
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ครั้งที่ 1/2554

วันพุธที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 11.30 น.
ณ หองประชุม SC9-110 อาคาร 9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ผูมาประชุม
1. รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคณุภาพ ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.จงรักษ       แกวประสิทธิ์ กรรมการ
3. รศ.สกาวรัตน จงพัฒนากร กรรมการ
4. ผศ.นพพร รัตนชวง (อ.ดร.สุชีวัน   กรอบทอง แทน) กรรมการ
5. อ.ดร.อารีย อินทรนวล กรรมการ
6. อ.ดร.รัชพล พะวงศรัตน กรรมการ
7. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ กรรมการ
8. อ.ดร.พรพิศ ย้ิมประยูร กรรมการ
9. อ.วิไลลักษณ ขวัญยืน กรรมการ
10. อ.จุรีวรรณ จันเพลา กรรมการ
11. อ.ภัทรพร จินตกานนท (น.ส.ดลนภา การกัษ แทน) กรรมการ
12. อ.ปรวัฒน วิสูตรศักดิ์ กรรมการ
13. นายวิทยา จาทอง กรรมการ
14. นางสุวรรณี ศรีนวล กรรมการ
15. นางจุฑามาศ บุญมา กรรมการ
16. นางษราวดี ไทยพงษ กรรมการ
17. น.ส.สินาพร เจริญศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ
18. น.ส.ภัทรวดี ชิณศรี กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม

1. อ.ดร.สุรางค ณรงคศักดิ์สกุล ติดราชการ
2. อ.สุภณิดา พวงผกา ติดราชการ
3. อ.ภัทรภร รักเรียน ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธุ

เร่ิมประชุมเวลา 11.30 น.

เร่ืองท่ีประชุม

รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ประธานการประชุมเปดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้



วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ

1.1 แนวทางและกําหนดการประเมินคุณภาพหนวยงานภายใน

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร และนําเสนอขอมูลตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ สรุปแนวทางและกําหนดการประเมินคุณภาพหนวยงาน
ภายในคณะ ประจําป 2554 ดังนี้

1. หนวยงานสนับสนุน ( สนล. /ศสวท. /สวนงานจัดการศึกษา ) ประเมินแบบ 9 องคประกอบ โดยทุก
หนวยงานตองรับการประเมินองคประกอบท่ี 1 และ 9 ตามเกณฑท่ีคณะกําหนด สวนองคประกอบอ่ืน ๆ ในสวนท่ีหนวยงาน
เกี่ยวของตามภาระกิจหลักรับการประเมินในภาพรวมของคณะ กลาวคือ

- องคประกอบท่ี 2 และ 3 โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศกึษา
- องคประกอบท่ี 4 และ 5 ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
- องคประกอบท่ี 6, 7 และ 8 สํานักงานเลขานกุาร

2. สายวิชา/โครงการจัดตั้งสายวิชา จัดทํา SAR แยกกันเชนเดียวกบัปท่ีผานมา โดยถาเปนตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของกับ
นิสิต/บัณฑิต หากสายวิชา/โครงการจัดตั้งใดยังไมมีนิสิต/บัณฑิตไมตองประเมินในตัวบงชี้นั้น

3. โครงการฯ พิเศษ ใหจัดทํารายงานประจําปตามปกติ ไมตองจัดทํา SAR แตใหเสนอขอมูลใหสายวิชา/
โครงการจัดตั้งสายวิชา เพ่ือนําไปรวมใน SAR ของสายวิชา/โครงการจัดตั้งสายวิชา ท่ีโครงการพิเศษนั้นสังกดั

4. โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน.) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน โดยไมตองประเมินตนเองในแบบ 9 องคประกอบ และรับการประเมินในกลุมศิลปศาสตร สังคมศาสตร และบริหารธุรกิจ
โดยกรรมการไมตองประเมินเปนคะแนน แตใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

5. กําหนดวันประเมิน ในชวง 9-13 พฤษภาคม 2554 โดย แบงเปน 4 กลุม และกําหนดวันประเมินแตละกลุม
ดังนี้

1) กลุมคณติศาสตร และคอมพิวเตอร ประกอบดวย 2 หนวยงาน ไดแก สายวิชาคณิตศาสตร และ
โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร กําหนดรับการประเมิน วันท่ี 9-10 พฤษภาคม 2554

2) กลุมวิทยาศาสตร ประกอบดวย 4 หนวยงาน ไดแก สายวิชาวิทยาศาสตร โครงการจัดตั้งสายวิชา
เคมี โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส และโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา กําหนดรับการประเมิน วันท่ี 10-11 พฤษภาคม 2554

3) กลุมศิลปศาสตร สังคมศาสตร และบริหารธุรกิจ ประกอบดวย 4 หนวยงาน  ไดแก สายวิชาศิลป
ศาสตร โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร และโครงการจัดตั้งสายวิชา
อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน.) กําหนดรับการประเมิน วันท่ี 12-13 พฤษภาคม 2554

4) กลุมหนวยงานสนับสนุน ประกอบดวย 3 หนวยงาน  ไดแก  ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยี สํานักงานเลขานุการ และโครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา กําหนดรับการประเมิน วันท่ี 12-13 พฤษภาคม 2554

6. ใหหนวยงานแตละกลุมเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนคณะก รรมการประเมิน จํานวนกลุมละ 3-5 คน ตามความ
เหมาะสม โดยจะตองมีกรรมการท่ีเปนบุคลากรนอกกลุม 1 คน นอกคณะ 1 คน และนอกวิทยาเขต 1 คน สวนท่ีเหลือจะเปนบุคลากร
ในกลุมก็ได

มติท่ีประชุม รับทราบ



วาระท่ี 2 เร่ืองสืบเนื่อง

2.1 ติดตามความกาวหนาโครงการศึกษาดูงาน

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพฯ ครั้งท่ี 6/2553 ท่ีประชุมมีมติให อ.ดร.อารีย  อินทรนวล
อ.จุรีวรรณ  จันพลา  อ.ดร.สุรางค  ณรงศกัดิ์สกุล และ  อ.สุภณิดา พวงผกา รับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการศึกษาดูงานประกัน
คุณภาพ และขณะนี้ใกลถึงเวลาดําเนินการโครงการแลวจึงขอทราบความกาวหนาของโครงการฯ โดยทีมผูรับผิดชอบ โครงการได
เสนอสถานท่ีเพ่ือเขาศึกษาดูงาน ประจําป 2554 ดังนี้

 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยแมโจ
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประธานจึงขอใหคณะกรรมการพิจารณาเลือกสถานท่ีเขาศึกษาดูงาน และกําหนดชวงเวลาใหชัดเจนเพ่ือให
ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการประสานงานตอไป

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหมีการจัดโครงการศึกษาดูงานประกันคณุภาพ 2 ครั้ง ระหวางวันท่ี 15 มีนาคม - 15 เมษายน 2554
โดย ครั้งท่ี 1 ศึกษาดูงาท่ีมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ และครั้งท่ี 2 ท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2.2 ตัวบงชี้ท่ีเปนอัตลักษณของคณะ
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพฯ ครั้งท่ี 9/2553 เกี่ยวกับการกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณของ

คณะ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตัวบงชี้อัตลักษณของคณะ 1 ตัวบงชี้ คือ หลักสูตรท่ีมีการบูรณาการระหวางสาขา แตจากการเขารวม
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูดานประกันคณุภาพ เรื่อง การชี้แจงตัวบงชี้ และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2554 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2554 ท่ีหองประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนยมหาวิทยาลัยนั้น ไดรับ
ทราบจากท่ีประชุมวาวา คณะสามารถเลือกตัวบงชี้ของ สมศ. มาใชเปนตัวบงชี้อัตลักษณของคณะได ประธานจึงขอหารือท่ีประชุม
วาจะยังใชตัวบงชี้อัตลักษณเดิม หรือจะเลือกตัวบงชี้ของ สมศ. เพ่ิม

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชตัวบงชี้อัตลักษณเดิม คือ หลักสูตรท่ีมีการบูรณาการระหวางสาขา เพียงตัวเดียว โดยเพ่ิม
นิยามศัพทของหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการระหวางสาขาใหชัดเจน ดังนี้

หลักสูตรท่ีมีการบูรณาการระหวางสาขา หมายถึง หลักสูตรมีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะบังคับ(ระดับปริญญาตรี)
หรือวิชาเอก (ระดับบัณฑิตศกึษา) ท่ีบูรณาการตั้งแต 2 สาขาวิชา ขึ้นไป ท้ังนี้ใหพิจารณาจากโครงสรางของหลักสูตรและคําอธิบาย
รายวิชา

วาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา
3.1 โครงการเพ่ือของบประมาณเงินรายได ประจําป 2555

ประธานขอใหคณะกรรมการทุกทาน รวมกันพิจารณาเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณเงินรายได ประจําป
2555 โดยในป งบประมาณ 2554 มี 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการประเมินคุณภาพหนวยงานภายใน ประจําป 2554 งบประมาณ 80,000 บาท
2. โครงการศกึษาดูงานประกันคณุภาพ งบประมาณ 100,000 บาท
3. โครงการอบรมความรูดานประกันคณุภาพแกบุคลากร งบประมาณ 25,000 บาท
4. โครงการอบรมความรูดานประกันคณุภาพแกนิสิต งบประมาณ 15,000 บาท



ในการประเมินคุณภาพประจําป 2554 ตัวบงชี้เกี่ยวกับการใหความรูดานประกันคณุภาพแกนิสิตเปล่ียนไปอยูใน
องคประกอบท่ี 3 แลว ดังนั้นในปงบประมาณ 2555 จึงแจงใหฝายกิจการนิสิตเปนผูเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณ สําหรับใน
ปงบประมาณ 2544 ท่ีเสนอขอไปแลวนั้นไดประสานงานกับฝายกจิการนิสิตใหเปนแกนหลักในการดําเนินโครงการ

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณเงินรายได ประจําป 2555 จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการประเมินคุณภาพหนวยงานภายใน ประจําป 2555 งบประมาณ 80,000 บาท
2. โครงการสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพ งบประมาณ 80,000 บาท
3. โครงการอบรมความรูดานประกันคณุภาพแกบุคลากร งบประมาณ 40,000 บาท
4. โครงการรางวัลคณุภาพสําหรับหนวยงานภายใน งบประมาณ 30,000 บาท

เนื่องจากโครงการ สัมมนาคณะกรรมการประกันคณุภาพ และ โครงการรางวัลคณุภาพสําหรับหนวยงานภายใน เปน
โครงการใหม  จึงเห็นควรมอบให นางสุวรรณี  ศรีนวล  และ อาจารยวิไลลักษณ ขวัญยืน เปนผูรบัผิดชอบเขียนโครงการ
ตามลําดับ โดยหนวยประกันคุณภาพฯ จะหาขอมูลโครงการรางวัลคุณภาพของมหาวิทยาลัยให เพ่ือเปนแนวทางในการเขียน
โครงการรางวัลคณุภาพสําหรับหนวยงานภายใน และท่ีประชุมไดกําหนดประเภทของผลงานและรางวัล ดังนี้

 ประเภทผลงาน แบงเปน 2 ประเภท คือ
1) รางวัลภาพรวมองคประกอบคุณภาพ
2) รางวัลแนวปฏิบัติท่ีดี

 รางวัล แบงเปน 2 ระดับ คือ
1) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
2) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ

3.2 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพหนวยงานภายใน ประจําป 2554

ประธานขอใหคณะกรรมการทุกทาน รวมกันพิจารณา รางตัวบงชี้ประเมินคุณภาพหนวยงานภายใน ประจําป
2554 ซ่ึงทุกหนวยงานจะรับการประเมินแบบ 9 องคประกอบ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ สรุปไดดังตาราง

1. ทุกหนวยงานรับการประเมินองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน และองค
ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานและเกณฑการประเมินท่ีไดปรับแกใหเหมาะสมกับหนวย
งานภายในไปแลว สวนองคประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ ทุกหนวยงานรับการประเมิน ตัวบงชี้ 7.1 และ 7.2 ยกเวนสํานักงาน
เลขานุการรับการประเมินในภาพรวมของคณะทุกตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 7 (ตัวบงชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ ใหสํานักงานเลขานกุารติดตามขอมูลจากผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ) องคประกอบท่ี 8 การเงินและ
งบประมาณ ทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานโดยไมตองรบัการประเมิน ยกเวนสํานักงานเลขานุการรับการประเมินใน
ภาพรวมของคณะ

2. องคประกอบท่ี2 การผลิตบัณฑิต และองคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานสิิต โครงการจัดตัง้สวนงานจัด
การศกึษา รับการประเมินทุกตัวบงชี้ในภาพรวมของคณะ โดยตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สํานักงานเลขานกุารจะตองสงขอมูลในสวนของระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหแกโครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศกึษา

3. องคประกอบท่ี 4 การวิจัย และองคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ศูนยสงเสริมการวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยีรับการประเมินทุกตัวบงชี้ในภาพรวมของคณะ

4. องคประกอบท่ี 6 การบริการทางวิชาการแกสังคม องคประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ และองคประกอบท่ี 8
การเงินและงบประมาณ สํานักงานเลขานุการรับการประเมินในภาพรวมของคณะทุกตัวบงชี้



ความ
เช่ือมโยง

ประเภท รอบระยะเวลา คณิต คอม วิทย ฟสิกส เคมี จุล ศิลป สังคม บริหาร สนล. ศสวท. สวนงาน

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน 1 ตัวบงช้ี
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน* สกอ. 1.1 กระบวนการ ปงบประมาณ

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 10 ตัวบงช้ี
2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร สกอ. 2.1 กระบวนการ ปการศึกษา
2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก สกอ. 2.2 ปจจัยนําเขา ปการศึกษา
2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ สกอ. 2.3 ปจจัยนําเขา ปการศึกษา
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน สกอ. 2.4 กระบวนการ ปการศึกษา
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู สกอ. 2.5 ปจจัยนําเขา ปการศึกษา
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน สกอ. 2.6 กระบวนการ ปการศึกษา
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต สกอ. 2.7 กระบวนการ ปการศึกษา

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต สกอ. 2.8 ผลผลิต ปการศึกษา
2.9 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร**
สมศ.3 ผลลัพธ ปปฏิทิน

2.10 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร**

สมศ.4 ผลลัพธ ปปฏิทิน

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 3 ตัวบงช้ี
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร สกอ. 3.1 กระบวนการ ปการศึกษา

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต สกอ. 3.2 กระบวนการ ปการศึกษา
3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี มก. กระบวนการ ปการศึกษา

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 6 ตัวบงช้ี
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค สกอ. 4.1 กระบวนการ ปการศึกษา
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค สกอ. 4.2 กระบวนการ ปการศึกษา
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา
สกอ. 4.3 ปจจัยนําเขา ปงบประมาณ

4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ** สมศ.5 ผลผลิต ปปฏิทิน
4.5 งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน** สมศ.6 ผลลัพธ ปปฏิทิน
4.6 ผลงานวิชาการทีไดรับการรับรองคุณภาพ** สมศ.7 ผลลัพธ ปปฏิทิน

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 2 ตัวบงช้ี
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม สกอ. 5.1 กระบวนการ ปการศึกษา
5.2 กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม สกอ. 5.2 กระบวนการ ปการศึกษา

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1 ตัวบงช้ี
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สกอ. 6.1 กระบวนการ ปการศึกษา

องคประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 4 ตัวบงช้ี
7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการและผูบริหารหนวยงาน สกอ. 7.1 กระบวนการ ปการศึกษา

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู สกอ. 7.2 กระบวนการ ปการศึกษา
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ สกอ. 7.3 กระบวนการ ปการศึกษา
7.4 ระบบบริหารความเส่ียง สกอ. 7.4 กระบวนการ ปการศึกษา

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 1 ตัวบงช้ี
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ** สกอ. 8.1 กระบวนการ ปงบประมาณ

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 ตัวบงช้ี
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน* สกอ. 9.1 กระบวนการ ปการศึกษา

12 13 15 12 13 12 13 14 12 9 13 18

**หนวยงานประเมินตนเองแตกรรมการไมตองประเมิน

ตัวบงช้ีประเมินคณะ

รวมตัวบงช้ีของแตละหนวยงาน

 ตัวบงช้ีประเมินคุณภาพ หนวยงานภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2554

* ปรับเกณฑมาตรฐานและเกณฑการประเมินใหสอดคลองกับหนวยงาน



วาระท่ี 4 เร่ืองอื่นๆ
4.1 กําหนดวันประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณากําหนดวันประชุม เพ่ือกรรมการจะไดทราบลวงหนาและสามารถวางแผนเขา
ประชุมได

มติท่ีประชุม กําหนดเปนประชุมครั้งท่ี 2/2554 วันพุธ ท่ี 23 กุมภาพันธ 2554 เวลา 11.30 – 13.30 น. ณ หองประชุม Sc9-
110

เลิกการประชุมเวลา 13.50 น.

น.ส.ภัทรวดี    ชิณศรี
ผูจดรายงานการประชุม


