูบริหาร    
 7.1.2 มีการประเมินผูบริหาร    
 7.1.3 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาทักษะการบริหาร    
7.2 บุคลากรสนับสนุนการบริหารและการจัดการ 2   
 7.2.1 มีระเบียบปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรสนับสนุนการบริหาร    
 7.2.2 มีการกําหนดคุณสมบัติและภาระงานของบุคลากรสนับสนุนการบริหาร   
 7.2.3 มีการประเมินบุคลากรสนับสนุนการบริหาร    
 7.2.3 มีการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการบริหาร    
 7.3 ปจจัยเกื้อหนุนการบริหารและการจัดการ 2   
 7.3.1 มีสถานที่และครุภัณฑสําหรับการบริหารและการจัดการ    
 7.3.2 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารและการจัดการ    
 7.3.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร    
 7.4 ระบบบริหาร 3   
 7.4.1 มีนโยบายการบริหารคณะที่ชัดเจนและสอดคลองกับมหาวิทยาลัย    
 7.4.2 มีโครงสรางการบริหารที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพ    
 7.4.3 มีการสื่อสารภายในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
 7.4.4 บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงาน    
 7.4.5 มีการดูแลบุคลากรอยางเหมาะสม    
 7.4.6 มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของที่ทํางานอยางสม่ําเสมอ    
 7.4.7 มีการประเมินผลการบริหาร    
 7.4.8 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหาร    
องคประกอบที่ 8: การเงินและงบประมาณ 5 43 - 54 
8.1 กระบวนการแสวงหาทรัพยากรการเงิน 2   
 8.1.1 มีการกําหนดแผนการแสวงหาแหลงเงินจากแหลงตาง ๆ    
 8.1.2 มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด    
 8.1.3 มีการประเมินผลการดําเนินงานแสวงหาแหลงเงิน    
 8.1.4 มีการนําผลการประเมินมาทบทวนและปรับปรุงแผนงานแสวงหาแหลงเงิน    
8.2 กระบวนการบริหารการเงินและงบประมาณ 3  
 8.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนดําเนินการของคณะ    
 8.2.2 มีการติดตามและประเมินผลการใชงบประมาณ    
 8.2.3 มีระบบบัญชีและการตรวจสอบภายใน    
 8.2.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการจัดสรรงบประมาณ    
องคประกอบที่ 9: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 55 - 56 
9.1 ทรัพยากรบุคคลดานการประกันคุณภาพ 1   
 9.1.1 มีบุคลากร และคณะกรรมการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในหนวยงาน    
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รายการตรวจสอบ น้ําหนัก 
ความสําคัญ

ตัวบงชี้คุณ 
ภาพ(KQI) 

(Audit Checklist)  ที่เกี่ยวของ 
 9.1.2 มีการประเมินบุคลากรที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพ    
 9.1.3 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพ    
 9.2 ปจจัยเกื้อหนุนการประกันคณุภาพ 1   
 9.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน    
 9.2.2 มีสถานที่และครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ   
 9.2.3 มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ    
9.3 กระบวนการประกันคุณภาพ 3   
 9.3.1 มีการวางแผนดําเนินการประกันคุณภาพ    
 9.3.2 มีระเบียบปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน    
 9.3.3 มีการประกันคุณภาพภายในตามแผนที่กําหนด    
 9.3.4 มีการพัฒนาฐานขอมูลดานประกันคุณภาพภายในที่สามารถเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย    
 9.3.5 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน    
 9.3.6 มีการเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก    
 9.3.7 มีการประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน    
 9.3.8 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการประกันคุณภาพภายใน    

คะแนนรวม 100  
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4.2 ตัวบงช้ีคุณภาพ และหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

ความรับผิดชอบขอมูลตามองคประกอบคุณภาพ และตัวบงช้ีคุณภาพ 
(Key Performance Indicators, KPI) 

ปการศึกษา 2549 (1 มิถุนายน 2549 - 31 พฤษภาคม 2550) 
 

 
 

มช. (13 ตัว) สมศ. (43 ตัว) ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบคณุภาพ ตัวบงช้ี 
(KPI)  

มาตรฐาน ตัวบงช้ี ตัวบงช้ี 
(KPI) 

(KPI Owner) 

องคประกอบที ่1: ปรัชญา ปณิธาน   มาตรฐาน 5: ดานการพัฒนา 5.1-5.3 รองคณบดีฝายบริหาร  
วิสัยทัศน  ภารกิจ  วัตถุประสงค   สถาบันและบุคลากร   และหัวหนางานนโยบายและแผน 
นโยบาย  กลยุทธ  และแผน         
องคประกอบที ่2: การเรียนการสอน 1-7 มาตรฐาน 1: ดานคุณภาพบัณฑิต 1.1-1.4 รองคณบดีฝายวชิาการ 
 12-13 มาตรฐาน 6: ดานหลักสูตรและ 6.1-6.2 และหัวหนางานบริการการศึกษา 
    การเรียนการสอน 6.5-6.7   
องคประกอบที ่3: การพัฒนาและ 8 มาตรฐาน 1: ดานคุณภาพบัณฑิต 1.5-1.8 รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษา 
สนับสนุนนักศึกษา   มาตรฐาน 6: ดานหลักสูตรและ 6.8 และหัวหนางานกจิการนักศึกษา 
    การเรียนการสอน     
องคประกอบที ่4: การวิจัย   มาตรฐาน 2: ดานงานวิจัยและ 2.1-2.7 รองคณบดีฝายวจิัย 
    งานสรางสรรค   และหัวหนางานวจิัยและวิเทศสัมพันธ 
องคประกอบที ่5: การบริการวิชาการ   มาตรฐาน 3: ดานการบริการ 3.1-3.4 คณบดี 
แกชุมชน   วิชาการ   และหัวหนางานบริการวิชาการ 
องคประกอบที ่6: การทํานุบํารุง 9 มาตรฐาน 4: ดานการทํานุบํารุง 4.1-4.2 เลขานุการคณะ 
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม   ศิลปวัฒนธรรม   หัวหนางานบริหารและธุรการ 
       และหัวหนางานวจิัยและวิเทศสัมพันธ 
องคประกอบที ่7: การบริหารและ 10 มาตรฐาน 5: ดานการพัฒนา 5.4-5.5 คณบดี   รองคณบดีฝายบริหาร  
การจัดการ   สถาบันและบุคลากร 5.9-5.11 เลขานุการคณะ 
    มาตรฐาน 6: ดานหลักสูตรและ 6.3-6.4 และหัวหนางานบริหารและธุรการ  
    การเรียนการสอน     
องคประกอบที ่8: การเงินและ 11 มาตรฐาน 5: ดานการพัฒนา 5.6-5.8 รองคณบดีฝายบริหาร  
งบประมาณ   สถาบันและบุคลากร   เลขานุการคณะ 
    มาตรฐาน 6: ดานหลักสูตรและ 6.9 และหัวหนางานคลังและพัสดุ 
    การเรียนการสอน     
องคประกอบที ่9: ระบบและกลไก   มาตรฐาน 7: ดานระบบ 7.1-7.2 คณบดี   เลขานุการคณะ 
การประกันคุณภาพ   การประกันคุณภาพ   และหนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ (Key Performance Indicators, KPI) 

ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ไมซ้ํากับของ สมศ.) 
      มช. 

ตัว ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 
บงช้ี 

ช่ือตัวบงช้ีคุณภาพ 
2544 2545 2546 2547 2548 

1 คาเฉลี่ยของคะแนนสอบเขาคิดเปนรอย
ละของคะแนนเต็ม 

37.8 45.2 38.8 58.6 39.62 

2 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนตอ
ในปที่สอง  

89.87 92.31 97.2 97.48 97.13 

3 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่พน
สภาพเพราะผลการเรียนในปที่หนึ่ง 

2.61 2.46 2.8 2.52 2.87 

4 คาเฉลี่ยของ GPA ของนักศึกษาปริญญา
ตรีที่สําเร็จการศึกษา 

2.56 2.66 2.69 2.65 2.63 

5 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ไดรับ
เกียรตินิยมตอนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

3 8.04 6.31 6.72 8.94 

6 รอยละของนักศึกษาเรียนสําเร็จตาม
หลักสูตรตอจํานวนที่รับเขาในรหัสนั้น 

          

  ปริญญาตรี : 73.23 80.11 72.31 72.78 75.69 
  ปริญญาโท : 59.06 48.37 0 0.87 2.96 
    ปริญญาเอก : 0 0 0 16.67 15.38 

7 จํานวนพื้นที่หองเรียน/หองปฏิบัติการตอ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

8.3 7.66 14.55 14.96 17.26 

8 จํานวนเงินที่จัดสรรเปนทุนการศึกษา 1,058,119 648,000 1,307,000 1,385,679 1,750,000 
9 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 10 4 10 9 10 

10 รอยละของบุคลากรที่พึงพอใจตอสภาพ
การทํางานและงานที่ทํา 

54.99 42.02 66.45 64.64 67.64 

11 รอยละของเงินเดือนอาจารยและนักวิจัย
ตองบดําเนินการทั้งหมด 

76.13 34.64 45.66 43.58 65.82 

12 รอยละของเวลาการใชหองเรียน/
หองปฏิบัติการตอเวลาทําการ 

85.54 175.48 100 181.55 144.61 

13 รอยละของเวลาการใชเครื่องมือ/ครุภัณฑ
การเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการตอเวลาทําการ 

66.43 39.23 100 100 161.73 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ (Key Performance Indicators, KPI) 
ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน): สมศ. 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

       สมศ. 
ผลการดําเนินงาน มาตรฐานตัวบงชี ้ น้ําหนัก 

ป 2545 ป 2547 ป 2548 
เปาหมาย 

2548 
คะแนนถวง 
น้ําหนัก ป 2548 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 40         193.33 4.83 
1.1 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา 3.34         86.52          85.56           81.90       80.00  16.7 (ดีมาก) 
1.2 รอยละของบัณฑิตทํางานตรง
สาขา 

3.34           54.04          63.03       80.00  13.36  

1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือน
เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ ก.พ. 

3.33            83.54          86.96       80.00  13.32  

1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง 3.33              3.73            3.81          3.5  16.65  
1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่
ไดรับการยกยอง ในรอบ 3 ปที่ผานมา 

3.33                   7               12             5  16.65  

1.6 จํานวนวิทยานิพนธ/งานวิชาการ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลรอบ 3 ป 

3.33                   7               10             9  16.65  

1.7 รอยละของบทความจาก
วิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ
เผยแพร 

10         66.67          50.43          68.00       60.00  50  

1.8 รอยละของบทความจาก
วิทยานิพนธ ปริญญาเอกที่ตีพิมพ
เผยแพร 

10         33.33        100.00        100.00     100.00  50  

2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

30         138 4.60 

2.1 รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ
เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน 

3         51.89        141.00        395.96       50.00  15 (ดีมาก) 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน
สถาบันตออาจารย 

3    1,143.08    20,056.04  110,187.55    100,000  15  

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอก
สถาบันตออาจารย 

3 733,813.78  738,250.74  617,693.96    100,000  15  

2.4 รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนทํา
วิจัยจากภายในสถาบัน 

3         16.98          31.00           10.10       27.00  3  

2.5 รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนทํา
วิจัยจากภายนอกสถาบัน 

3         82.08           78.00           77.78       50.00  15  

2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับ
การอางอิงตออาจารย 

7.5             85.44       50.00  37.5  

2.7 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการจด
ทะเบียนในรอบ 5 ป 

7.5                   8               12             3  37.5  
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       สมศ. 
ผลการดําเนินงาน มาตรฐานตัวบงชี ้ น้ําหนัก 

ป 2545 ป 2547 ป 2548 
เปาหมาย 

2548 
คะแนนถวง 
น้ําหนัก ป 2548 

3. มาตรฐานดานการบริการ
วิชาการ 

20         100 5.00 

3.1 รอยละของกิจกรรม / โครงการ
บริการวิชาการตออาจารย 

5         73.58           95.00         700.00       50.00  25 (ดีมาก) 

3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา
เปนกรรมการภายนอกสถาบัน 

5       100.00           31.43          49.51       25.00  25  

3.3 การนําความรูจากการบริการ
วิชาการมาใชพัฒนาการสอนและการ
วิจัย 

5                 5                  5               5             4  25  

3.4 คาใชจาย และมูลคาในการบริการ
วิชาการตออาจารย 

5    18,470    36,749.41  14,135,151.52     10,000  25  

4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

10         50 5.00 

4.1 รอยละของกิจกรรมศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 

5             15.46                24.92       20.00  25 (ดีมาก) 

4.2 รอยละคาใชจายที่ใชในการฯ 
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

5            0.03           12.15                  2.42         1.00  25  

5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร 

20         83.62 4.18 

5.1 สภาสถาบันและผูบริหารมี
วิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ 

1.82 5 5 5            5  9.1 (ดี) 

5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการการ
เรียนรู 

1.82     3            2  7.28  

5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

1.82 4 4 4            4  9.1  

5.4 การใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกัน 

1.82     3            3  7.28  

5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูล 1.82 3 4 5            5  9.1  
5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลา 

1.82  64,443.05    62,938.68       61,187.20    100,000  1.82  

5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา 

1.82 124,804.15  123,179.93     150,439.72    109,910  3.64  

5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ
งบดําเนินการ 

1.82        14.21            15.56                13.86       10.00  9.1  

5.9 รอยละของอาจารยที่เขารวม
ประชุมวิชาการ 

1.82         66.04          257.00              367.68       80.00  9.1  

5.10 งบประมาณสาํหรับการพัฒนา
คณาจารยตออาจารย 

1.81           43,434.34     15,000  9.05  
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       สมศ. 
ผลการดําเนินงาน มาตรฐานตัวบงชี ้ น้ําหนัก 

ป 2545 ป 2547 ป 2548 
เปาหมาย 

2548 
คะแนนถวง 
น้ําหนัก ป 2548 

5.11 รอยละของบคุลากรสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

1.81   66.02 152.88      80.00  9.05  

6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

20         84.43 4.22 

6.1 รอยละของหลกัสูตรที่ไดมาตรฐาน 2.23       100.00         100.00              100.00     100.00  11.15 (ดี) 
6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารย 

2.23            9.24             9.59                10.10           15  4.46  

6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

2.22          55.75           65.71                65.05       60.00  11.1  

6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

2.22         65.49           68.57                68.93       60.00  8.88  

6.5  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย 

2.22                 4                  4                      4  4 11.1  

6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

2.22                 4                  4                      5  5 11.1  

6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอคุณภาพการสอน 

2.22              3.86                  3.91  3.5 11.1  

6.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา 

2.22         30.12         26.48        328.68     100.00  11.1  

6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ
หองสมุด คอมพิวเตอรตอนักศึกษา 

2.22    1,559.93     722.15      1,524.32       2,000  4.44  

7. มาตรฐานดานระบบการประกัน
คุณภาพ 

20         100 5.00 

7.1 มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่พัฒนาคณุภาพอยางตอเนื่อง 

10 4 5 5 5 50 (ดีมาก) 

7.2 ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน 

10 4 4 4 5 50  

  160           4.68 
             (ดีมาก) 
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ระดับมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 

ชวงคะแนน ผลการประเมิน ผลการจัดการศึกษา 
4.51 – 5.00 ดีมาก รับรองมาตรฐาน 
3.51 – 4.50 ดี รับรองมาตรฐาน 
2.51 – 3.50 พอใช รับรองมาตรฐานแบบมีเงื่อนไข 
1.51 – 2.50 ควรปรับปรุง ไมไดมาตรฐาน 
1.00 – 1.50 ตองปรับปรุง ไมไดมตรฐาน 

 
 



บทที่ 5 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 
5.1 แบบรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับคณะ 

 
 สวนที่ 1   รายละเอียดคณะเกษตรศาสตร 
 1.1  ตราสัญลักษณ และสีประจําคณะ  
 1.2  ประวัติความเปนมา  
 1.3  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค   
 1.4  โครงสรางองคกร  
  โครงสรางการแบงสวนองคกร  
  โครงสรางการบริหารงาน  
  ผูบริหาร   
 1.5  ทรัพยากรการจัดการ    
  ดานบุคลากร  
  ดานงบประมาณ  
  ดานอาคารสถานที่  
     
 สวนที่ 2   การมุงเนนการนําองคกรสูระดับมาตรฐานสากล 
 2.1  การกําหนดกระบวนการสรางคุณภาพสูความสําเร็จในระดับมาตรฐานสากล  
 2.2  การวางแผนยุทธศาสตร และแนวทางการปฏิบัติ  
 2.3  ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ  
   
 สวนที่ 3   การวิเคราะหตนเองของคณะเกษตรศาสตร 
 3.1  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนในภาพรวมของคณะเกษตรศาสตร  
 3.2  เกณฑการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 3.3  เปาหมายและผลการประเมินภายในคณะ  
   
สวนที่ 4   การดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร 
 4.1  การดําเนินงานตามพันธกิจหลัก  
  ดานการเรียนการสอน  
  ดานการวิจัย  
  ดานการบริการวิชาการ  
  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม  
  ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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 4.2  การดําเนินงานสนับสนุนทางวิชาการ  
  ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
  ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
  สถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ  
  ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง  
  ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย   
  ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ  
  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ศูนยเกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ  
  ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน  
   
สวนที่ 5   ผลการดําเนนิงานของคณะเกษตรศาสตร ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 
 5.1  การดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน  
      องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธ และแผน   
      องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน   
      องคประกอบที่ 3  การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา   
      องคประกอบที่ 4  การวิจัย  
      องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกชุมชน   
      องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม   
      องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  
      องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  
      องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   
 5.2  การดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (Key Performance Indicators: KPI)   
 5.3  การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินป 2549  
   
     ภาคผนวก 
 ภาคผนวก 1     คณะกรรมการดานประกันคุณภาพการศึกษา  
 ภาคผนวก 2   รายการหลักฐานอางอิง  
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5.2  แบบรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับภาควิชา/หนวยงาน 
 

ตอนที่ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับภาควิชา/หนวยงาน ............................................ 
 1.  ชื่อภาควิชา/หนวยงาน  
 2.  ที่ตั้ง  
 3.  ประวัติความเปนมา   
 4.  แผนภูมิโครงสรางองคกร  
   - แผนภูมิแบงสวนราชการ  
  - แผนภูมิการบริหาร  
 5.  ผูบริหาร    
 6.  ภารกิจของภาควิชา/หนวยงาน    
 6.1  หลักสูตร  
 6.2  กระบวนวิชาที่เปดสอน  
 6.3  นักศึกษา  
 6.4  บัณฑิต  
 6.5  บุคลากร  
 6.6  หองเรียนและหองปฏิบัติการ  
 6.7  โสตทัศนูปกรณ  
 6.8  งบประมาณ  
  - งบประมาณแผนดิน  
  - งบประมาณเงินรายได  
  - เงินนอกงบประมาณ  
 6.9  งานวิจัย  
 6.10  ความรวมมือกับหนวยงานอื่น  
     
ตอนที่ 2   การวิเคราะหตนเองภาควิชา/หนวยงาน ............................................... 
 1.  จุดออน/แนวทางการปรับปรุง จุดแข็ง/วิธีเสริมใหแข็งแกรง ป 2550  
 2.  แนวทางและเปาหมายการพัฒนาภาควิชา ป 2550  
 2.1  แนวทางการพัฒนาภาควิชา  
  1. ดานการบริหาร  
  2. ดานการเรียนการสอน  
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  3. ดานการวิจัย  
  4. ดานการบริการวิชาการ  
  5. ดานการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ถามี)  
 2.2  เปาหมายการพัฒนาภาควิชา  
  1. ดานการบริหาร  
  2. ดานการเรียนการสอน  
  3. ดานการวิจัย  
  4. ดานการบริการวิชาการ  
  5. ดานการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ถามี)  
   
ตอนที่ 3   ผลการดําเนนิงานภาควิชา/หนวยงาน .............................................. 
 1.  ผลการดําเนินงานตาม องคประกอบคุณภาพ 9 ดาน  
 2.  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (Key Performance Indicators: KPI)   
 3.  การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ป 2549  
   
ภาคผนวก 
 ภาคผนวกที่ 1     คณะกรรมการตางๆ ของภาควิชา/หนวยงาน  
 ภาคผนวกที่ 2   รายการหลักฐานอางอิงตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน  

 
 
 
 
 



ภาคผนวก 1 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเกษตรศาสตร 

 
1.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะ 
 

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร        ประธานคณะกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายบริหาร        รองประธานคณะกรรมการ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ        กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษา       กรรมการ 
5. รองคณบดีฝายวิจยั         กรรมการ 
6. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ        กรรมการ 
7. ผูชวยคณบดีฝายบริหาร        กรรมการ 
8. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 
9. หัวหนาภาควิชากีฏวิทยา        กรรมการ 
10. หัวหนาภาควิชาปฐพีศาสตรและอนรัุกษศาสตร     กรรมการ 
11. หัวหนาภาควิชาพืชไร         กรรมการ 
12. หัวหนาภาควิชาพืชสวน        กรรมการ 
13. หัวหนาภาควิชาโรคพืช        กรรมการ 
14. หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร      กรรมการ 
15. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร     กรรมการ 
16. หัวหนาภาควิชาสัตวศาสตร        กรรมการ 
17. รองผูอํานวยการศูนยวิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร    กรรมการ 
18. ผูอํานวยการศูนยวิจัยวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว    กรรมการ 
19. ผูอํานวยการศูนยเกษตรนานาชาติ       กรรมการ 
20. ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาลําไย “หริภุญชัย”    กรรมการ 
21. ผูอํานวยการสถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ   กรรมการ 
22. หัวหนางานบริหารและธุรการ       กรรมการ 
23. หัวหนางานนโยบายและแผน                 กรรมการ 
24. หัวหนางานคลังและพัสดุ                 กรรมการ 
25. หัวหนางานบริการการศึกษา            กรรมการ 
26. หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ       กรรมการ 
27. หัวหนางานบริการวิชาการ        กรรมการ 
28. หัวหนางานกิจการนักศึกษา        กรรมการ 
29. เลขานุการคณะเกษตรศาสตร       กรรมการและเลขานุการ 
30. นางสาวสากันย  สวุรรณการ                   กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

หนาที่ของคณะกรรมการ 
1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย โดย

ใหเสนอเปนมาตรการและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ประสานงานกับภาควิชา/หนวยงาน องคกร ชมรม หรือสมาคมวิชาชีพ เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษามี

ความสอดคลองกับความตองการของวิชาชีพ 
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3. เผยแพรผลการดําเนินงาน หรือผลการประเมินของคณะ แกบุคลากรและนักศึกษาทุกระดับ ภายในหนวยงาน  
และสาธารณชน 

4. สงเสริมพัฒนาความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา แกบุคลากรและนักศึกษาทุกระดับ ภายในหนวยงาน 
 
1.2 คณะกรรมการดาํเนินการจัดทํารายงานประจําปเพือ่การประเมินคุณภาพการศึกษา  คณะเกษตรศาสตร 
 

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร      ประธานคณะกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายบริหาร                รองประธานคณะกรรมการ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษา     กรรมการ 
5. รองคณบดีฝายวิจยั       กรรมการ 
6. ผูชวยคณบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
7. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 
8. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
9. หัวหนางานบริหารและธุรการ     กรรมการ 
10. หัวหนางานนโยบายและแผน     กรรมการ 
11. หัวหนางานคลังและพัสดุ      กรรมการ 
12. หัวหนางานบริการการศึกษา     กรรมการ 
13. หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ      กรรมการ 
14. หัวหนางานกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
15. หัวหนางานบริการวิชาการ      กรรมการ 
16. หัวหนางานหองสมุด       กรรมการ 
17. เลขานุการภาควิชากีฏวิทยา     กรรมการ 
18. เลขานุการภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร  กรรมการ 
19. เลขานุการภาควิชาพืชไร      กรรมการ 
20. เลขานุการภาควิชาพืชสวน      กรรมการ 
21. เลขานุการภาควิชาโรคพืช      กรรมการ 
22. เลขานุการภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร    กรรมการ 
23. เลขานุการภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร  กรรมการ 
24. เลขานุการภาควิชาสัตวศาสตร     กรรมการ 
25. เลขานุการศูนย/สถานี      กรรมการ 
26. เลขานุการคณะเกษตรศาสตร     กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาวสากันย  สวุรรณการ                กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

หนาที่ของคณะกรรมการ 
1. จัดทํารายงานประจําปเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมินระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ 
2. จัดทํารายงานประจําปเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมินระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัย 
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1.3  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา  ระดับภาควิชา/หนวยงาน 
 
ภาควิชากีฏวทิยา 

1. หัวหนาภาควิชากีฏวิทยา   ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ไสว  บูรณพานิชพันธุ  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล                กรรมการ 
4. อ.เยาวลักษณ จันทรบาง   กรรมการ 
5. ดร.พัชรินทร ครุฑเมือง   กรรมการ 
6. นายสุรพล  กอขันธ   กรรมการ 
7. นายระพีพงศ เกษตรสุนทร  กรรมการ 
8. นางจันทรจิรา จิตจิรเมธ                กรรมการและเลขานุการ   
9. นางพรรณทวี ขันธสีมา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรกัษศาสตร  

1. หัวหนาภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ชาญชัย   แสงชโยสวัสด์ิ   รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.ดร.ถาวร   ออนประไพ    กรรมการ 
4. น.ส.อรวรรณ ฉัตรสีรุง    กรรมการ 
5. นางกนิษฐา   เอื้องสวัสด์ิ    กรรมการ 
6. นายนิวัติ    อนงครักษ    กรรมการ 
7. นายศานิต   ถิรยุทธนา    กรรมการและเลขานุการ 
8. น.ส.สังเวียน  วัดนางรอง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  
ภาควิชาพืชไร 

1. หัวหนาภาควิชาพืชไร    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.อนันต   อิสระเสนีย           กรรมการ 
3. รศ.ดร.ดําเนิน   กาละดี   กรรมการ 
4. รศ.สุทัศน    จุลศรีไกวัล   กรรมการ 
5. นางรําพรรณ   พิชัยเงาะ   กรรมการ 
6. อ.ดร.ณัฐศักด์ิ   กฤติกาเมษ   กรรมการ 
7. นางปณิตา   บุญสิทธิ์   กรรมการ 
8. อ.ดร.สงวนศักด์ิ   ธนาพรพูนพงษ  กรรมการและเลขานุการ 
9. น.ส.ทิวากร   ศิริรัตน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
ภาควิชาพืชสวน 

1. รศ.ดร. อดิศร กระแสชัย   ที่ปรึกษา 
2. ผศ.ดร. ณัฐา โพธาภรณ   ประธานกรรมการ 
3. อ.ดร. วีณัน บัณฑิตย   กรรมการ 
4. อ.ดร. ดรุณี  นาพรหม   กรรมการ 
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5. อ. จุฑามาส คุมชัย    กรรมการ 
6. นางพรรัตน  ศิริคํา    กรรมการและเลขานุการ 
7. นางกรรณิกา  ชมภูเทพ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
8. นางสาวปยะนุช ยอดเพชร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ภาควิชาโรคพืช  
1. หัวหนาภาควิชาโรคพืช                  ประธานกรรมการ 
2. อ.นิตยา  สุวรรณรัตน   รองประธานกรรมการ 
3. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ                      กรรมการ 
4. อ.ดร.อังสนา   อัครพิศาล                      กรรมการ 
5. อ.วราภรณ   ประกอบ   กรรมการ 
6. นางปทิตตา   กันตกวี   กรรมการ 
7. นางประพิศ   ตลับนาค   กรรมการและเลขานุการ 

           
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  

1. หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.ชพิกา สังขพิทักษ   กรรมการ 
3. อ.ดร.กมล  งามสมสุข   กรรมการ 
4. อ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กรรมการ  
5. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ   กรรมการ 
6. นางทิพวรรณ สวางวงศ   กรรมการและเลขานุการ 

 
ภาควิชาสงเสรมิและเผยแพรการเกษตร  

1. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร ประธานกรรมการ 
2. รศ.กฐิน    ศรีมงคล                        กรรมการ 
3. รศ.ดร.รุจ    ศิริสัญลักษณ                  กรรมการ 
4. นายณรงคเดช   ไชยประเสริฐ                  กรรมการ 
5. นางศิริพร    เลาหกุล                      กรรมการและเลขานุการ 

  
ภาควิชาสัตวศาสตร  

1. หัวหนาภาควิชาสัตวศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. รองหัวหนาภาควิชาสัตวศาสตร   กรรมการ 
3. รศ.ดร.บุญลอม  ชีวะอิสระกุล  กรรมการ 
4. รศ.ทัศนีย      อภิชาติสรางกูร  กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ณัฐพล  จงกสิกิจ   กรรมการ 
6. รศ.เพทาย        พงษเพียจันทร  กรรมการ 
7. อาจารย ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย   กรรมการ 
8. อาจารย ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ   กรรมการ 
9. รศ.พันทิพา        พงษเพียจันทร  กรรมการ 
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10. ผศ.ดร.โชค   มิเกล็ด   กรรมการ 
11. รศ.ดร.สุวัฒน  รัตนรณชาติ        กรรมการ 
12. นางสาวจิตรภรณ      อุนแสง   กรรมการ 
13. นางสาวสุรภี  ทองหลอม   กรรมการ 
14. นายยุทธศักด์ิ  มณีเทศ          กรรมการ 
15. นายบรรจง   วงศเรือง   กรรมการ 
16. นางวัลภา   วรายุ    กรรมการ 
17. นางสาวศุภนันท  จันทรา    กรรมการ 
18. นายวิสูตร   ศิริณุพงษานันท  กรรมการ 
19. นางสาวฐิติมา  ทรงคุณ   กรรมการ 
20. นายอภิชาติ     ศรีภัย     กรรมการ 
21. นางสาวแสงดาว  ปนธิ    กรรมการและเลขานุการ 

 
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง 

1. ผูอํานวยการศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง  ประธานกรรมการ 
2. รศ.รําไพพรรณ  อภิชาติพงศชัย   กรรมการ 
3. น.ส.นิธิ    ไทยสันทัด    กรรมการ 
4. นายชวลิต  กอสัมพันธ    กรรมการ 
5. นายจรีเมธ   อังกสิทธิ์    กรรมการ 
6. นายวราพงษ   บุญมา    กรรมการและเลขานุการ 

 
ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหรภิุญชัย 

1. ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย ประธานกรรมการ 
2. นส.บุณรดา ไชยกันทา     กรรมการ 
3. นางพัชรินทร ปลุกเสก     กรรมการและเลขานุการ 

 
สถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 

1. รองผูอํานวยการฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาสํานักงาน     กรรมการ 
3. นายใจศิลป กอนใจ   กรรมการ 
4. นายชินวร  พิริยพงศพิทักษ  กรรมการ 
5. นางนันทรัตน ทรงรัตนขจร   กรรมการ 
6. นายสมศักด์ิ จีรัตน    กรรมการ 
7. นางสังวาลย เกตุสุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางกรรณิกา จันทรตะ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ศูนยวิจัยเพือ่เพิม่ผลผลิตทางเกษตร 
1. รศ.ดร. เบญจพรรณ  เอกะสิงห   ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร. ชาญชัย    แสงชโยสวัสด์ิ  กรรมการ 
3. นางกุศล   ทองงาม   กรรมการ 
4. นางสาวบุศรา  ลิ้มนิรันดรกุล  กรรมการ 
5. นางมาลินี    รัตนชเลศ   กรรมการ 
6. นายเฉลิมพล  สําราญพงษ   กรรมการ 
7. นางสาวปรารถนา   ใจมานิตย   กรรมการและเลขานุการ  
8. นางสาวฉัตรนภา  พรหมานนท   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่ของคณะกรรมการ 
1.    วางแผนการดําเนินงานของแตละงานใหสอดคลองกับองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.    ปฏิบัติงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนที่ไดจัดทําไวและรวบรวมขอมูลเพ่ือการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ของภาควิชา/หนวยงาน และจัดสงใหแกคณะเพื่อดําเนินการตอไป 
3.    เผยแพรผลการดําเนินงานหรือผลการประเมินผลของคณะ แกบุคลากรและนักศึกษาทุกระดับ ภายในหนวยงาน

และสาธารณชน 
4.     สงเสริมพัฒนาความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา แกบุคลากรและนักศึกษาทุกระดับ ภายในหนวยงาน 

 
1.4  คณะกรรมการดําเนนิการจัดทํารายงานประจําปเพือ่การประเมินคุณภาพการศึกษา  สํานักงานเลขานุการคณะ
เกษตรศาสตร     
 
   1.  เลขานุการคณะเกษตรศาสตร    ประธานคณะกรรมการ 
   2.  หัวหนางานบริหารและธุรการ    กรรมการ 
   3.  หัวหนางานนโยบายและแผน    กรรมการ 
   4.  หัวหนางานคลังและพัสดุ     กรรมการ 
   5.  หัวหนางานบริการการศึกษา    กรรมการ 

6.  หัวหนางานวิจยัและวิเทศสัมพันธ      กรรมการ 
7.  หัวหนางานกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
8.  หัวหนางานบรกิารวิชาการ     กรรมการ 
9.  หัวหนางานหองสมุด      กรรมการ 
10.  นางสาวสากันย  สุวรรณการ                กรรมการและเลขานุการ 
11.  นางสาวจิราพร    สบืวิสัย     กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

หนาที่ของคณะกรรมการ 
  จัดทํารายงานประจําปของสํานักงานเลขานุการคณะ  โดยใหแตละงานจัดทําขอมูลผลการดําเนินงานประจําปแตละป  
และใหมีการปรับปรุงพัฒนางานตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพในปที่ผานมา  รวมทั้งมีการประเมินผลการดําเนินงานที่แสดง
ใหเห็นถึงจุดเดน  ขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ และใหแตละงานจัดสงขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปภายในเดือนมีนาคม ของแตละป 
 
 
 



ภาคผนวก 2  
การวิเคราะหตนเองของคณะเกษตรศาสตร  ระยะ 5 ป (พ.ศ.2545-2549) 

 
2.1 จุดแข็ง วิธีเสริมใหแข็งแกรง จุดออน และขอเสนอแนะ ปการศึกษา 2544 - 2548 
 โดย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ปการศึกษา 2544 ปการศึกษา 2545 ปการศึกษา 2546 ปการศึกษา 2547 ปการศึกษา 2548 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธ และแผน 

จุดแข็ง 
คณะมีการพิจารณาปรับวสิัยทศัน
หลังจากที่ไดมีการดําเนินการมา
ระยะเวลาหนึ่ง 

 
มีการเผยแพร วิสัยทศัน ภารกิจ ของ
คณะ และมหาวทิยาลัยหลายรปู
แบบอยางกวางขวาง 

 
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ของทุกหนวยงาน ทั้งในดานการ
จัดการเรยีนการสอน การพัฒนาและ
สนับสนุนนักศึกษา การวิจยั การบริการ
วิชาการแกชุมชน และการทํานุบํารุง
ศิลปวฒันธรรม 

 
มีการนํา Balanced Scorecard มาใช
ในการดาํเนินงาน 
 

 
1.  คณะมีวสิยัทัศน ภารกิจ 
วัตถุประสงคทีส่อดคลองกับความ
ตองการของชุมชนและประเทศ และ
เปนรากฐานทีส่าํคัญในการพฒันา
ประเทศ 
2.  นโยบาย และผลการดําเนินงาน 
ตอบสนองตอการผลักดันเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนและระดับประเทศ 
3.  ทุกหนวยงานเขาใจวิสยัทศันและ
ภารกิจของคณะฯ 
4.  บุคลากรมีสวนรวมและรูสึกเปน
เจาขององคกร 

วิธีเสริมใหแขง็แกรง 
ควรจะมีการประเมินวิสยัทศันของป 
2547 วาเปนพื้นฐานหรือสอดคลองกับ
วิสัยทศันป 2550 มากนอยเพียงใด 
และสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
มหาวทิยาลัยหรือไมในเรื่องการวิจัย 

 
1.  ควรมีการเชือ่มโยงแผนกลยุทธ  
และแผนปฏิบัตกิารระดับคณะ ภาควชิา 
และศูนยวิจยั ตลอดจนมีการตดิตาม 
ประเมิน และปรบัแผนเปนระยะ 
2.  ควรสรางความเขาใจแกบุคลากร
ทุกฝายรวมทั้งนักศึกษาอยางทั่วถึงใน
เรื่องวิสัยทัศน วัตถุประสงค และ
แนวทางการทํางาน เพื่อใหเกิดความ

 
ควรนํา Balanced Scorecard มาเปน
เครื่องมือในการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายตามวสิัยทัศน และ
ยุทธศาสตรของคณะ โดยอาจเริ่มตน
จากการทาํ Matrix ความเชื่อมโยง
ระหวางกลยทุธที่ระบใุนเอกสารตาง ๆ 
(เชน เอกสารหมายเลข 1.1.1-2 : 
วิสัยทศัน พันธกิจ คณะเกษตรศาสตร, 

 
สงเสรมิใหหนวยงานอื่นๆ ในคณะนํา 
Balanced Scorecard  ไปใชในการ
ดําเนินงาน 

 
1.  ควรมุงเนนแผนยุทธศาสตร เพื่อนํา
องคความรูและเทคโนโลยีไปสูการ
ปฏิบัติในชุมชน โดยเฉพาะชุมชน 
ภาคเหนือใหมากขึ้น 
2.  สรางตนแบบการพัฒนาราย
ผลิตภัณฑอยางบูรณาการ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑที่มีความโดดเดนในทองถิ่น 
เชน กาแฟ และลําไย เปนตน 
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เขาใจ ความตระหนัก และรวมกัน
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุซึ่งวสิยัทัศน
ของคณะ 

เอกสารหมายเลข 1.2.1-1 : ปณิธาน 
วิสัยทศัน และยุทธศาสตร คณะ
เกษตรศาสตร) กับ CMU’s Balanced 
Scorecard (BSC) ของคณะ
เกษตรศาสตร นอกจากนี้ แผนปฏิบัติ
การประจําปแตละแผนควรมีการบงชี้วา
แผนไหนสอดคลองกับกลยุทธใด เพื่อ
สะดวกในการตดิตามประเมินผลตาม
ดัชนีวดัของ BSC 

จุดออน 
ยังไมพบในแผนปฏิบัติงานประจําปที่
ชัดเจน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ขอเสนอแนะ 
ควรระบุและปรบักลยุทธในการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
การที่กําหนดไว 

 
1.  ควรกําหนดพันธกิจและกลยุทธ
ดานการบริหารใหชดัเจน 
2.  ควรกําหนดแนวทางการบรหิาร
เชิงกลยุทธทีช่ดัเจนเปนระบบ  
3.  ควรจัดทําแผนปฏิบัติการให
สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่
กําหนดไว โดยใหครอบคลุม 
วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ และตัวชี้วดั
อยางชัดเจน 

 
- 

 
- 

 
- 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

จุดแข็ง 
1.  มีหองสมุดที่มีประสทิธิภาพ 
2.  มีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
และมีจาํนวนมาก เชน ศูนยวิจยั และ
สถานวีิจัยตาง ๆ 
3.  คณาจารยมีคุณวุฒิ และมคีวาม
เชี่ยวชาญในสาขาและการวิจัยสูง 
 

 
1.  คณาจารยมีความรู ความสามารถ 
ความมุงมั่น และทุมเทในการปฏิบัติ
ภารกิจดานการผลิตบัณฑิต การวิจยั 
และการบริการวิชาการ 
2.  บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการ
สอนปฏิบัติงานดวยความเอาใจใสใน
งานที่รับผดิชอบ และพยายามพัฒนา

 
1.  คณาจารยมีคุณวุฒิ และความ
เชี่ยวชาญ ใชงานวิจัยเปนฐานในการ
สอนและการฝกงาน โดยเฉพาะในการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2.  มีการรวมมอืกับสถาบัน
ตางประเทศในการพัฒนานัก ศึกษา 
เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาเรียนรู

 
1.  ความพรอมดานคุณวฒุิ/ความ
เชี่ยวชาญของอาจารย 
2.  มีการใชงานวิจัยมาสนับสนุนการ
จัดการเรยีนการสอน นอกจากนี้มีการ
นํานักศึกษาเขาสูโครงการวจิยัของ 
อาจารย ทําใหนักศึกษาไดรับการ
สนับสนุนดานทรัพยากรการวิจยั และมี

 
1.  อาจารยมีคณุวุฒิระดับปรญิญาเอก
สัดสวนสูง เอื้อตอการวิจยัและการ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2.  อาจารยมีผลงานวิชาการดเีดนจน
ไดรับรางวัลทั้งระดับสถาบัน ระดับชาติ 
และนานาชาต ิ
3.  มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ



 39

ปการศึกษา 2544 ปการศึกษา 2545 ปการศึกษา 2546 ปการศึกษา 2547 ปการศึกษา 2548 

งานดานสนับสนุนการเรียนการสอน 
3.  นักศึกษาและคณาจารยมี
ความสัมพันธทีด่ีตอกันในเรื่องของการ
เรียนการสอน 
4.  คณะ และภาควิชาฯ มีความ 
สัมพันธที่ดีกับศิษยเกาอยางตอเนื่อง 
5.  ศิษยเกาทีป่ระสบความสําเร็จใน
วิชาชีพใหการสนับสนุนในการ
พัฒนาการเรยีนการสอนโดยการมา
เปนวิทยากรถายทอดความรูและ
ประสบการณใหกับนักศึกษา 
6.  มีการประเมนิอาจารยตามภาระงาน
ที่กําหนดผานระบบออนไลน 
7.  มีโครงการทายาทเกษตรกร ซึ่งจะ
เปนการพัฒนาคุณภาพของเกษตรกร
ไทยในระยะยาว 

โลกกวางขึ้น 
3.  หองสมุดมคีวามพรอม และมีระบบ
การสืบคนขอมูลทีท่ันสมัย 
4.  มีหองปฏิบัติการ พื้นที่ฝกงาน และ
ศูนยฝกที่พรอมตอการปฏิบัติงาน
นักศึกษา 
5.  มีการเรยีนการสอนที่เนนการปฏิบัติ
จริง 
6.  มีการตดิตามคุณภาพบัณฑิตอยาง
ตอเนื่อง และมคีวาม สัมพันธที่ดีกับ
ศิษยเกา 

โอกาสไดเรียนรูกระบวนการวจิัย 
3.  มีความรวมมือในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษา
ทั้งในและตางประเทศ 
4.  มีโครงการทายาทเกษตรกรที่
สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพ
เขาเรียนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลัยตางประเทศ เปนการเปด
โลกทัศนแกนักศึกษา แลกเปลีย่น 
และใหแรงจูงใจแกนักศึกษา 
4.  มีหองเรียนและหองปฏิบัตกิารที่
พอเพียงสําหรบัรองรับการศึกษา 
5.  มีการจดัการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทีเ่ขมแข็งและมีการ
ดําเนินการและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

วิธีเสริมใหแขง็แกรง 
จัดการเรยีนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะใน
การปฏิบัติงานของ 
นักศึกษา 

 
1.  คณะ ควรจดัทําแผนกลยทุธ เพื่อ
สนับสนุนและกระตุนคณาจารยให
รวบรวมผลงาน และนําเสนอผลงาน 
เพื่อขอตําแหนงทางวชิาการใหมากขึ้น 
เพื่อสะทอนภาพลักษณที่แทจริงของ
คณะ ผานทางดานตําแหนงทาง
วิชาการของคณาจารย 
2.  ควรจัดหางบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อ
เปนปจจัยเกื้อหนุการเรียนการสอน 
3.  ควรมีการประเมินอาจารยตามภาระ
งานที่กําหนดอยางตอเนื่อง 
4.  ควรมีการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน โดยมีการเก็บและวิเคราะห
ขอมูลอยางเปนระบบ และครอบคลุม
จํานวนกระบวนวิชามากขึ้น 

 
1.  เพิ่มการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนที่คณาจารยพัฒนาวิธีสอนใน
วิชาของตน (วจิัยในชั้นเรียน) และ
แกปญหาการเรยีนรูอยางมี
ประสทิธิภาพ 
2.  มีการประชมุแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางคณาจารย เพื่อหา
แนวทางพฒันาวิธีสอน และวิธีประเมิน
การสอน เพื่อชวยใหนักศึกษาประสบ
ความสําเร็จในการเรียนมากยิง่ขึ้น 
3.  ในบางกระบวนวชิาทีป่ระเมนิโดยใช
การสอบเพยีงอยางเดยีว ควรเพิ่มการ
ประเมินวิธีการอื่นๆ ทีห่ลากหลายมาก
ขึ้น 

 
จัดใหมีโครงการรับนักศึกษาตรงมาก
ขึ้น 

 
1.  มีแผนการจดัการความรูเพื่อให
สามารถรักษาระดับการดําเนินงาน
อยางมีประสทิธิภาพ เพื่อรองรบัการ 
เกษียณอายุราชการของอาจารยและ
บุคลากร 
2.  พัฒนาประสิทธิภาพการใช
เครื่องมือ 
3.  เกาะติดสถานการณและกําหนด
ยางกาวสูความเปนเลิศ มีการปรับปรุง
ยุทธศาสตรตามแนวโนมการ 
เปลี่ยนแปลงและตลาดของผูใช
บัณฑิต และความจําเปนของประเทศ 
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จุดออน 
1.  ยังไมมีแผนการสอน (Teaching 
Plan) ทีส่มบรูณ 
2.  ยังไมพบการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
3.  ยังไมไดนําผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในหลายองคประกอบยอย 

 
วิธีการเขียนแผนการสอนคอนขาง
หลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหา 

 
1.  ในบางสาขาวิชาเอก มีจํานวนรับ
นักศึกษาต่ํากวาเปาหมาย 
2.  สื่อ อุปกรณบางชนิดใน
หองปฏิบัติการและหองเรยีน เชน 
กลองจุลทรรศน มีไมเพียงพอ 

 
1.  ในบางสาขาวิชายังขาดอุปกรณใน
หองปฏิบัติการ เมื่อเทียบกับจํานวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
2.  มีหลักสูตรปริญญาตรสีาขาเดียว 7 
หลักสตูรแตเปนปริญญาเดียวกัน ซึ่ง
จะเกิดปญหาตอการขอเปดหลักสูตร
ใหม 
3.  คณะฯ มีหลกัสูตรปริญญาเอก
จํานวนนอย (เพียง 2 สาขาวชิา) 

 
1.  การเกษียณอายุราชการของ
อาจารยและบคุลากรผูมีศักยภาพและ
ประสบการณสงูจะสงผลกระทบตอ 
การเรียนการสอนการวิจัย และการ
บริการวชิาการ 
2.  หองปฏิบัตกิารและเครื่องมือใน
บางภาควิชามีอายุการใชงานนาน ไม
อยูในสภาพที่ด ี
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ควรทําแผนการสอนที่ชวยใหมี
กิจกรรมการเรียนการวอนที่มี
ประสทิธิภาพมากขึ้น เชน การวางแผน
ในลักษณะ Unit plan ที่มีวัตถปุระสงค 
เนื้อหา กิจกรรม และการประเมินของ
วัตถุประสงคแตละ Unit 
2.  ควรทําการประเมินเพื่อปรบัปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่อง (ทุก
องคประกอบยอย) การประเมินทําได
หลายรูปแบบ เชน การประเมินตาม
เกณฑที่ตั้งไว (บรรลุเปาหมายมาก
นอยแคไหน) หรือการประเมนิจาก
แบบประเมิน 
3.  ควรมีการทาํวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 
1.  ควรมีการจดัทําบันทึกการใช
เครื่องมือทุกชนิด โดยเฉพาะครุภัณฑ
ในหองปฏิบัติการ เพื่อประโยชนในการ
ดูแลรักษา 
2.  ควรมีการสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใชงานครุภัณฑในหองปฏิบัติการกลาง
ตามชนดิเครื่องมือ เพื่อประโยชนใน
การวางแผนการจัดซื้อครภุัณฑ 
3.  ควรเพิ่มอุปกรณทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอ 
เพื่อรองรับนโยบาย E-Learning ของ
มหาวทิยาลัย 
4.  ควรมีการตดิตามอาจารยใหทํา
แผนการสอน โดยมรีูปแบบและ
รายละเอียดที่ชดัเจนทุกวชิา 
5.  ควรใหอาจารยไดอานแบบ
ประเมินผลที่นักศึกษาประเมินการสอน 
และมีวิธีการที่เหมาะสมในการกระตุน
ใหอาจารยนําขอเสนอแนะของ
นักศึกษามาปรบัปรุงการสอนของ
ตนเอง 

 
1.  การจดัหลักสูตรในสาขาวชิาเอกที่
มีจํานวนรับต่ํากวาเปา และไมเปนที่
สนใจแกผูเรยีน คณะ ควรพิจารณาให
จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
หรือบูรณาการเขากับสาขาวชิาอื่นที่
ใกลเคียง 
2.  ควรมีการสาํรวจเพื่อจัดทําแผน
จัดหาครภุัณฑที่ขาดแคลนและ
ทดแทน 

 
1.  คณะฯ มีอาจารยที่มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอกในทุกสาขาวิชาเปน
จํานวนมากและมีนักวิจัยที่มี
ความสามารถสงูเปนจํานวนมาก ทาง
คณะฯ จึงควรขยายการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในทุกสาขาวิชา 
2. จัดทําแผนการจัดหาอุปกรณให
สอดคลองกับแผนการรับนักศกึษา 
3.  ปรับหลักสตูรปรญิญาตรใีหเหลือ
เพียงหลักสตูรเดียว 
4.  ควรจัดใหมีการอบรมการใช
ภาษาอังกฤษเฉพาะวชิาชีพ 
5.  เพิ่มเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกับ
การตลาดหรือการเปนผูประกอบการ 
6.  ควรมีการทาํวิจัยสถาบันในเรื่อง
การไดงานทําของบัณฑิตทีส่ําเร็จ
การศึกษาในแตละสาขาวชิา เพื่อ
นํามาใชในการปรับปรุงหลักสตูร 

 
1.  หองสมดุ 
• ควรปรับเนื้อหาและรูปแบบหนาเว็บ
ของหองสมุดใหเห็นถึงทรัพยากรและ
บริการชดัเจนและจูงใจใหใชพรอมทั้ง
จัดเตรยีมขอมลูวารสารใหเขาถึงได 
• การประเมินความพึงพอใจของผูใช
ควรครอบคลุมกลุมตัวอยางอาจารย
และบุคลากร 
• กําหนดเวลาเปด-ปดบริการอาจจะ
ตองขยายใหนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาดวย 
2.  พิจารณาปรบัปรุงหองปฏิบัติการ
และเครื่องมือ อุปกรณ ใหอยูในสภาพ
ใชการไดดี และทันสมัยสอดคลองกับ
การเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนมี
แผนบํารุงรักษาและจดัหาทดแทน
เพิ่มเติมใหเหมาะสม 
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องคประกอบที่ 3 การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 

จุดแข็ง 
1.  บุคลากรมีความสามารถและมี
ความรับผดิชอบในหนาที่สูง 
2.  มีแหลงทุนการศึกษาจากภายนอก
คณะเปนจํานวนมาก 

 
1.  ผูบริหารและบุคลากรในงานพัฒนา
นักศึกษามีความทุมเท และเอาใจใส
ในการพัฒนานกัศึกษา 
2.  คณะมีกระบวนการสนับสนนุ และ
พัฒนานักศึกษาที่ไดผล 
3.  นักศึกษามีระบบพี่ชวยนอง เพื่อน
ชวยเพื่อนในการพัฒนาความรู 
4.  คณะ มีการจัดอาจารยมาชวยสอน
เสริมนักศึกษาที่มีผลการเรยีนออน  
5.  คณะ มีวิธีการในการดึงนักศึกษา
เขารวมโครงการพัฒนานักศึกษาได
มาก 
6.  คณะ มีการแสวงหาทนุการศึกษา
ไดมาก 

 
1.  มีหนวยกิจการนักศึกษา และ
บุคลากรทีท่ํางานอยางม ี
ประสทิธิภาพ 
2.  คณะ มีการถายทอดระบบประกัน
คุณภาพสูกิจการนักศึกษา ทาํให
นักศึกษาเรียนรู และเห็นความ สําคญั
ของระบบคุณภาพในการจดักิจกรรม 
3.  ในการจัดกิจกรรม นักศึกษามีการ
ใชกระบวนการ PDCA ครบถวน 
ชัดเจน 

 
1.  คณะมีกิจกรรมเสริมหลักสตูรที่
หลากหลายและจํานวนมาก เพื่อ
พัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตร ี
และระดับบัณฑิตศึกษา 
2.  มีโครงการพัฒนานักศึกษา เชน 
โครงการใหความรูทางดานกฎหมาย
ขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมจากโครงการ 
ดานอื่นๆ ที่คณะมีอยูแลว 
3.  มีการดแูลนกัศึกษาดานวชิาการ
คูขนานไปกับดานกิจกรรม 
4.  มีการบริหารกิจการนักศึกษาที่มี
ขั้นตอนและประสทิธิภาพ 
5.  มีสถานที่ (ลานกิจกรรม) ที่เปด
โอกาสใหนักศกึษาไดแสดงความคิด
ความสามารถ 
6.  นักศึกษาระหวางชั้นปมี
ความสัมพันธทีด่ีตอกัน 

 
1.  หนวยกิจการนักศึกษามีการทํางาน
อยางเขมแข็งและทุมเท 
2.  มีการสรางกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
หลายๆ ดาน เพื่อเตรียมความพรอมใน
การทํางาน 
3.  มีการประเมนิผลการดําเนินงานทั้ง
หนวยงานและสโมสรนักศึกษา 
4.  นักศึกษามีทัศนคตทิี่ดแีละมีความ
ภูมิใจในสถาบนั 
5.  มีองคกรนักศึกษาที่เขมแข็ง 
 
 

วิธีเสริมใหแขง็แกรง 
- 

 
ควรเพิ่มโครงการพัฒนานักศึกษาดาน
ตางๆ เชน IT, EQ และ
ภาษาตางประเทศ เปนตน 

 
ควรปรับปรุงสถานที่ และภูมิทศันของ
ลานกิจกรรมใหดียิ่งขึ้น 

 
- 

 
ใหจัดกิจกรรมพัฒนาความรู
ความสามารถดานการใชภาษา 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษการเกษตร 
 

จุดออน 
การเชื่อมโยงความสัมพันธของการ
ประเมินผลและนําผลมาปรับปรุงยังไม
ชัดเจน 

 
- 

 
- 

 
คณะฯ มิไดบันทึกเพื่อแสดงวามี
กิจกรรมสําหรับพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งมี
จํานวนมากและหลากหลาย 

 
การดูแลนักศึกษาในบางกิจกรรมยังไม
ตอบสนองความตองการของนกัศึกษา 
 

ขอเสนอแนะ 
- 

 
1.  คณะ ควรทาํความเขาใจกับ
นักศึกษาทั้งคณะ ถึงที่มาและ

 
- 

 
คณะฯ ควรบันทึกเพิ่มเติมในรายงาน
การประเมินตนเองเรื่องกิจกรรมเสริม

 
ควรปรับปรุงเรื่องการสื่อสารและจิต
บริการในบางกิจกรรม 
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ความสําคญัของระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา 
2.  ควรสอดแทรกเรื่องคุณธรรม และ
จริยธรรม พรอมยกตัวอยางประกอบให
มากขึ้นในการสอนกระบวนวิชา 
3.  ควรจัดอบรมเรื่องทักษะชวีติใหกับ
นักศึกษามากขึ้น 

หลักสตูรสําหรบันักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา 

 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง 
1.  มีบุคลากรวจิัยทีม่ีคุณภาพสูง 
2.  มีเงินอุดหนนุการวิจัยมากและ
เพียงพอ 

 
1.  อาจารยและนักวิจัยในคณะ มี
ศักยภาพ และมีความสามารถในการ
วิจัยสูง 
2.  คณะ ไดมีการแสวงหาทุนวจิัยจาก
ภายนอกอยางมี 
ประสทิธิผล จาํนวนเงินทุนวิจยัสูงมาก 
3.  มีศูนยวิจยั หลายศูนยที่มีความ
เขมแข็งในการทํา R&D การสนับสนุน
การเรียนการสอน และการเชือ่มโยง
กับองคกรรัฐ และเอกชน ทั้งในและ
ตางประเทศ 
4.  คณาจารยและบุคลากรมีความ
มุงมั่นในการผลติผลงานวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเกษตรในภาคเหนือ 
5.  โครงการวิจยัหลายโครงการสงผล
โดยตรงตอการพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร และวิถชีีวิตชุมชนอยาง
ยั่งยืน 
6.  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจํานวนมาก
ไดรวมในโครงการวิจัยของอาจารย 
7.  มีสถานีวิจยัหลายแหงและมี
นักวิชาการจํานวนมากทีท่ํางานพัฒนา
องคความรู และถายทอดเทคโนโลยี 

 
1.  บุคลากรมีความสามารถสูงและมี
ความมุงมั่นในการดําเนินการวิจยั และ
นําผลการวิจยัออกสูการพัฒนาอยาง
เขมแข็งตอ2.  ชุมชนมสีวนรวมในการ
ไดมาซึ่งหัวเรื่องการวิจัย และใหความ
รวมมือในการดาํเนินงาน 
3.  มีโครงการวจิัยเพิ่มขึ้นจํานวนมาก 
และมีการเผยแพรผลงานทั้งใน
ระดับชาตแิละนานาชาติเพิ่มขึ้น 
4.  มีผลงานวิจยัที่ไดรับการจด
สิทธิบัตร 
5.  มีการแสวงหาแหลงทุนวจิยัจาก
ภายนอกเพิ่มขึ้น 
6.  มีผลงานวิจยัหลายอยางทีอ่าจเปน
แหลงรายไดของคณะ ในอนาคต 

 
1.  งานวิจยัตอบสนองยทุธศาสตรการ
พัฒนาชมุชน 
2.  มีผลงานวิจยัทีต่ีพิมพตอจาํนวน
อาจารยสูง 
3.  มีการแสวงหาแหลงทุนวจิยัจาก
ภายนอก 
4.  สามารถผลติบัณฑิตในระดบั
ปริญญาโท/ปรญิญาเอก 
5.  มีการบริหารการใชทรัพยากรการ
วิจัยรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
1.  มีวัตถุประสงค ภารกิจ แผน 
ยุทธศาสตร งานวิจัยชัดเจน และทศิ
ทางการวิจัยตอบสนองตอชุมชนและ 
ความตองการของสังคม โดยเฉพาะใน
ระดับทองถิ่น ภาคเหนือ 
2.  มีบทความและงานวจิัยตพีิมพ
เผยแพรเปนจํานวนมาก 
3.  ไดรับทุนวิจยัจากองคกรภายนอก
ทั้งในประเทศและตางประเทศใน
สัดสวนที่สูง (85%) และมาจาก 
แหลงทุนทีห่ลากหลาย 
4.  บุคลากรสาย ค ทาํวิจยัสถาบัน ซึ่ง
จะทาํใหเขาใจถึงจุดที่ควรพฒันาและ
เกิดการมีสวนสาํคัญในการ 
พัฒนาจากหนวยงานเอง 
5.  คณาจารยมีความสามารถ มี
ประสบการณสงูในการทําวิจยั สามารถ
แสวงหางบประมาณสนับสนุนการ 
วิจัยจากภายนอกไดมาก 
6.  มีวัฒนธรรมวิจัยที่เขมแข็ง 
7.  คณะวจิัยมีศูนยวิจยัซึ่งมทีศิทาง 
นโยบาย แผนการวิจยัชดัเจน มีระบบ
การจัดการดานวิจัย ทําใหสามารถ 
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เกี่ยวกับเกษตรที่สูงแกชุมชนทั้งใน
และตางประเทศ 
8.  บางศูนยวิจยัมีระบบการตดิตาม
ความกาวหนาของโครงการวจิยั และ
การใชงบประมาณที่ด ี
9.  งานวิจยั งานบริการวชิาการชุมชน 
และงานสอนมคีวามสัมพันธ เชื่อมโยง
ซึ่งกันและกัน 

ทํางานวจิัยไดตอเนื่อง   
8.  โครงการและชดุโครงการวิจัยมี
ลักษณะบูรณาการทั้งภายในคณะ 
ระหวางคณะในมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
ตลอดจนรวมกับองคกร/สถาบนั 
การศึกษาอื่นอยางกวางขวาง  จึง
สามารถพฒันาองคความรูหรือ 
แกปญหาเปนองครวมไดดียิ่ง 
9.  ผลงานวิจยัของอาจารยโดดเดน
และมคีุณคาสูง และไดรับรางวลัเปน
จํานวนมาก ตลอดจนไดรับ 
สิทธิบัตรในบางผลงาน 

วิธีเสริมใหแขง็แกรง 
1.  ควรจะมีการวางระบบการบริหาร
งานวิจัย (Research Management 
System) ในรูปแบบของโครงการ
แมบท (Master Projects) และ
แผนงานวจิยั (Research Programs) 
ตาง ๆ 
2.  อาจพิจารณาใหมีการสรางงานวิจัย
ในเชิงรุก เชน โครงการวิจัยทีค่ณะเปน
ผูริเริ่ม (Institute Initiated Project; 
IIPs) 

 
1.  ดําเนินการใหเกิดงานวิจัยตามแผน
แมบทใหมากขึน้ 
2.  ควรใหมีความเชื่อมโยงของ
งานวิจัยและทํางานวิจัย 
บูรณาการใหมากขึ้น โดยใชจุดแข็ง
และศักยภาพของศูนยวิจยั  สถานีวิจยั 
อาจารย และนกัวิจัยทีม่ีอยู 
3.  ควรกําหนดแนวทางการใช
ครุภัณฑวิจัยรวมกันใหเกิดประโยชน
สูงสดุ 
4.  คณะ ควรหากลยุทธใหคณาจารย 
และบุคลากรรุนใหมไดมีโอกาส
ปฏิบัติงานรวมกับคณาจารยทีม่ีความรู
ความสามารถสงู และมผีลงานเปนที่
ประจักษ เพื่อรบัการถายทอดความรู
และประสบการณ  

 
- 

 
คณะฯ ควรสงเสริมและประสานงานให
งานวิจัยของโครงการที่มีเปาหมาย
ใกลเคียงกันมารวมมือ  ปฏิบัตงิานใน
พื้นที่เดียวกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
รวมกัน เชน งานวิจัยโครงการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 

 
1.  ควรใชศักยภาพทีม่ีอยูแสวงหาทุน
วิจัยจากภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น โดย
ทํางานวจิัยที่ตอบโจทยของ 
ภาควสิาหกิจเอกชน และอุตสาหกรรม
เกษตรชุมชน 
2.  สรางระบบตอบแทนอาจารยใหตรง
ตามผลงานอยางยุติธรรม 
3.  สรางและพัฒนาอาจารยใหมีขีด
ความสามารถงานวิจัยใหครอบคลุมทั้ง
องคกร 
4.  รักษาการเชื่อมโยงกับชุมชนในทุก
ภาควชิาและพฒันาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 
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จุดออน 
1.  ขาดนโยบายและการบรหิาร
งานวิจัยระดับคณะ มิใชเฉพาะกลุม
วิจัยหรือโครงการวิจยั 
2.  ควรเริ่มวางระบบผูชวยวิจยั 
(Research Assistantship) 
3.  ควรเริ่มวางแผนใหมีงานวจิัยเชิง
นโยบาย (Policy Research) และการ
วิจัยสถาบัน (Institutional 
Research) 

 
- 

 
1.  ระบบการนาํผลผลติจากงานวิจัย
ไปสูการผลิตเพื่อการคา ยังไมมีความ
ชัดเจน 
2.  การประสานงานอยางเปนรูปธรรม
ระหวางบุคลากรในโครงการวจิยัตาง ๆ 
ยังมีนอย 

 
ยังไมมีความชดัเจนในการแปลง
ผลผลิตจากงานวิจัยไปสูตลาด 

 
จํานวนผูทรงคณุวุฒิใกลเกษียณ
สัดสวนสูงมาก 
 

ขอเสนอแนะ 
- 

 
- 

 
1.  ควรมีการสงเสริมใหหัวหนา
โครงการและบคุลากรในโครงการวิจัย
ตาง ๆ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ความคดิเห็นอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
2.  ควรสงเสริมใหมีการถายทอด
ประสบการณและกลยทุธในการ
ดําเนินการวิจยั/การบรหิารโครงการ/
การตีพิมพผลงานการวิจยัและการขอ
เงินทุนวิจัย 
3.  ควรจัดทําระบบการเปลี่ยน
ผลงานวจิัยไปสูการผลติเพื่อการคา 
เพื่อใหคณะ มีรายไดมากขึ้น และ
กอใหเกิดการจงูใจแกผูเปนเจาของ
ผลงาน 

 
จัดตั้งบคุลากรหรือหนวยธุรกิจที่
รับผดิชอบใหผลงานวิจัยสามารถขยาย
ผลไปสูตลาดได 

 
1.  ฐานขอมูลที่ตีพิมพเผยแพรควร
ระบุขอมูลเชิงบรรณานุกรม (เอกสาร
ประกอบ) ระบใุนหนาเว็บ ควรให 
บทคดัยอดวย (ขณะนี้ยังไมมีขอมูล) 
2.  ควรจัดการองคความรูในประเด็น
วิจัยอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาใหเปน
ศูนยความเปนเลิศในเรื่องนั้นๆ 
 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกชุมชน 

จุดแข็ง 
1.  มีบุคลากรและอุปกรณอยาง
เพียงพอตองานบริการวชิาการแก
ชุมชน 
2.  มีบุคลากร หนวยงานรับผดิชอบ
โดยเฉพาะ เชน ศูนยบริการวิชาการ
และถายทอดเทคโนโลยีเกษตร 

 
1.  คณะ มีศักยภาพสูงในการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชนทั้งในดาน
บุคลากร องคความรู และปจจยั
เกื้อหนุน 
2.  มีการถ ายทอดผลงานดานวิชาการ
มากมายสูชุมชนโดยผานสื่อตางๆ 

 
1.  คณะ มีโครงการและกจิกรรม
บริการชมุชนจาํนวนมากและ
หลากหลาย ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองตอนโยบายของรฐับาล  
2.  บุคลากรมีความมุงมั่นในการบริการ
วิชาการสูชุมชน ตามพระราชปณิธาน

 
1.  คณะฯ สามารถใชความรู
ความสามารถในการบริการวิชาการแก
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ 
สอดคลองกับความตองการและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของชุมชน 
2.  มีการบริการวิชาการแกชุมชน

 
1.  มีคลินิกบรกิารชุมชนตางๆ 
หลากหลายและไดรับการเชื่อถือ 
2.  มีการสรางเครือขายใหบริการ
ชุมชนเขาถึงกลุมชุมชนตางๆ 
3.  นําผลงานวจิัยมาถายทอดและ
ฝกอบรมแกชุมชนและบูรณาการเขา
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3.  มรผลงานการบริการวิชาการ
หลากหลาย สอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่นและประเทศ 
4.  สามารถนํางานบริการวชิาการมา
นับเปนภาระงานได 
5.  คณะสามารถเชื่อมโยงงานการ
สอน การวิจยั และการบริการวิชาการ 

อยางกวางขวาง 
3.  นักศึกษามีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกชุมชนมากทั้งโดยทางตรง
จากการเรียนกระบวนวิชา และโดย
อาสาสมัคร 
4.  โครงการบรกิารวิชาการแกชุมชน
สวนใหญมีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
5.  มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และการเสริมรายไดใหกับ
ชุมชนจํานวนมาก 
6.  มีระบบบริการวิชาการแกชนุชน 
ฐานขอมูล และระบบตดิตามและ
ประเมินผลการใหบริการวิชาการ
สําหรับโครงการระดับคณะ  
7.  หลายภาควชิาและศูนยวิจยั มีงาน
บริการวชิาการแกชุมชนที่นํามาซึ่ง
รายไดของภาควิชาและศูนยวิจยั 
8.  คณาจารยและบุคลากรมีความ
ทุมเทในการใหบริการวชิาการแก
ชุมชน ซึ่งเปนการสรางชื่อเสียงใหกับ
คณะ และมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

และพระราชดาํริตอปวงชนชาวไทยทั่ว
ประเทศ 
3.  มีการประสานสัมพันธระหวางคณะ 
และชมุชนทุกระดับ ในวชิาโครงงาน
ระดับปริญญาตรี 
4.  มีการบูรณาการระหวางการบริการ
วิชาการสูชุมชนและงานวจิัย 
5.  มีฐานขอมูลที่เปนประโยชนตอ
ชุมชน และสามารถเขามาสืบคนได
ผานระบบ Internet เชน ขอมูลดาน
ทรัพยากรดิน 

หลายรูปแบบ เชน การอบรมสมัมนา
แกผูนําชุมชน ชาวบาน กาดโกงโคง 
เปนตน 
3.  มีการเปดบริการหองปฏิบัติการแก
ผูมาใชบริการภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กับการเรียนการสอน 
 

วิธีเสริมใหแขง็แกรง 
ควรมีการขยายขอบเขตของการบริการ
วิชาการใหครอบคลุมทุกหนวยงานใน
คณะ 

 
1.  ควรใหลูกคา ผูรับบริการ
ประเมินผลการใหบริการดวย 
2.  ควรสรุปผลการประเมินขอมูลการ
ใหบริการทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ ตลอดจนจัดทําขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรงุ 
3.  คณะ ควรจดัทําแผนและกาํหนด
รูปแบบการใหบริการวชิาการแกชุมชน
อยางเปนระบบยิ่งขึ้น 
4.  คณะ ควรมรีะบบสนับสนุน ระบบ
ติดตามและประเมินผล และระบบ

 
1.  ควรสงเสริมใหมีการถายทอด
ประสบการณการดําเนินงานบริการ
วิชาการระหวางบุคลากร 
2.  ควรจัดทําแผนการวางกําลงัคน
รองรับการเกษยีณอายุของบุคคลที่
รับผดิชอบดานบริการวชิาการสูชุมชน
ในโครงการทีม่ีแนวโนมตอเนื่องระยะ
ยาว 

 
ใหมีการประชาสัมพันธอยางจริงจัง
และมีขอมูลสําหรับการบริการที่ชดัเจน

 
เพิ่มบุคลากรทดแทนผูเชีย่วชาญให
เกิดความตอเนือ่ง 
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ขอมูลของการใหบริการวิชาการของ
ทุกโครงการในทุกระดับ 
5.  คณะ ควรไดประเมินผลกระทบ
โดยรวมที่เกิดจากการใหบริการ
วิชาการทุกโครงการ 

จุดออน 
1.  การประเมินผลและการนาํผลการ
ประเมินมาปรับปรุงงานบริการวิชาการ
ของคณะยังไมชัดเจน 
2.  คณะมีศักยภาพในการใหบริการ
วิชาการเพื่อเพิ่มรายได  แตคณะยัง
ขาดระบบและกลไกในการทีจ่ะทําหรือ
เสริมรายไดจากการบริการวชิาการแก
ชุมชน 
3.  ยังไมไดแสดงความสัมพันธอยาง
ชัดเจนในการประเมินและการนําผล
การประเมินมาปรับปรุงแผนงานและ
บุคลากร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.  งบประมาณไมเพียงพอที่จะ
ใหบริการอยางทั่วถึง 
2.  งานบริการวิชาการบางสวน
ดําเนินการควบคูกับงานวิจัย และไม
สามารถนับเปนภาระงาน 
 

ขอเสนอแนะ 
- 

 
1.  ควรนําผลการประเมินการใหบริการ
วิชาการแกชุมชนมาพฒันาทกัษะ 
ความสามารถ ของอาจารยและ
บุคลากรที่ใหบริการใหมากขึ้น 
2.  ควรจัดกิจกรรม/งาน ใหตรงกับ
ความตองการของผูรับบริการ 
3.  ควรสรุปภาพรวมของการใหบริการ
วิชาการแกชุมชนของคณะ ภาควิชา 
และศูนยวิจยั และพิจารณาทํา
โครงการรวมกันมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพการใหบริการและครบ
วงจร 
4.  ควรจัดใหมีการจําหนายผลิตภัณฑ
การเกษตรทุกอยางของคณะ อยาง

 
- 

 
- 

 
ติดตามและจัดทําแผนยทุธศาสตรเชิง
รุกใหสอดคลองกับยุทธการพัฒนา
จังหวัด 
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เปนระบบ และประชาสัมพันธอยาง
กวางขวาง 

องคประกอบที่ 6  การทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนรุักษสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง 
1.  มีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมที่หลากหลาย 
2.  มีผลงานวิจยัที่เปนงานทํานุบํารุง
ศิลปวฒันธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
เชน การอนุรักษพันธุพืชและพันธุสัตว
โบราณ ไดแก พันธุขาวเหนียวดํา ตน
ชมพูภคูา พืชหายากในทองถิน่ พืช
สมุนไพร โคขาวลําพูน เปนตน 

 
ใชการวิจัยในการพัฒนาและอนุรักษ
พันธไมดอก และไมผลพื้นบาน โดย
คํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 
คณะ มีการจดักิจกรรมทํานุบํารงุ
ศิลปวฒันธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ที่สอดคลองกับภารกิจของคณะ เชน 
การอนุรักษโคขาวลําพูน การอนุรักษ
พันธุขาวพื้นเมือง 

 
มีการอนุรักษพันธุไมดอก ไมผล 
ทองถิ่น พันธุไมหายากและมศีูนย
ขยายพันธุไมดอก ไมผลอันเนื่อง 
มาจากโครงการในพระราชดําร ิรวมทั้ง
การอนุรักษและขยายพันธุสัตว
เศรษฐกิจ 
 

 
1.  หนวยงานจดักิจกรรมที่เขมแข็ง
และดาํเนินการอยางทุมเท 
2.  มีการจดักิจกรรมหลากหลายตลอด
ป  
3.  มีการดาํเนินงานอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ทั้งการจัดการสิ่งแวดลอม
และการอนรุักษพันธุพืชและสตัว 

วิธีเสริมใหแขง็แกรง 
- 

 
- 

 
ควรกระตุนใหบุคลากรมสีวนรวมใน
กิจกรรมมากขึ้น 

 
- 

 
- 

จุดออน 
1.  การประเมินผลและการนาํผลการ
ประเมินมาปรับปรุงงานทาํนุบํารุง
ศิลปวฒันธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ของคณะยังไมชัดเจน  2.  ฐานขอมูล
ยังไมไดพัฒนาใหเปนระบบ 

 
การประเมินผลการดําเนินงานยังไม
ชัดเจน 

 
- 

 
- 
 

 
- 

ขอเสนอแนะ 
1.  ควรมีการประเมินผลการดาํเนินงาน
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาในครั้งตอไป 

 
1.  ควรหากลยทุธในการเชิญชวน
คณาจารย และบุคลากร ใหมีสวนรวม
ในการทํานุบํารงุศิลปวฒันธรรมใหมาก

 
- 

 
- 

 
- 
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2.  ควรมีการจดัทําฐานขอมูลการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมใหเปนระบบ โดยจัดทําให
ครอบคลุมทุกดาน 

ขึ้น 
2.  ควรมีระบบการกําจัดการของเสีย
จากการดําเนินงานของคณะ ที่
ปลอดภยั โดยเฉพาะในหองปฏิบัติการ

องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ 

จุดแข็ง 
1.  มีสถานที่และครุภัณฑสําหรับการ
บริหารงานอยางดี  แตละภาควิชามี
พื้นที่สาํหรับการเรียนการสอนคอนขาง
กวาง  มีคอมพิวเตอรจํานวนมากและมี
การนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใชในการบรหิารงาน 
2.  คณะมีความพรอมในดานการหา
รายไดเพื่อพัฒนาเปนหนวยงานใน
กํากับเพราะสามารถหาเงินรายได ถึง 
26% เมื่อเทียบกับงบประมาณแผนดิน 

 
1.  คณะผูบรหิารมีความสามารถสูง 
และมคีวามมุงมัน่ทุมเทตอการพัฒนา
งานของคณะ ใหมีความกาวหนาอยาง
ตอเนื่อง 
2.  คณะ มีนโยบายและการบรหิาร
จัดการทีส่อดคลองกับนโยบายปจจุบัน
ของมหาวิทยาลัย 
3.  คณะ มีการจัดทาํ Management 
Information System (MIS) ที่
สามารถนํามาใชประโยชนกับงาน
บริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสทิธิผล 
4.  ผูบริหารไดรับความรวมมือจาก
บุคลากรทุกระดับในการดําเนนิงาน
ตามนโยบาย 
5.  มีการประเมนิคณบดี/หวัหนา
ภาควชิา/หัวหนาศูนย/หนวยงาน โดย
ผูใตบังคับบัญชา 

 
1.  คณบดีมีภาวะผูนําสูงและทมี
บริหารคณะ มีวสิัยทัศน และมคีวาม
มุงมั่นในการพฒันาคณะ ภายใตการมี
สวนรวมของทกุฝาย 
2.  มีระบบ MIS ที่ใชประโยชนไดจริง
และเปนตนแบบกับหลายหนวยงาน 

 
1.  บุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการ
สอนมีความพึงพอใจสภาพการทํางาน
ในคณะฯ 
2.  มีการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยในการบริหารงาน
อยางเปนรูปธรรมในหลายๆ ดาน เชน 
MIS, e-TOR, e-JA เปนตน 
3.  คณะผูบรหิารมีภาวะความเปนผูนํา
ทางการบริหารและวชิาการ และมีการ
บริหารงานโดยประสานกันอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
4.  มีความตอเนื่องทางดานการ
กําหนดนโยบายและการบรหิาร 
 

 
1.  ผูบริหารมีการทาํงานประสานงาน
กันทั้งระดับคณะและภาควิชา 
2.  บุคาลากรฝายสนับสนุนมีการ
ทํางานประสานกัน มีความเสยีสละและ
หลอมรวมการทํางานระหวาง 
ภาควชิาไดเปนอยางด ี
3.  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจดัการที่เปนแบบอยางแก
คณะตางๆ ในมหาวิทยาลยัเชยีงใหม 

วิธีเสริมใหแขง็แกรง 
- 

 
1.  ควรมีการวิเคราะหผลการ
บริหารงานอยางเปนระบบทุก 6 เดือน 
2.  ควรทําความเขาใจกับบุคลากรทุก
ระดับถึงความสาํคัญในการมสีวนรวม
ในการบรหิารงาน 
3.  ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ 

 
1.  ควรพัฒนาระบบบริหารสวนกลาง 
โดยเฉพาะดานพัสดุ และการเงิน 
เพื่อใหสามารถลดภาระงานดานการ
บริหารของภาควิชาใหมากขึ้น เพื่อให
การหลอมรวมมปีระสทิธิภาพอยาง
สมบูรณ 
2.  ควรประเมินผลของการหลอมรวม
เปนระยะ ๆ (อาจเปนทุก 1 เดอืน) 

 
1.  ควรมีกลยทุธใหผลผลิตที่ไดจาก
การวิจัยเปนสินคาที่นําเงินรายไดสู
คณะฯ 
2.  เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในองคกรโดยใชวิธีการตางๆ 

 
ควรเพิ่มการสรางภาพลักษณและคณะ
ใหเดนชดัและแตกตางจากสถาบัน
อื่นๆ 
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4.  ควรสนับสนนุการพัฒนาความรู 
และทักษะของบุคลากรสนับสนุนการ
บริหารจัดการอยางตอเนื่องเพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของระบบการ
ทํางานที่ปรับอยางรวดเร็ว 
5.  ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลของ
ภาควชิา ศูนยวจิัย และคณะ ใหเปน
แนวเดียวกันและเกิดการเชื่อมโยง 

โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 
(สํานักงานเลขานุการคณะ/ภาควิชา/
ศูนยวิจยั) ทั้งนีเ้พื่อทราบปญหาและ
หาแนวทางแกไขไดอยางรวดเร็ว ซึ่ง
จะเปนการสรางความมั่นใจแก
ผูเกี่ยวของวาการหลอมรวมเปนไป
ตามเปาหมาย 
3.  ควรสรางความเขาใจใหมากยิ่งขึ้น
ระหวางผูเกี่ยวของในเรื่องการหลอม
รวมภาควชิา ทัง้นี้ ควรดําเนินการ
ภายใตแนวโนมทางวชิาการของ
ศาสตรตางๆ ในอนาคต ประกอบกับ
ความไดเปรยีบเชิงเปรียบเทยีบและ
สภาพปญหาของคณะ ตลอดจน
โอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น 
4.  ควรสงเสริมใหเกิดการเรยีนรู
รวมกันในองคกรมากยิ่งขึ้น 
(Harvesting It’s Own Knowledge) 
เพื่อใชเปนจุดแข็งในการพัฒนาคณะ
ตอไป 

จุดออน  
-  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ขอเสนอแนะ 
- 

 
- 

 
- 

 
คณะฯ ควรหากลยุทธในการจดัการให
เกิดระบบและกลไกในการจดัการดาน
การคา 

 
- 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง 
1.  สามารถแสวงหาแหลงทุนเพื่อเปน
เงินรายไดของคณะคอนขางมาก 
2.  คณะมีหนวยงานทีม่ีศักยภาพใน
การหารายได เชน ศูนยบริการวิชาการ

 
1.  คณะ มีเงินรายไดจาก
คาธรรมเนียมการศึกษา การวจิัย การ
บริการวชิาการ และอื่นๆ จํานวนมาก 
ซึ่งจะทําใหองคกรสามารถพึ่งพา

 
คณะสามารถแสวงหาแหลงเงินทุนมา
สนับสนุนภารกิจของคณะไดมากขึ้น
ทุกป โดยเฉพาะเงินวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก 

 
1.  มีเงินงบประมาณจากงานวจิัยมา
เสริมในการพัฒนาการดําเนินงานของ
คณะฯ 
2.  มีความสามารถในการแสวงหา

 
มีศักยภาพในการจัดหารายไดนอก
งบประมาณสนบัสนุนการบริหารจัดการ
ของคณะฯ ทั้งโดยตรงและโดยออม 
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และถายทอดเทคโนโลยีเกษตร และ
ศูนยวิจยัเพื่อเพิ่มผลผลติทาง
การเกษตรซึ่งมผีลงานเดนมาก  
สามารถหางบเงินรายไดถึง 74% เมื่อ
เทียบกับงบประมาณแผนดิน ฯลฯ 

ตนเองดานงบประมาณได 
2.  บางศูนยวิจยัมีระบบขอมูลการ
บริหารการเงินของโครงการวจิัยทีด่ ี
3.  หลายภาควชิา และศูนยวิจยัมีเงิน
รายไดจากงานวิจัย และการใหบริการ
วิชาการ และมกีารนํารายไดมาพัฒนา
อาจารย บุคลากร การเรียนการสอน 
และการจัดซื้อครุภัณฑ 

แหลงทุนจากภายนอก และเงนิรายได 
 

วิธีเสริมใหแขง็แกรง 
- 

 
1.  ควรใชศักยภาพของคณะ แสวงหา
เงินจากแหลงภายนอกในเชิงรกุให
มากขึ้น 
2.  ควรมีการสนับสนุนงบประมาณแก
ภาควชิาที่มีเงินรายไดนอยแตมี
กิจกรรมที่ดี และมีความจําเปนที่ตอง
คงอยูเพิ่มเติมจากการจัดสรรเงิน
รายไดตาม FTES 

 
1.  ควรจัดใหมีหนวยงานธรุกิจที่มี
ความคลองตัว และมีประสิทธิภาพใน
การแขงขัน เพื่อทําหนาที่แสวงหา
ทรัพยากรใหแกคณะทดแทนการให
แตละภาควิชา/ศูนยวิจยัดาํเนินการ
ดานธุรกิจเอง การดําเนินการเชนนี้
นอกจากจะทําใหสามารถรับงานเชิง
บูรณาการไดดยีิ่งขึ้นแลว ยังทาํใหการ
ดําเนินธุรกิจจากผลผลิตดานวชิาการ
ของคณะสามารถทําไดอยางมี
ประสทิธิภาพและแขงขันได 
นอกจากนั้นยังทําใหภาควิชา/ศูนยวิจยั
คงหนาที่หนวยวิชาการทีส่มบูรณ 
มุงเนนเฉพาะดานการเรียนการสอน
และการวิจัย 
2.  ควรมีการจดัทําแผนการแสวงหา
ทรัพยากรการเงินในภาพรวมของทั้ง
คณะ โดยระบุเปาหมายไวอยางชัดเจน 
และมีการประเมินผลเปนระยะ ๆ 
เพื่อใหบรรลตุามเปาหมายที่วางไว 

 
- 

 
จัดทาํแผนจดัหารายไดนอก
งบประมาณใหสอดคลองกับแผนการ
ใชเงินงบประมาณและเงินรายได 
ของคณะฯ 
 

จุดออน  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ขอเสนอแนะ 
- 

 
1.  ควรมีการคดิคาใชจายตอหัว

 
- 

 
- 

 
- 
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นักศึกษาของทกุหลักสูตรในทกุระดับ 
2.  ควรมีการวิเคราะหความคุมคา และ
ประสทิธิภาพของการใชงบประมาณ 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

จุดแข็ง 
ผูบรหิารใหความสําคญักับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
1.  ผูบริหารเหน็ความสําคญัของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ทําให
พัฒนาการทุกดานของคณะ ดขีึ้นอยาง
เห็นไดชัด 
2.  อาจารยและบุคลากรทุกระดับให
ความรวมมือในการทําประกันคณุภาพ
การศึกษา  
3.  มีการจดัทาํระบบฐานขอมูล
ออนไลน เพื่อประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ดทีีเ่ปนตัวอยางได และได
เอื้อเฟอใหหนวยงานอื่นนําไปใชงาน
ได 

 
มีการนําระบบ electronics มาเสริม
งานประกันคุณภาพการศึกษา อยางมี
ประสทิธิภาพ โดยพยายามใหเปนสวน
หนึ่งของงานประจํา ซึ่งบางหนวยงาน 
เชน ศูนยวจิัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
เกษตรก็สามารถทําเรื่องนี้ไดอยาง
สมบูรณ 

 
1.  คณะฯ ผูบรหิารทุกระดับมคีวาม
มุงมั่นในการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพ 
2.  คณะฯ มีระบบและกลไกทีม่ี
คุณภาพในระบบการประกันคณุภาพ 
และไดดําเนินการใหเกิดการพฒันา 
อยางตอเนื่อง 
 

 
1.  คณะฯ มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เขมแข็งและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 
2.  บุคลากรมคีวามตั้งใจและใหความ
รวมมือเปนอยางดี 
3.  มีการจดัทาํระบบฐานขอมลูรอบรับ
การตรวจสอบและประเมินฯ ไดดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระดบั
ภาควชิา/ศูนย/คณะฯ 
 

วิธีเสริมใหแขง็แกรง 
- 

 
1.  พัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหครบวงจร PDCA และ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 
2.  จัดทําฐานขอมูลประกันคุณภาพ
การศึกษาใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
3.  สรางความรูความเขาใจดานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหอาจารย บุคลากร 
และนักศึกษาทกุระดับใหมากยิง่ขึ้น
และทําอยางตอเนื่อง 

 
- 

 
คณะฯ ควรหาแนวทางวิธีการประเมิน
คุณภาพที่จะนาํพาคณะสูความเปนเลิศ
นอกเหนือจากวิธีการ 
ประเมินของมหาวิทยาลยัทีใ่ชอยูใน
ปจจุบัน 
 

 
- 

จุดออน  
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 
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ขอเสนอแนะ 
1.  ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ใหชดัเจน 
2.  ควรปรับปรงุคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ
แนวทางที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นใหม 
3.  ควรจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในคณะเพือ่เปนหลักฐานอางอิงให
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
ของมหาวิทยาลัย 
4.  ควรจัดทํารายงานประจําปอยาง
ตอเนื่องทุกป 
5.  ควรจัดทําระบบฐานขอมูลใหแลว
เสร็จและครอบคลุมทุกดาน 
6.  คณะควรทําความเขาใจในเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
ใหบุคลากรอยางตอเนื่อง 

 
1.  ควรมีการนําเสนอผลลัพธ/
ความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
องคประกอบคณุภาพใหชัดเจน 
2.  ควรมีการสรุปขอมูลผลการ
ดําเนินงานประจําป เพื่อเปนแผนปะ
หนาของแตละองคประกอบ 
3.  ควรมีการดาํเนินการประกนั
คุณภาพภายในคณะ อยางเขมขนและ
ตอเนื่อง 
 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

ขอเสนอแนะอืน่ ๆ 
ขอเสนอแนะในการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง 
1.  ควรระบุปรชัญา ปณิธาน วิสัยทศัน 
ภารกิจ วตัถุประสงค  ของคณะไวใน
สวนนําของรายงานการประเมนิตนเอง 
2.  ควรจัดเอกสาร/หลักฐานอางอิงใน
รายงานการประเมินตนเองใหเปนระบบ 
ครบถวน สอดคลองกับรายการ
ตรวจสอบตามชวงเวลาการตรวจสอบ
และประเมินระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
3.  ควรมีการตรวจทานเอกสารรายงาน
การประเมินตนเองใหถูกตอง 
 

 
ขอเสนอแนะในการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง 
1.  ควรจัดทํา SAR ของภาควชิาให
เปนรูปแบบเดียวกัน  
2.  ควรจัดเอกสารอางอิงใหตรงกับ
รายการการตรวจสอบ 
3.  ควรจัดทํา SAR ของสํานักงาน
เลขานุการคณะใหตอเนื่องทุกป 
 
ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลยัเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
1.  พัฒนาระบบการประเมินคณุภาพที่
สะทอน “คุณภาพ” ใหมากขึ้น 
2.  การประเมินคุณภาพการศึกษาใน

 
ขอเสนอแนะในการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง 
1.  เอกสารที่นําเสนอในหลาย
องคประกอบยอยไมตรงประเด็น/ไม
ชัดเจน เชน ขอมูลการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผน 
2.  ขอใหตรวจสอบขอมูล KQI 20 
เกี่ยวกับการวิจยัเพื่อพัฒนากระบวน 
การเรียนรู ทีค่ณะ นําเสนออาจไม
สอดคลองกับความหมายของ KQI 
3.  ควรปรับขอมูล SAR ในระบบ 
Internet และในรูปเอกสารใหตรงกัน 

 
ขอเสนอแนะตอคณะฯ 
1.  คณะฯ สมควรพิจารณาใช
ประโยชนจากผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัย ซึ่งอยูในเกณฑที่ดีเดนมาก 
เพื่อใหสามารถไดรับผลประโยชน
อยางเปนรูปธรรมและสามารถพัฒนา
คณะมุงสูความเปนเลิศไดงายยิง่ขึ้น 
หากจัดในรูปแบบขององคกรในกํากับ
แลวไมมีความคลองตัวพอก็อาจจะ
จําเปนตองจัดตัง้มูลนิธิเพื่อรับ 
ชวงการบริหารจัดการแทน 
2.  ควรปรับวิธีการและแนวทาง
ประเมินคุณภาพ โดยเนนดานผลลัพธ
ใหมากขึ้น และเนนการทํารายงานและ
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 ระยะตอไป ควรมุงเนนที่ผลลัพธและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากกวา
กระบวนการ 

ปรับความถี่ของการประเมินให
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
3.  คณะฯ ควรใหความสนใจในการ
จัดการเรยีนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยเฉพาะการหาขอมูล 
จากการรับฟงความคิดเหน็ของ
นักศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนและปญหาอุปสรรคตางๆ เชน 
• เวลาของการฝกงานดานการเกษตร 
ซึ่งไมเพียงพอ ( 300 ชั่วโมงตอป) 
• การแบงเวลาฝกงานไปใชเรยีนการ
ใชหองสมุด 
• การเพิ่มการเรียนรูการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และ
สนทนา 
• การเรียนรูวิธี presentation ที่มี
ประสทิธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถในการสมัครเขาทํางาน 
• การจัดชั่วโมงการเรียนการสอน ซึ่ง
สอนโดยอาจารยอาวุโส ซึ่งมักจะใชใน
วันหยดุ ทําใหซ้ําซอน 
กับเวลาที่มหาวทิยาลัยจดักิจกรรม 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะทั่วไป 
1.  ควรมีหลักสตูรแบบบรูณาการใน
บางสาขาวชิา เชน  
หลักสตูรการบรหิารศตัรูพืช 
2.  ควรจัดบคุลากรในงานตาง ๆ ของ
สํานักงานเลขานุการคณะใหเหมาะสม
กับภาระงาน 
3.  ควรมีการปรับปรุงโครงสรางคณะ
จากภาควิชาใหเปนสาขาวิชาในสวนที่
ดําเนินการได 
4.  คณะควรใชวิสัยทศันของ
มหาวทิยาลัยทีเ่ปนปจจุบัน 

ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลยัในชวง
เปลี่ยนผาน 
1.  อธิการบดคีวรมีโอกาสไดพบ
คณาจารย บุคลากรแตละคณะ  เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายและทศิทางการพัฒนา
มหาวทิยาลัยในชวงเปลี่ยนผาน 
2.  มหาวทิยาลยัควรกําหนดภาระงาน
ของอาจารยสําหรับแตละพันธกิจ ใหมี
ความยดืหยุน เพื่อใหสอดคลองกับ
ความถนัดของอาจารยแตละทาน และ
ทําใหอาจารยสามารถทํางานใดงาน

 ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลยั 
1.  คณะเกษตรศาสตรมีศักยภาพสูง
ทั้งในดานการวจิัยและงานในดานการ
บริการวชิาการ สมควรที่มหาวทิยาลัย
จะใหความสนบัสนุนเพื่อใหคณะฯ 
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาคณะฯ และทําประโยชนใหกับ
มหาวทิยาลัยไดเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น 
2.  ถามหาวทิยาลัยสามารถจดัระบบ
บริหารจัดการกระจายอํานาจแบบ
เบ็ดเสร็จใหกับคณะฯ จนมผีลให 
คณะฯ สามารถบริหารจัดการงาน

ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลยั 
1.  ควรพิจารณาทบทวนวิธีการ
คํานวณอัตรากําลังใหสอดคลองกับ
ภาระงานจริง(โดยเฉพาะงานวจิัย) 
2.  ควรปรับปรงุหรือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพในรูปแบบอื่นๆ มาใช
โดยเฉพาะการมุงเนน output, 
outcome ใหมากขึ้น 
3.  การจดัทาํนโยบาย และการ
สนับสนุน เพื่อการพัฒนาความรูและ
เทคโนโลยีไปสูการทําผลติภณัฑ 
การเกษตรสูตลาดหรืออุตสาหกรรม
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ปการศึกษา 2544 ปการศึกษา 2545 ปการศึกษา 2546 ปการศึกษา 2547 ปการศึกษา 2548 

5.  ควรปรับปรงุของมูล KQI ใหมี
ความถูกตองและสมบรูณ  รวมทั้ง
จัดสงใหโครงการศูนยประกันคณุภาพ
การศึกษา  มหาวิทยาลยัเชียงใหมเพื่อ
ดําเนินการตอไป 

หนึ่งไดอยางเตม็ที ่
3.  มหาวทิยาลยัไมควรเนนเรื่องความ
คุมทุนของการจัดการศึกษามาก
เกินไป เพราะอาจจะมผีลกระทบตอ
การสอนหรือการทําวิจัยที่มีคุณภาพ 
4.  มหาวทิยาลยัควรมีระบบสนบัสนุน
โครงการตามยทุธศาสตรหรือโครงการ
ที่ดีเพื่อชุมชนที่คณะ ไดรับอนุมัติจาก
รัฐบาล/หนวยงาน เพื่อใหโครงการ
สามารถดําเนินการไดโดยไมเปนภาระ
ของอาจารยมากเกินไป 
5.  ในขณะทีม่หาวิทยาลยัตองทําวิจยั
ตามยทุธศาสตรและการเชื่อมโยงกับ
ชุมชน มหาวทิยาลัยควรตระหนักถึง
การทําวิจัยพื้นฐาน เพื่อสรางความเปน
เลิศ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การวิจัยพื้นฐานใหมากขึ้น 
6.  มหาวทิยาลยัควรไดสื่อสารกับ
ประชากรของมหาวิทยาลยัอยาง
กวางขวาง และตอเนื่องเกี่ยวกับการ
เตรียมการของมหาวทิยาลัยในการเปน
องคกรในกํากับ 

บริการวชิาการไดอยางเปนอิสระแลว 
จะสงผลใหคณะเกษตรศาสตร 
สามารถพฒันาสูการพึ่งพาตนเอง และ
สามารถเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
มากยิ่งขึ้น 
3.  มหาวทิยาลยัควรพิจารณาจัดสรร
ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษาใหเกิดประโยชนตอผูรับให 
ดีกวาในปจจุบันนี้ 
 

เกษตรชุมชน 
4.  ระบบเขาสูตําแหนงของ สกอ. มี
ผลกระทบตอการทาํวิจยัเชิงบรูณาการ 
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2.2  ตัวบงช้ีคุณภาพ  (Key Quality Indicators: KQI) 
 

ปการศึกษา ตัว
บงช้ี 

ช่ือตัวบงช้ีคุณภาพ 
2544 2545 2546 2547 2548 

1 รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการที่ดําเนินการสําเร็จ
ตามแผน 

NA NA 100.00 100.00 100.00

2 อาจารยประจําตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 6.83 7.86 7.41 7.83 7.62
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิ      
ปริญญาเอก : 56.67 55.75 61.40 65.71 65.05
ปริญญาโท : 40.83 43.36 37.72 33.33 33.98

3 

ปริญญาตรี : 2.50 0.88 0.88 0.95 0.97
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ      
ศาสตราจารย : 3.33 3.54 3.51 4.76 4.85
รองศาสตราจารย : 35.83 34.51 39.47 41.90 41.75
ผูชวยศาสตราจารย : 30.00 27.43 26.32 21.90 22.33

4 

อาจารย : 30.83 34.51 30.70 31.43 31.07
5 จํานวนอาจารยตอคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงระบบ

เครือขาย 
0.44 0.47 0.43 0.36 0.94

6  ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารย 

98.81 99.60 84.62 91.07 96.90

7 คาเฉลี่ยของคะแนนสอบเขาคิดเปนรอยละของ
คะแนนเต็ม 

37.80 45.20 38.80 58.60 39.62

8 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนตอในปที่สอง  89.87 92.31 97.20 97.48 97.13
9 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่พนสภาพเพราะผล

การเรียนในปที่หนึ่ง 
2.61 2.46 2.80 2.52 2.87

10 คาเฉลี่ยของ GPA ของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษา 

2.56 2.66 2.69 2.65 2.63

11 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ไดรับเกียรตินิยม
ตอนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

3.00 8.04 6.31 6.72 8.94

รอยละของนักศึกษาเรียนสําเร็จตามหลักสูตรตอ
จํานวนที่รับเขา 

     

ปริญญาตรี : 73.23 80.11 72.55 73.23 78.34
ปริญญาโท : 59.06 48.37 0.00 0.87 2.96

12 

ปริญญาเอก : 0.00 0.00 0.00 16.67 15.38
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ปการศึกษา ตัว
บงช้ี 

ช่ือตัวบงช้ีคุณภาพ 
2544 2545 2546 2547 2548 

13 จํานวนพื้นที่หองเรียน/หองปฏิบัติการตอนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา 

8.30 7.66 14.55 14.96 17.26

14 จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

0.14 0.09 0.15 0.14 0.13

15 Internet Bandwidth ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 0.27 2.25 2.37 4.14 10.83
16 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 

และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 
1,251.28 1,720.65 1,640.71 842.69 1,942.53

17 คาใชจายของโสตทัศนูปกรณเพื่อใชในการเรียนการ
สอนตอนักศึกษาเต็มเวลา 

946.59 450.45 383.54 390.27 1,082.67

18 รอยละของกระบวนวิชาที่มีการเรียนการสอนผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

3.50 100.00 100.00 100.00 100.00

19 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและสงเสริมการสรางประสบการณจริง 

NA 100.00 100.00 100.00 100.00

20 มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู NA 119 153 229 149
21 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ 

เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
2.00 0.33 1.00 0.86 1.00

22 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ 
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

0.39 0.67 0.34 0.50 0.11

23 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

85.50 80.82 83.58 88.16 85.98

24 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และ
ผูใชบัณฑิต  

NA 72.11 56.50 61.68 68.20

25 จํานวนเงินที่จัดสรรเปนทุนการศึกษา 1,058,119 648,000 1,307,000 1,385,679 1,750,000
26 งบประมาณที่ใชในการสนับสนุนกิจกรรม คุณธรรม 

จริยธรรม วัฒนธรรม และทักษะชีวิต ตอ
งบดําเนินการทั้งหมด 

0.08 0.51 0.67 0.66 0.01

27 จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาตอ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

0.01 0.02 0.05 0.02 0.02

28 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ 
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและทักษะชีวิต ตอ
จํานวนนักศึกษา 

56.68 32.58 38.37 26.48 328.68

29 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

247,086.97 688,356.29 707,368.42696,904.90 694,947.54
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ปการศึกษา ตัว
บงช้ี 

ช่ือตัวบงช้ีคุณภาพ 
2544 2545 2546 2547 2548 

30 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

5,341.38 1,072.27 2,456.14 19,100.99 4,713.32

31 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรและงาน
สรางสรรคที่ประเมินโดยผูประเมินอิสระตอจํานวน
อาจารยประจํา 

0.30 0.49 1.38 1.34 3.81

32 รอยละของงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการเรียน
การสอน หรือในวงธุรกิจอุตสาหกรรมหรือการพัฒนา
ประเทศตอจํานวนอาจารยประจํา 

NA 105.31 134.21 218.10 144.66

33 รอยละของคาใชจายที่ใหบริการวิชาการแกชุมชนตอ
คาใชจายทั้งหมด 

1.35 1.83 1.33 3.16 10.04

34 จํานวนครั้งของการเปนวิทยากรใหกับหนวยงานนอก
สถาบันตออาจารยประจํา 

1.44 0.81 0.95 0.84 0.60

35 จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติตออาจารยประจํา 

0.35 1.00 0.25 0.31 0.50

36 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแก
สังคมและชุมชน 

118 78 63 95 693

37 รอยละงบประมาณดําเนินการที่ใชในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอมตอ
งบดําเนินการทั้งหมด 

0.09 2.53 2.70 11.85 2.52

38 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา 

0.02 0.02 0.03 0.03 0.03

39 มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 15 22 25 22 22 
40 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 10 4 10 9 10
41 จํานวนครั้งในการเขารับการอบรม/ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการตอบุคลากร 
0.96 0.84 0.42 0.58 0.81

42 รอยละของบุคลากรที่พึงพอใจตอสภาพการทํางาน
และงานที่ทํา 

54.99 42.02 66.45 64.64 67.64

43 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอ
งบดําเนินการทั้งหมด 

85.57 66.45 84.10 80.16 65.82

44 รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอ
งบดําเนินการทั้งหมด หรือจํานวนบุคลากรในการ

9.44 31.81 30.37 36.58 45.88
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ปการศึกษา ตัว
บงช้ี 

ช่ือตัวบงช้ีคุณภาพ 
2544 2545 2546 2547 2548 

บริหารจัดการ (non-academic) 
45 รอยละของเงินเดือนอาจารยและนักวิจัยตอ

งบดําเนินการทั้งหมด 
76.13 34.64 45.66 43.58 65.82

46 รอยละคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรตอ
งบดําเนินการทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรใน
การบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

0.87 0.56 0.59 1.67 0.34

47 รอยละของคาใชจายทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอรที่
ใชในการเรียนการสอนตองบดําเนินการทั้งหมด  

0.67 0.53 0.56 0.31 0.78

48 รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด
ตองบดําเนินการทั้งหมด 

2.51 1.90 1.38 1.51 1.09

49 รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของ
สวนกลางตองบดําเนินการทั้งหมด  

7.96 2.37 4.38 1.29 45.72

50 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับทั้งหมด 5.70 14.21 4.28 15.18 14.39
51 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา 
102,041.01 100,969.45 118,870.78141,597.49 177,575.79

52  คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 8,084.24 401.78 422.23 1,726.35 19,013.08
53 รอยละของเวลาการใชหองเรียน/หองปฏิบัติการตอ

เวลาทําการ 
85.54 175.48 100.00 181.55 144.61

54 รอยละของเวลาการใชเครื่องมือ/ครุภัณฑการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการตอเวลาทํา
การ  

66.43 39.23 100.00 100.00 161.73

55 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

9* 9* 9* 9* 9*

56 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 60.00 80.10 83.10 87.60 88.40
 
* การตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพการศึกษาภายใน รับรององคประกอบทั้ง 9 องคประกอบ 
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2.3 ตารางสรุประดับการพัฒนาคุณภาพตามองคประกอบ 9 ดาน ปการศึกษา 2544-2548 
 

  คณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รายการตรวจสอบ 

(คาในวงเล็บเฉพาะปการศึกษา 2544) 
น้ําหนัก 

ความสําคัญ 
2544 2545 2546 2547 2548 

องคประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ฯ 5 2.9 3.6 3.8 4 4.1 
 1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงค 1 5 6 6 6 7 
 1.2 นโยบายและกลยุทธ 2 4 5 6 6 6 
 1.3 แผน การดําเนินการตามแผน การประเมินแผน 2 3 5 5 6 6 
องคประกอบที่ 2: การเรียนการสอน 30 16.9 23.9 24.4 25.2 25.6 
 2.1 อาจารย 7 3 7 7 7 7 
 2.2 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 2 3 6 6 6 7 
 2.3 นักศึกษา 5 4 5 6 6 6 
 2.4 หองเรียนและหองปฏิบัติการ 2 5 6 6 6 7 
 2.5 อุปกรณและส่ือการเรียนการสอน 3 4 5 5 6 6 
 2.6 หองสมุด 2 6 6 7 7 7 
 2.7 หลักสูตร 2 4 6 6 6 6 
 2.8 กระบวนการเรียนการสอน 3 4 6 6 7 7 
 2.9 การวัดและประเมินผลการเรียน 2 2 6 5 6 6 
 2.10 บัณฑิต 2 3 6 6 6 6 
องคประกอบที่ 3: การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 10 7.6 8.6 8.4 8.7 9 
 3.1 ทรัพยากรบุคคลดานการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 3 6 7 6 7 7 
 3.2 ปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 3 6 7 6 6 7 
 3.3 กระบวนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 4 5 6 7 7 7 
องคประกอบที่ 4: การวิจัย 20 13.1 16 16.8 18.6 18.6 
 4.1 กลุมวิจัยและผูชวยวิจัย                (4.1 กลุมวิจัย) (5)  6 (5) 6 6 7 7 
 4.2 ผูวิจัย (5)  6 6 6 6 8 8 
                                                         (4.3 ผูชวยวิจัย)  (3)  - (3) - - - - 
 4.3 ปจจัยเกื้อหนุนการวิจัย (3)  4 5 6 7 7 7 
 4.4 การบริหารและกระบวนการวิจัย (4)  4 3 6 7 7 7 
องคประกอบที่ 5: การบริการวิชาการแกชุมชน 10 7.2 8.2 8.8 8.8 8.8 
 5.1 ทรัพยากรบุคคลดานการบริการวิชาการแกชุมชน 4 5 6 7 7 7 
 5.2 ปจจัยเกื้อหนุนการบริการวิชาการแกชุมชน 2 6 7 6 6 6 
 5.3 การบริหารและกระบวนการบริการวิชาการแกชุมชน 4 5 6 7 7 7 
       



 60

  คณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รายการตรวจสอบ 

(คาในวงเล็บเฉพาะปการศึกษา 2544) 
น้ําหนัก 

ความสําคัญ 2544 2545 2546 2547 2548 

องคประกอบที่ 6: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 

5 3 4 4.2 4.7 4.5 

 6.1 ทรัพยากรบุคคลดานการทํานุบํารุงศิลปฯ 2 5 6 6 8 7 
 6.2 ปจจัยเกื้อหนุนการทํานุบํารุงศิลปฯ 1 4 6 6 7 7 
 6.3 กระบวนการทํานุบํารุงศิลปฯ 2 3 6 7 7 7 
องคประกอบที่ 7: การบริหารและการจัดการ 10 4.8 8 8.5 8.8 9 
 7.1 ผูบริหาร 3 3 6 7 7 7 
 7.2 บุคลากรสนับสนุนการบริหารและการจัดการ 2 4 6 6 6 7 
 7.3 ปจจัยเกื้อหนุนการบริหารและการจัดการ 2 4 6 7 7 7 
 7.4 ระบบบริหารและการจัดการ 3 2 6 6 7 7 
องคประกอบที่ 8: การเงินและงบประมาณ 5 2.2 3.7 3.8 4.3 4.3 
                                                           (8.1  ทรัพยากรบุคคล) (2)  - (3) - - - - 
 8.1 กระบวนการแสวงหาทรัพยากรการเงิน(8.2 ปจจัยเกื้อหนุน) (1)  2 (4) 6 5 6 6 
 8.2 กระบวนการบริหารการเงินและงบประมาณ (2)  3 2 5 6 7 7 
องคประกอบที่ 9: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 2.7 4.1 4.4 4.5 4.5 
 9.1 ทรัพยากรบุคคลดานการประกันคุณภาพ 1 4 6 6 7 7 
 9.2 ปจจัยเกื้อหนุนการประกันคุณภาพ 1 4 7 7 7 7 
 9.3 กระบวนการประกันคุณภาพ 3 3 6 7 7 7 

คะแนนรวม 100 60.4 80.1 83.1 87.6 88.4 
 
หมายเหตุ:   - ความหมายคะแนนรวม   
    ≤90.0 = ดีเลิศ, 80.0-89.9 = ดีมาก, 70.0-79.9 = ดี, 60.0-69.9 = พอใช, >60.0=ตองปรับปรุงแกไขตุ        
      - ตัวคูณระดับการพัฒนา   ระดับ 0=0.0, 1=0.1, 2=0.3, 3=0.5, 4=0.6, 5= 0.7, 6=0.8, 7=0.9, 8=1.0:                
      * เปนการตรวจประเมินฯ ครั้งแรก 



ภาคผนวก 3 
แผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ  คณะเกษตรศาสตร 

 
3.1  รายละเอียดยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 
  

ยุทธศาสตรที่  1 :  พัฒนาการจดัการศึกษาเพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงค 
เปาประสงค :  บัณฑิตที่พึงประสงค  
 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย KPI Data 
กลยุทธ ตัวชี้วัด 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 Owner Owner 
  1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (มช.)   
(ปการศึกษา 2546-2548) 

72.31 
รอยละ 

72.78 75.69 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00 ภาควิชา รองฯฝาย
วิชาการ, 
งานบริการ
การศึกษา 

  2.  รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใช
บัณฑิต (ก.พ.ร. + สมศ.) 

61.68 
รอยละ 

68.20 N/A 
 

70.00 71.00 73.00 75.00 77.00 ภาควิชา งานบริการ
การศึกษา 

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู 
ความสามารถในระดับสากล มีวินัย 
มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
เรียนรูดวยตนเอง รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง เปนผูนํา และผูตามที่
ดีของสังคม รูจักการทํางานเปนทีม 
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข   3. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา ตอ อาจารยประจํา (ก.พ.ร. + สมศ.) 
65.71 
รอยละ 

65.05 66.67 68.00 70.00 72.00 75.00 75.00 ภาควิชา งานบริหาร
และธุรการ 

  
 KPI Owner   :  หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัด 
 Data Owner:  หนวยงานที่มีหนาที่รวบรวมและวิเคราะหขอมูลในการติดตามประเมินผล 

N/A หมายถึง Not Available 
 (มช.)  :  KPI มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนดในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 (ก.พ.ร. + สมศ.)  :  KPI ที่ ก.พ.ร. และ สมศ. กําหนดในการประเมิน 
 ตัวชี้วัดที่เปนตัวพิมพหนา  :  เปนตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัย 
 
 



 62

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย KPI Data 
กลยุทธ ตัวชี้วัด 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 Owner Owner 
4.  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือ
ดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (ก.พ.ร. + 
สมศ.) 

7 
คน 

5 2 4 
 
 
 

4 4 4 4 ภาควิชา /
งานบริการ
การศึกษา 

งานบริการ
การศึกษา 
และงาน
กิจการ
นักศึกษา 

 

  5. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ตอ 
หลักสูตร ทั้งหมด (ก.พ.ร. + สมศ.) 

100.00 
รอยละ 

100.00 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ภาควิชา งานบริการ
การศึกษา 

   6. รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก
ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ
ตอ จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก  (ก.พ.ร. + สม
ศ.)  

53.22 
รอยละ 

70.73 N/A 80.00 100.0 100.0 100.0 100.0 ภาควิชา งานบริการ
การศึกษา 

  2. ผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม 

  7. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
และประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 
(ก.พ.ร. + สมศ.) 

85.56 
รอยละ 

81.90 88.83 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 ภาควิชา งานบริการ
การศึกษา 

   8. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (ก.พ.ร. + สมศ.) 

54.04 
รอยละ 

63.03 61.94 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00 ภาควิชา งานบริการ
การศึกษา 

   9.  สัดสวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ตอ บัณฑิตศึกษา (รวมภาคปกติและพิเศษ)(มช.) 

75:25 72:28 74:26 70:30 70:30 70:30 70:30 70:30 ภาควิชา งานบริการ
การศึกษา 

  10. จํานวนกระบวนวิชาที่มีการสอดแทรกกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม (มช.) 

471 
กระบวน
วิชา 

455 414 414 414 414 414 414 ภาควิชา งานบริการ
การศึกษา 

  11. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และ/หรือแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่คณะ/หนวยงานจัดใหนักศึกษา (มช.) 

96 
โครงการ/
กิจกรรม 

154 135 32 34 36 38 40 ภาควิชา / 
งานกิจการ 
นักศึกษา 

งานกิจการ 
นักศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน เปาหมาย KPI Data 
กลยุทธ ตัวชี้วัด 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 Owner Owner 
  3. แสวงหานักเรียนที่มีคุณภาพดี
เขามาเรียนในคณะเกษตรศาสตร
เพิ่มขึ้น 

  12. สัดสวนนักศึกษาจากโครงการเรียนดีและโครงการ
รับนักศึกษาที่มีคุณภาพดานอื่น ตอ จํานวนนักศกึษาที่
รับเขาทั้งหมดในปการศึกษานั้น ๆ   (มช.) 

1:7 1:7 1:6 1:6 1:6 1:6 1:6 1:6 ภาควิชา งานบริการ
การศึกษา 

  4. รวมมอืจัดการศึกษา และจัด
กิจกรรมที่สรางคุณภาพของบัณฑิต
ใหรูจริงและปฏบิัติไดกับภาครัฐและ
เอกชนที่เปนรูปธรรม 

  13. จํานวนหลักสูตร/กิจกรรมที่มีการรวมจัดการ
เรียนการสอนกับภาครัฐและเอกชน (มช.) 
  

21 
หลักสูตร/
กิจกรรม 

21 24 10 10 10 10 10 ภาควิชา งานบริการ
การศึกษา 

  5. แสวงหาความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

  14. จํานวนหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรมที่ไดลงนาม
และมีการดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยหรือ
องคการในตางประเทศในแตละป (มช.) 

11 
หลักสูตร/
กิจกรรม 

13 18 10 10 10 10 10 คณะ /
ภาควิชา 

งานวิเทศ
สัมพันธ 

  6.เพิ่มและพัฒนาแหลงการเรียนรู
ดวยตนเอง 

  15. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (Student Center) (ก.พ.ร. + สมศ.) 

5 
ระดับ 

5 5 5 5 5 5 5 ภาควิชา งานบริการ
การศึกษา 

   16. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอร และสารสนเทศ ตอ นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา   (ก.พ.ร. + สมศ.) 

722.15 
บาท 

1,524.3
2 

2,488.5
5 

2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 งานคลัง / 
หองสมุด 

หองสมุดและ
ศูนย IT 

  7. กําหนดมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
เปนระบบ 

  17. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง (ก.พ.ร. + สมศ.) 

5 
ระดับ 

5 5 5 5 5 5 5 หนวย
ประกัน
คุณภาพ 

หนวย
ประกัน
คุณภาพ 

หมายเหตุ :  หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน คือ หลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ(ตุลาคม 2548) 
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ยุทธศาสตรที่  2 :  พัฒนาคณะเกษตรศาสตรใหเปนสถาบันที่มุงเนนการวจิัย 
เปาประสงค :  มหาวิทยาลัยวิจัย    
 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย KPI Data 
กลยุทธ ตัวชี้วัด 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 Owner Owner 
  1. จํานวนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (มช.) 3 

ศูนย 
3 3 3 4 4 4 4 ภาควิชา / 

ศูนยวิจัย /
งานวิจัย 

หนวย
ประกัน
คุณภาพ 

  2. สัดสวนศาสตราจารย ตอ จํานวนอาจารย
ทั้งหมด (มช.) 

1:21 1:21 1:33 1:33 1:33 1:33 1:33 1:33 งานบริหาร
และธุรการ 

งานบริหาร
และธุรการ 

  1. สรางทีมวิจัยที่แข็งแกรงใน
ระดับนานาชาติ และสรางคุณภาพ
ของงานวิจัยใหเกิดความเขมแข็ง
โดยความรวมมือระหวางอาจารย 
กับบัณฑิตศึกษา 
   
 

  3. รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่
ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้ง
ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตอ อาจารย
ประจํา (อาจารย+นักวิจัย) (ก.พ.ร. + สมศ.) 

100.00 
รอยละ 

100.00 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ภาควิชา / 
ศูนยวิจัย 

งานวิจัย  

   4. รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล  
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ อาจารยประจํา 
(อาจารย+นักวิจัย) (ก.พ.ร. + สมศ.) 

22.22 
รอยละ 

3.73 0.78 5.00 7.00 9.00 11.00 11.00 งานวิจัย  งานวิจัย  

   5. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ
อนุสิทธิบัตร (ก.พ.ร. + สมศ.) 

8 
จํานวน 

4 0 1 1 1 1 1 ภาควิชา / 
ศูนยวิจัย /
งานวิจัย 

งานวิจัย 
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ผลการดําเนินงาน เปาหมาย KPI Data 
กลยุทธ ตัวชี้วัด 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 Owner Owner 
   6. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย 

หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน ตออาจารยประจํา (อาจารย+นักวิจัย) 
(ก.พ.ร. + สมศ.) 

85.19 
รอยละ 

78.36 64.06 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 ภาควิชา / 
ศูนยวิจัย 

งานวิจัย 

 7. รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตอ อาจารยประจํา (ก.พ.ร. + สมศ.) 

31.43 
รอยละ 

49.51 35.35 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 ภาควิชา /
งานบริหาร
และธุรการ 

หนวยการ
เจาหนาที่ 

  8. จํานวนงานวิจัยที่สะทอนถึงการใชความรูใน
เชิงอัตลักษณและสามารถแขงขันได (มช.) 

2 
ผลงาน 

3 3 5 5 5 5 5 ภาควิชา / 
ศูนยวิจัย 

งานวิจัย   2. สรางประเด็นวิจัยบนฐานองค
ความรูที่เปนอัตลักษณ และ
สงเสริมการแขงขันที่สอดคลองกับ
นโยบายการขับเคลื่อนนวัตกรรม
ของประเทศ  

  9. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติและ
นานาชาติ (มช.) 

0 
ผลงาน 

1 3 2 2 2 2 2 ภาควิชา / 
ศูนยวิจัย 

งานวิจัย 

  3. ผลักดันงานวิจัยในลักษณะ
บูรณาการรวมกับภาครัฐและ
เอกชน เพื่อสนองตอบความ
ตองการของสังคม 

  10. รอยละของงบประมาณวิจัยบูรณาการรวม กับ
ภาครัฐและเอกชน ตอ งบประมาณแผนดินทั้งหมด 
(มช.) 

6.49 
รอยละ 

12.41 9.72 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00  ภาควิชา / 
ศูนยวิจัย 

งานวิจัย 

  11. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ตอ 
อาจารยประจํา (อาจารย+นักวิจัย) (ก.พ.ร. + สมศ.) 

0.562:1 
(ลาน
บาท) 

0.538:1 0.549:1 0.5:1 0.5:1 0.5:1 0.5:1 0.5:1 ภาควิชา / 
ศูนยวิจัย 

งานวิจัย   4. จัดระบบบริหาร และการ
จัดการงานวิจัยอยางบูรณาการให
เกิดมูลคา คุณคาและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด   12. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน

สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน ตอ อาจารยประจํา  
(อาจารย+นักวิจัย) (มช.) 

0.547:1 
(ลาน
บาท) 

0.456:1 0.467:1 0.45:1 0.45:1 0.45:1 0.45:1 0.45:1 ภาควิชา / 
ศูนยวิจัย 

งานวิจัย 



 66

ยุทธศาสตรที่  3 :  พัฒนาบริการวิชาการแบบมีสวนรวมบนฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่น 
เปาประสงค :  เปนที่พึ่งและรวมพัฒนาชุมชน 
 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย KPI Data 
กลยุทธ ตัวชี้วัด 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 Owner Owner 
  1. นําทุนทางสังคม ทรัพยากร 
และภูมิปญญาที่มีอยูในทองถิ่นมา
พัฒนาตอยอด เพื่อเพิ่มคุณคาและ
สรางภูมิคุมกันในทองถิ่นภาคเหนือ
บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  1. รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ ตอ อาจารยประจํา   
(ก.พ.ร. + สมศ.) 

95.0 
รอยละ 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ภาควิชา / 
ศูนยวิจัย / 
งานบริการ
วิชาการ 

งานบริการ
วิชาการ 

  2.  เรียนรูรวมกับชุมชน และ
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีสู
ชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถเลือก
ความรูและเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสม 

  2. จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของอาจารยประจําที่
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตอง 
การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตอ อาจารย
ประจํา (ก.พ.ร. + สมศ.) 

N/A 
ชั่วโมง 

551.2 335.4 335.0 350.0 350.0 350.0 350.0 ภาควิชา  ศูนย IT/งาน
บริการ
วิชาการ/
ภาควิชา 

   3. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับในระดับทองถิ่น ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (ก.พ.ร. + สมศ.) 

10 
แหลง 

9 9 10 10 10 10 10 ภาควิชา / 
ศูนยวิจัย /
งานบริการ
วิชาการ 

งานบริการ
วิชาการ 

   4. ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของคณะ
เกษตรศาสตร (ก.พ.ร. + สมศ.) 

4 
ระดับ 

5 5 5 5 5 5 5 ภาควิชา / 
งานบริการ
วิชาการ 

งานบริการ
วิชาการ 

   5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ ตอ การ
ใหบริการวิชาการ (มช.) 

N/A 
รอยละ 

N/A N/A 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 ภาควิชา / 
ศูนยวิจัย /
งานบริการ
วิชาการ 

งานบริการ
วิชาการ 
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ยุทธศาสตรที่  4 :  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
เปาประสงค :  อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย KPI Data 
กลยุทธ ตัวชี้วัด 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 Owner Owner 
  1. อนุรักษ สืบสาน พัฒนา 
เผยแพรเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาลานนา 
 

  1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ตอ จํานวนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา (ก.พ.ร. + สมศ.) 

15.46 
รอยละ 

24.92 N/A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานบริหาร
และธุรการ 

  2. สงเสริมการใชความรู
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพื่อ
อนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมลานนา 

  2. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม
ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะ และวัฒนธรรม ตอ จํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา (ก.พ.ร. + 
สมศ.) 

51.22 
รอยละ 

632.45 N/A 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานบริหาร
และธุรการ 

     3. รอยละของคาใชจายและมลูคาที่ใชในการ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ตอ งบดําเนินการ (ก.พ.ร. + สมศ.) 

12.15 
รอยละ 

2.42 1.13 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานบริหาร
และธุรการ 

   4. ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม (ก.พ.ร. + สมศ.) 

5 
ระดับ 

5 5 5 5 5 5 5 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานบริหาร
และธุรการ 

   5. จํานวนผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองค
ความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม    
(ก.พ.ร. + สมศ.)     

N/A 
ผลงาน 

N/A N/A 1 1 1 1 1 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานบริหาร
และธุรการ 

3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

  6. ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการ 
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มช.) 

3 
ระดับ 

3 4 4 4 5 5 5 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานบริหาร
และธุรการ 
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ยุทธศาสตรที่  5 :  พัฒนาคณะเกษตรศาสตรตามหลักการบริหารจัดการที่ด ีและพัฒนาสูระดับสากล  
เปาประสงค :  ก. เพื่อใหการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ และมุงสูระดับสากล 
 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย KPI Data 
กลยุทธ ตัวชี้วัด 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 Owner Owner 
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ในทุกๆ ดานใหเกิดความคลองตัว 
มีประสิทธิภาพ โดยเปลี่ยนจาก
การกํากับและควบคุมมาเปนการ
มอบอํานาจ 

  1. รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
(ก.พ.ร. + สมศ.)      

N/A 
รอยละ 

N/A N/A 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานคลัง 

  2. ลดตนทุน และเพิ่มผลิตภาพ
ในการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิผล 

  2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน (ก.พ.ร. + สมศ.) 

N/A 
ระดับ 

N/A N/A 4 4 5 5 5 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานบริหาร
และธุรการ 

  3. แกไขกฎระเบียบเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และพัฒนา
เครื่องมือดานการเงินการคลังใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และสราง
ความเปนธรรม 

  3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของคณะเกษตรศาสตร (ก.พ.ร. + สมศ.) 
 

N/A 
ระดับ 

N/A N/A 4 4 5 5 5 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานคลัง 

 4. จัดทําฐานขอมูล พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการ
บริหาร และการประชาสัมพันธเชิงรุก 

  4. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐาน 
ขอมูลสารสนเทศของคณะเกษตรศาสตร (ก.พ.ร. + 
สมศ.) 

4 
ระดับ 

4 4 4 4 5 5 5 ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   5. จํานวนกิจกรรม/โครงการประชาสัมพันธเพื่อ
สงเสริมการตลาดดานหลักสูตรของคณะ
เกษตรศาสตร (มช.) 

10 
กิจกรรม/
โครงการ 

15 15 20 20 20 20 20 ภาควิชา / 
งานบริการ
การศึกษา 

งานบริการ
การศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน เปาหมาย KPI Data 
กลยุทธ ตัวชี้วัด 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 Owner Owner 
   6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร และ
หลักสูตร(ก.พ.ร. + สมศ.)  

N/A 
ระดับ 

N/A N/A 5 5 5 5 5 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. สงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ศิษยเกาและชุมชนมีสวนรวมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

  7. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชน เขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ (ก.พ.ร. + สมศ.) 

N/A 
ระดับ 

N/A N/A 4 4 5 5 5 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานบริหาร
และธุรการ 

  6. การจัดการความรูอยางครบ
วงจรเพื่อพัฒนาสูองคกรการเรียนรู 

  8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร (ก.พ.ร. + สมศ.) 

3 
ระดับ 

3 3 4 4 5 5 5 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

หนวย
ประกัน
คุณภาพ 

  7. กําหนด และสนับสนุนใหมีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ
คณาจารย  

  9. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional 
Ethics) ของคณะเกษตรศาสตร (ก.พ.ร. + สมศ.) 

4 
ระดับ 

4 5 5 5 5 5 5 ภาควิชา  หนวย
ประกัน
คุณภาพ 

  8. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู  
World Class University  

  10. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู
ระดับสากล (ก.พ.ร. + สมศ.) 

5 
ระดับ 

5 5 5 5 5 5 5 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

หนวย
ประกัน
คุณภาพ 
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เปาประสงค  :  ข. เพื่อการพึ่งตนเอง 
 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย KPI Data 
กลยุทธ ตัวชี้วัด 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 Owner Owner 
  1. พัฒนาการใชประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรม
ใหมรวมกับภาคเอกชน 

  1. จํานวนทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรมใหมที่
พัฒนาใชประโยชนรวมกับภาคเอกชน (มช.) 

N/A 
ผลงาน 

N/A 
 

N/A 
 

1 1 1 1 1 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานวิจัย 

  2. แสวงหารายไดจากทรัพยสินที่
มีอยู 

  2. จํานวนเงินรายไดที่ไดรับจากการแสวงหา
รายไดจากทรัพยสินที่มีอยู (มช.) 

 1.80 
(ลาน
บาท) 

2.94 4.82 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 คณะ / 
ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานคลัง 

  3. ใชศักยภาพของศิษยเกาใน
การหาเงินรายได 

  3. จํานวนเงินรายไดที่ไดรับจากศิษยเกา (มช.) 0.034 
ลาน
บาท 

0.139 0.276 0.30 0.40 0.50 0.50 0.50 คณะ / 
ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานคลัง 

   4. แสวงหารายไดจากการ
ใหบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ 

  4. สัดสวนรายไดที่เพิ่มขึ้นของคณะ/หนวยงานที่ได
จากการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอ อาจารย
ประจํา (มช.) 

0.069:1 
(ลาน
บาท) 

0.152:1 0.168:1 0.015:
1 

0.015:
1 

0.015:
1 

0.015:
1 

0.015:
1 

ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานบริการ
วิชาการ 
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เปาประสงค  :  ค. บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 
 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย KPI Data 
กลยุทธ ตัวชี้วัด 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 Owner Owner 
1.รอยละของผูที่มีความรูความเขาใจ สนใจ และ
ปฏิบัติตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (มช.) 

N/A 
รอยละ 

N/A 70.00 75.00 80.00 80.00 80.00 80.00 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานบริหาร
และธุรการ 

  1.  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูคู
คุณธรรม มีภูมิคุมกันเพิ่มขึ้นบน
ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ
การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ตอ บุคลากร
ประจําสายสนับสนุนทั้งหมด (ก.พ.ร. + สมศ.) 

66.02 
รอยละ 

60.58 56.73 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานบริหาร
และธุรการ 

  2. เสริมสรางสุขภาวะของ
บุคลากรใหมีสุขภาพ แข็งแรงทั้ง
รางกายและจิตใจ 

3. รอยละของจํานวนวันลาปวย ตอ คนลดลง (มช.) 
 

36.24 
รอยละ 

34.12 35.33 33.00 30.00 28.00 25.00 20.00 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานบริหาร
และธุรการ 

 4. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการ 
อบรมทางดานสุขภาพ (มช.) 

N/A 
รอยละ 

N/A N/A 50.00 60.00 70.00 80.00 80.00 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานบริหาร
และธุรการ 

  3. สรางบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต   

5. รอยละของจํานวนคณะ/หนวยงานที่ผานการ
ประเมินระบบ 5 ส. (มช.) 

N/A 
รอยละ 

N/A N/A 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 ภาควิชา / 
หนวยงาน 

งานบริหาร
และธุรการ 

  
 
 
 
 
 
 
 



 72

3.2  แผนปฏิบัติการ ประจําป 2550  (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
แผน  การประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน 
หนวยงาน ประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานเลขานุการคณะ  
 

กลยุทธ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
1.1  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพิจารณา
ขอเสนอแนะจากกรรมการตรวจสอบฯ ภายใน มหาวิทยาลัย ป 2550 
1.2  โครงการศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
1.3  โครงการสัมมนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.4  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา 

ระดับการพัฒนา 
ระดับดีเลิศ 

(≥90 คะแนน) 
เลขานุการคณะ 
และหนวยประกันฯ 

1.5  ประชุมคณะกรรมการรวบรวมขอมูลตามองคประกอบที่รับผิดชอบ 
1.6  ออกแบบรายงาน SAR 

1.  พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาดวยกระบวนการเทียบเคียง
สมรรถนะ (Benchmarking)  

1.7  รายงาน SAR ในระบบ e-QA และรายงาน SAR สําหรับ 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ภายใน จากคณะและมหาวิทยาลัย 

จํานวนรายงาน SAR ของ
คณะ ภาควิชา และ

หนวยงาน 
18 เลม 

เลขานุการคณะ 
และหนวยประกันฯ 

20,000 

2.1  โครงการดําเนินการตรวจสอบฯ ภายในคณะ 20,000 2.  ทําใหคณะ และผูบริหารทุกระดับมี
ความมุงมั่นในการดําเนิน งานดานประกัน
คุณภาพ  

2.2  โครงการรับการตรวจสอบฯ ภายในจากมหาวิทยาลัย 

จํานวนเอกสารและขอมูล
ที่สมบูรณพรอมรับการ

ตรวจสอบฯ 
18 เลม เลขานุการคณะ 

และหนวยประกันฯ 30,000 

3.  เผยแพรผลการดําเนินงานเดนของคณะ 
สูสาธารณชน 

3.1  โครงการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตรเกษตร ครั้งที่ 3 จํานวนผูเขารวมงาน 3,000 คน เลขานุการคณะ 
และหนวยประกันฯ 40,000 

4.  เพิ่มประสิทธผิล ประสทิธิภาพของการ
ดําเนินงาน และมคีวามเชื่อถือทางการเงิน 

4.1  รายงานการควบคุมภายใน ประจําป 2550 จํานวนรายงานการ
ควบคุมภายในของคณะ 
ภาควิชา และหนวยงาน 

5 เลม เลขานุการคณะ 
และหนวยประกันฯ - 

 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 4 
ความรูที่เกี่ยวของดานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
4.1  คะแนนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทุกคณะ/สถาบัน/สํานัก  พ.ศ.2545-2549 
 

ปการศึกษา กลุมวิชา ลําดับที ่ คณะ 
2544 2545 2546 2547 2548

1 คณะแพทยศาสตร 76.9 80.3 82.9 83.3 85.0

2 คณะทันตแพทยศาสตร 62.1 75.1 75.2 79.5 83.2

3 คณะเภสัชศาสตร 65.2 80.6 83.9 88.7 89.7

4 คณะเทคนิคการแพทย 70.1 81.8 81.1 83.0 87.7

5 คณะสัตวแพทยศาสตร 67.6 70.0 72.0 75.6 80.8ก
ลุ
ม
ส
าข
าว
ิช
า 

วิท
ย
าศ
าส
ต
รสุ
ข
ภ
าพ

 

6 คณะพยาบาลศาสตร 76.6 82.2 84.4 89.2 91.2

7 คณะวิทยาศาสตร 75.8 82.1 84.5 83.7 84.5

8 คณะวิศวกรรมศาสตร 64.4 66.2 73.3 80.1 85.8

9 คณะเกษตรศาสตร 60.0 80.1 83.1 87.6 88.4

10 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 70.5 74.9 79.1 79.9 83.8

11 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 63.0 71.6 77.4 82.0 86.4ก
ลุ
ม
ส
าข
าว
ิช
า 

วิท
ย
าศ
าส
ต
รแ
ล
ะ

เท
ค
โน
โล
ย
ี  

12 วิทยาลัยศิลปะ  ส่ือและเทคโนโลยี - - - - 64.6

13 คณะมนุษยศาสตร 68.9 74.4 77.0 82.4 84.1

14 คณะสังคมศาสตร 63.7 69.7 73.1 76.8 82.0

15 คณะศึกษาศาสตร 71.7 76.6 81.8 82.3 79.1

16 คณะบริหารธุรกิจ 69.4 78.5 82.0 82.6 84.2

17 คณะเศรษฐศาสตร 71.8 78.3 84.3 85.0 87.7

18 คณะวิจิตรศิลป 71.7 75.4 80.1 84.3 87.3

19 คณะการสื่อสารมวลชน - - - - 81.1

20 คณะนิติศาสตร - - - - 73.3

21 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร - - - - 74.2

ก
ลุ
ม
ส
าข
าว
ิช
า 

สั
งค
ม
ศ
าส
ต
ร-
ม
นุ
ษ
ย
ศ
าส
ต
ร  

22 บัณฑิตวิทยาลัย 61.9 72.0 76.4 81.3 83.3

23 สถาบันวิจัยสังคม 72.6 72.6 79.4 83.3 87.4

24 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 73.8 73.8 76.6 82.4 87.5

25 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 77.8 77.8 86.1 92.6 93.2

26 สํานักบริการวิชาการ 75.1 75.1 74.8 76.9 81.3

27 สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 70.1 70.1 74.4 - 80.9

28 สํานักหอสมุด 75.8 75.8 79.2 85.3 86.1

29 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 73.3 73.3 76.2 82.9 83.1

30 สํานักทะเบียนและประมวลผล 70.0 70.0 75.1 81.4 - 

ส
ถ
าบ
ัน

/สํ
านั
ก

 

31 สํานักงานอธิการบดี 70.4 70.4 75.6 79.7 81.2
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4.2  นิยามศัพท 
 
 กระบวนการ (Process):  กิจกรรม (Activity) หรือชุดของกิจกรรมที่สัมพันธกัน ที่ทําการเปลี่ยนปจจัยนําเขา 
(Input) ใหเปนผลผลิต (Output) ที่มีมูลคาเพิ่ม (Value-Added) 
 กลไก (Mechanism):  สวนยอย (Parts) ของระบบที่มีองคประกอบจํานวนหนึ่งทําหนาที่รวมกัน องคประกอบ
เหลานี้หมายรวมถึง ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางกายภาพ วิธีปฏิบัติ (Operation Method) และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติ 
(Procedures) 
 กลยุทธ/ยุทธศาสตร(Strategy):  แนวทางหรือวิธีทํางานที่ดีที่สุด เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภารกิจและ
วิสัยทัศนที่กําหนดไว ตัวอยาง เชน "จัดทําระบบฐานขอมูลและระบบเครือขายที่สมบูรณและทันสมัย" หรือ "พัฒนาวิธีการ
ลดตนทุนการบริหารจัดการ" 
 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control):  การมีระบบและกลไกในแตละองคประกอบคุณภาพ เพื่อกํากับการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา ใหไดผลตามรายการตรวจสอบและตัวบงชี้คุณภาพที่กําหนด 
 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit):  กระบวนการในการศึกษาวิเคราะหวาสถาบันมีระบบและกลไก
กํากับและควบคุมคุณภาพ และมีการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกลาว 
 การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management):  ศาสตรและศิลปในการดําเนินการในสามกิจกรรมที่
เกี่ยวของกัน คือ การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ (Strategic Implementation) และ
การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ (Strategic Control and Evaluation) 
 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance):  การมีระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพ ตามรายการตรวจสอบ (Audit Checklist) และตัวบงชี้คุณภาพ 
(Quality Indicators) ที่กําหนด เพื่อเปนหลักประกันแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดม่ันใจวาสถานศึกษาแหงนั้น
สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance):  การติดตามตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงานตน
สังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น 
 การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance):  การติดตามตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
หรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่ สมศ. รับรองเพื่อเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment):  กระบวนการวิเคราะห และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาตามรายการตรวจสอบและตัวบงชี้คุณภาพที่กําหนดวาอยูในระดับใด 
 การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning):  การวางแผนที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะหเชิงกลยุทธ และ
การกําหนดกลยุทธ การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงคและกลยุทธที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis):  การวิเคราะหเพื่อคนหาจุดแข็ง 
(Strength) และจุดออน (Weakness) ซึ่งเปนสภาพภายในขององคกร และวิเคราะหโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threat) ซึ่งเปนสวนที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมภายนอกองคกร ซึ่งรวมถึงปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี 
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 การวิเคราะหปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (PEST Analysis):   การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกองคกรที่จะมีผลกระทบตอความอยูรอด และการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร โดยมุงเนนปจจัย
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน:  การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในชั้นเรียน เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยที่มีผลตอคุณภาพและสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา อาทิ วิธีการสอน วิธีการเรียนรูของนักศึกษา 
อุปกรณและสื่อการสอน แหลงเรียนรู วิธีวัดและประเมินผล เปนตน ผลการวิจัยจะชวยใหอาจารยผูสอนสามารถ
พัฒนาการเรียนการสอน ไดอยางเปนระบบยิ่งขึ้น 
 การประเมินหลักสูตร:  การประเมินคุณคา ความทันสมัยและความสอดคลองกับความตองการของตลาด
งานของหลักสูตรแตละสาขาวิชา โดยอาศัยการรวบรวม วิเคราะหและสรุปผลการสํารวจความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
อาจารย บัณฑิต และผูวาจางบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ การประเมินหลักสูตรควรมีการดําเนินการเปนประจําอยางนอย
หนึ่งครั้งในรอบ 5 ป และอาจมีการเสนอปรับปรุงหลักสูตรในกรณีจําเปน 
 การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research):  การวิจัยเพื่อหาแนวทางและนโยบายการดําเนินการที่จะเปน
ประโยชนตอชุมชนและประเทศชาติ โดยอาจนําผลการวิจัยเสนอแนะตอรัฐบาลหรือแหลงทุนวิจัยอื่นๆ ซึ่งจะเปนการ
สรางโอกาสในการขอความสนับสนุนการวิจัยตอเนื่องที่จะเปนการสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรมตางๆ ตอไป 
 การศึกษา (Education):  กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอด
ความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู
อันเกิดจาก การจัดสภาพแวดลอมสังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 เกณฑเปรียบเทียบ (Benchmarks):  กระบวนการและผลลัพธ ซึ่งแสดงการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงาน
ที่เปนเลิศสําหรับกิจกรรมที่คลายคลึงกันทั้งภายในและภายนอกประชาคม วิชาการ องคกรทําการเปรียบเทียบกับองคกร
ที่เปนเลิศ เพื่อใหเขาใจมิติใหมของการดําเนินงานในระดับโลก เพื่อใหบรรลุผลในการปรับปรุงอยางกาวกระโดด 
เกณฑเปรียบเทียบ เปนรูปแบบหนึ่งของขอมูลที่ไดจากการเปรียบเทียบ องคกรอาจจะใชขอมูลที่ไดจากการเปรียบเทียบ
อื่นๆ รวมดวย เชน ขอมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามซึ่งสวนมากจะเปนคาเฉลี่ยขององคกรตางๆ ขอมูลดานผลการ
ดําเนินงานขององคกรทางการศึกษาหรือคูแขงที่นํามาเทียบกันได รวมทั้งการเปรียบเทียบกับองคกรที่คลายคลึงกันใน
พื้นที่ทางภูมิศาสตรเดียวกัน 
 คุณภาพ (Quality):  ผลรวมของคุณลักษณะและคุณสมบัติของผลผลิตไดแก บัณฑิต ผลงานวิจัย บริการ
วิชาการ ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจแกผูมีสวนเกี่ยวของ 
 ตัวบงช้ีคุณภาพ (Quality Indicators):   ตัวบงชี้วาการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพเปนไปตาม
เกณฑหรือมาตรฐานที่พึงประสงค 
 ธรรมาภิบาล (Good Governance):  ระบบการจัดการและควบคุม ที่ใชในการขับเคล่ือนองคกร รวมถึงความ
รับผิดชอบของหนวยที่ทําหนาที่บริหารองคกร ตัวอยางเชน คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการอํานวยการ และผูนํา
ระดับสูงขององคกร สําหรับสถาบันการศึกษาเอกชนบางแหงอาจรวมถึงเจาของหรือผูถือหุน ทั้งนี้ขอบังคับตางๆ กฎบัตร 
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่บังคับใชตลอดจนนโยบายขององคกร จะระบุถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผูมีสวน
เกี่ยวของแตละฝาย ตลอดจนอธิบาย ถึงวิธีการกําหนดทิศทางและควบคุมองคกร เพื่อสรางหลักประกันในดานตางๆ 
ดังตอไปนี้  
 (1) ความรับผิดชอบที่ตรวจไดขององคกรตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
 (2) ความโปรงใสในการดําเนินงาน 
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 (3) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมดวยความยุติธรรม 
กระบวนการตางๆ ทางดานธรรมาภิบาลอาจไดแก การอนุมัติทิศทางเชิงกลยุทธขององคกร การวางนโยบายและการ
บังคับใช การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูนําระดับสูง การวางแผนการสืบทอดตําแหนง การตรวจสอบ
ทางการเงิน การกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนตางๆ ของผูนําระดับสูง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง การสราง
ความมั่นใจในระบบ ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิผลขององคกร มีความสําคัญตอความเชื่อถือและไววางใจของผูมีสวนได
สวนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนประสิทธิผลขององคกร 
 นโยบาย (Policy):  แนวทางกวางๆ ที่กําหนดขึ้นสําหรับการปฏิบัติและการควบคุม ที่จะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร 
 ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Key Success Factors):  ปจจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการรูจักใชความสามารถอัน
โดดเดนหรือความสามารถหลัก (Core Competencies) ขององคกรใหถูกตองและเหมาะสม เพื่อประโยชนในการสราง
ความสําเร็จใหเกิดขึ้นภายใตสภาวะการแขงขันขององคกรตางๆ โดยพิจารณาจากองคประกอบทางการบริหาร อาทิ การ
วางแผนองคกรและโครงสราง ทรัพยากร บุคคล ระบบทํางาน ระบบบัญชีและการเงิน ระบบพัสดุ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถานภาพในการแขงขัน และการพัฒนาองคกร 
 ปรัชญา (Philosophy):  ระบบความเชื่อที่เปนผลจากการแสวงหาความรูและความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
และการแสวงหาความหมายของชีวิตและสรรพสิ่งตางๆ 
 ประสิทธิผล (Effectiveness): ผลลัพธของการปฏิบัติตามแผนดําเนินการ ที่บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency):  ผลลัพธของการปฏิบัติตามแผนดําเนินการ ที่ส้ินเปลืองทรัพยากรนอยที่สุด 
 ปณิธาน (Will):  ความตั้งใจหรือความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะบรรลุจุดมุงหมายที่ตนเองใหคุณคาและมี
ความเชื่อซึ่งกอใหเกิดพลังจิต ที่จะกําหนดความคิดและการกระทําของตนเอง 
 แผน (Plan):  ความคิดหรือวิธีการที่ไดผานการคิดอยางละเอียดมาแลวลวงหนาสําหรับชี้นําการดําเนินการ
ใดๆ การวางแผนมักมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และกรอบเวลาของแผนอยางชัดเจน 
 แผนดําเนินการ (Operation Plan) / แผนปฏิบัติการ (Action Plan):  ความคิดหรือวิธีการที่ไดผานการคิด
และวิเคราะหเชิงกลยุทธ หรือ SWOT Analysis อยางละเอียดมาแลว สําหรับชี้นําการดําเนินการตามกลยุทธที่จะนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศนขององคกร การจัดทําแผนปฏิบัติการจะมีการระบุวัตถุประสงค เปาหมาย การจัดสรรทรัพยากร และ
กรอบเวลาของแผนอยางชัดเจน 
 แผนดําเนินการประจําป:  แผนดําเนินการที่กําหนดขึ้นสําหรับชี้นําการดําเนินการในแตละป โดยมีการระบุ
วัตถุประสงค เปาหมาย การจัดสรรทรัพยากร และกรอบเวลาอยางชัดเจน 
 ผลผลิตทางการศึกษา:  ผลการดําเนินตามภารกิจหลักประกอบดวยการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกชุมชน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภารกิจอื่นๆ ของสถาบันอุดมศึกษา 
 ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders):  ทุกกลุมที่ได รับผลประโยชน หรืออาจไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานและความสําเร็จขององคกร ตัวอยางของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง คณาจารย 
บุคลากร คณะกรรมการ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอื่นๆ หนวยงานดานเงินทุน ตลอดจนชุมชนในทองถิ่นหรือ
สมาคมวิชาชีพ แมวาโดยปกติแลวมักจะถือวาผูเรียนคือผูมีสวนไดสวนเสีย สําหรับเกณฑคุณภาพการศึกษาจะกลาวแยก
ผูเรียนออกจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
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 ภารกิจ/พันธกิจ (Mission):  ขอบเขตของงาน หรือ บทบาทหนาที่ซึ่งองคกรตองทําในลักษณะอาณัติ 
(Mandate) เพื่อใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว ตัวอยาง "มหาวิทยาลัยเชียงใหมพึงจัดการการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล" 
 มาตรฐานการจัดการทางการเงิน Seven Hurdles:  มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินที่กําหนดให
หนวยงานภาครัฐจะตองมีขีดความสามารถตามเงื่อนไขของ Seven Hurdles คือ การวางแผนงบประมาณ (Budget 
Planning) การคํานวณตนทุนผลผลิต (Output Costing) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (Procurement Management) 
การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ (Financial Management and Fund Control) การบริหารสินทรัพย (Asset 
Management) การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Financial and Performance Reporting) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 มาตรฐานการศึกษา (Education Standards):  ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค 
และมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับ
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 รายงานการศึกษาตนเอง (Self-Study Report: SSR):  รายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน ในรอบ
ปที่ผานมาวามีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาหรือไม และมีการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออนของหนวยงาน ตลอดจนแนวทางแกไข 
 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR):  รายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน ในรอบปที่ผานมา และมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน วางแผนการแกไขจุดออน เสริมจุดแข็งของวิธีปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 รายงานการประเมินคุณภาพสถาบัน:  รายงานประจําปที่สถาบันจัดทําขึ้นเพื่อประเมินการดําเนินงานของ
สถาบันโดยภาพรวม เสนอสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา     (สมศ.) เพื่อขอรับการประเมิน
สถาบัน 
 ระบบ (System):  สภาวะหรือส่ิงที่เกิดจากการรวมตัวกันขององคประกอบ (Components) ที่มีความเชื่อมโยง
กัน (Interconnectedness) โดยมีรูปแบบ (Pattern) หรือโครงสราง (Structure) ที่ชัดเจน องคประกอบเหลานี้ตางมี
หนาที่ (Function) ของตนเอง พรอมกับมีปฏิสัมพันธ (Interaction) และการประสาน (Co-ordination) การทํางานกับ
องคประกอบอื่นๆ กระบวนการ (Processes) หรือระเบียบปฏิบัติ (Procedure) ที่เชื่อมโยงกันอยางเปนระเบียบ มี
รูปแบบ (Pattern) หรือโครงสราง (Structure) ที่ชัดเจน 
 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance-Based Budgeting System):  ระบบงบประมาณที่
ใหความสําคัญกับการกําหนดภารกิจ (Mission) ขององคกร วัตถุประสงค กลยุทธ แผนงาน งาน/โครงการ อยางเปน
ระบบ มีการติดตาม และประเมินผลสม่ําเสมอ เพื่อวัดผลสําเร็จของงาน เปนระบบที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ทรัพยากร การเงิน และพัสดุ ที่สะทอนใหเห็นถึงผลสําเร็จของงาน หรือภารกิจตาง ๆ ขององคกร หรือของรัฐภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และทําใหประเทศชาติม่ังคั่ง ม่ันคง และ
พึ่งตนเองได 
 ระบบฐานขอมูล (Database System):  ระบบการจัดเก็บขอมูลที่สามารถทําการรวบรวม วิเคราะห 
ประมวลผล และนําเสนอไดสะดวก รวดเร็ว และทันการณ โดยควรจัดทําเปนระบบฐานขอมูลออนไลน 
 ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System):  ระบบบริหารจัดการเพื่อมุงใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจและ
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วัตถุประสงคขององคกร ระบบบริหารคุณภาพมีหลายระบบ ไดแก ระบบ Input-Process-Output-Outcome (IPOO) 
ระบบ Total Quality Management (TQM) ระบบ ISO และระบบ Malcolm Bald ridge Quality Award (MBQA) 
ระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนแบบผสมผสานระหวาง ระบบ IPOO กับ TQM 
 วัตถุประสงค (Objective): ความหมายเดียวกันกับ จุดมุงหมาย (Aim) จุดประสงค/ความประสงค  
(Purpose) เปาประสงค  (Goal) 
 (1) ส่ิงที่ตองการจะบรรลุดวยความมุงมั่น ตั้งใจ และเพียรพยายาม 
 (2) ผลสําเร็จที่ตองการจะบรรลุภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 วิสัยทัศน (Vision):  ความคาดหวังในอนาคตขององคกรที่ตองการจะเปน (โดยมิไดกําหนดวิธีการไว) เปน
ขอความซึ่งกําหนดทิศทางของภารกิจ ตัวอยาง "มหาวิทยาลัยเชียงใหมจักเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย การมี
คุณภาพ ความเปนเลิศทางวิชาการ และการพึ่งพาตนเองไดภายใน พ.ศ. 2549" 
 สถานศึกษา:  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงาน
การศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
 องคประกอบคุณภาพ (Quality Factors):  ปจจัยหลักในการดําเนินงานของสถาบันที่มีผลตอคุณภาพ
การศึกษา ไดแก ปรัชญา ปณิธาน ภารกิจและวัตถุประสงค การเรียนการสอน การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม การบริหารและจัดการ การเงิน
และงบประมาณ และการประกันคุณภาพ 
 
 
4.3 แหลงความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 หนวยประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเกษตรศาสตร   
 http://web.agri.cmu.ac.th/qa/ 

 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 http://www.eqd.cmu.ac.th/ 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    
 http://www.mua.go.th/default1.html 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  (สมศ.) 
 http://www.onesqa.or.th/th/home/index.php 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 http://www.opdc.go.th/index.php 

 สํานักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (TQA) 
 Thailand Quality Award   http://www.tqa.or.th/th/home.php 
 

 



คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
โทรศัพท 0-5394-4001, 4008     โทรสาร 0-5394-4666  

http://www.agri.cmu.ac.th 
http://web.agri.cmu.ac.th/qa/ 
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