
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 2/2555 

วันอังคารท่ี 13 มีนาคม 2555  เวลา 13.30-16.30 น.  
ณ ห*องประชุม SC9-110  อาคาร 9 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

 
ผู*มาประชุม 

1. รองคณบดฝีายวางแผนและประกันคุณภาพ    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.นพพร  รัตนช"วง      กรรมการ 

(ผศ.เบญจมาศ   แก'วนุช    (แทน)) 
3. อ.ดร.สรุางค,  ณรงค,ศักดิส์กุล     กรรมการ    
4.  รศ.สกาวรตัน,   จงพัฒนากร     กรรมการ 
5.  รศ.ดร.จงรักษ,   แก'วประสิทธ์ิ     กรรมการ 
6.  อ.ดร.อารีย,  อินทร,นวล         กรรมการ 
7.  อ.ดร.สุจติรา    แสนหาญ      กรรมการ 
8.  อ.ดร.ศลยา สุขสะอาด     กรรมการ   
9.  อ.สุภณดิา       พวงผกา      กรรมการ  
10.  อ.ภัทรพร       จินตกานนท,     กรรมการ   
11.  อ.ดร.เพ็ญสินี กิจค'า      กรรมการ 
12.  อ.จุรีวรรณ      จันพลา      กรรมการ 
13.  นางสุวรรณ ี ศรีนวล      กรรมการ 
14.  น.ส.จิราพร สามสีเนียม     กรรมการและผู'ช"วยเลขานุการ 

ผู*ไม1มาประชุม      

1. อ.ปรวัฒน, วิสูตรศักดิ ์     ติดราชการ 
2. อ.ดร.รัชพล พะวงศ,รัตน,     ติดราชการ 
3. อ.วิไลลักษณ, ขวัญยืน      ติดราชการ 

 

ผู*เข*าร1วมประชุม 
1. น.ส.สินาพร เจริญศักดิ ์     นักวิเคราะห,นโยบายและแผน 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 

เร่ืองท่ีประชุม 

 รศ.จิตราภรณ,  ธวัชพันธุ,  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ ประธานการประชุมเป?ดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังน้ี 
 

วาระท่ี 1   เร่ืองแจ*งเพ่ือทราบ 
1.1   กําหนดวันท่ีรับการประเมินและคณะกรรมการประเมินคุณภาพหน1วยงานภายใน ประจําป9 2555 

  จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 5 มกราคม 2555 วาระท่ี 1.1 การประเมิน
คุณภาพหน"วยงานภายใน ประจําปF 2555   มีมติท่ีประชุมให'คณะกรรมการประเมินคุณภาพหน"วยงานประกอบด'วยกรรมการ 3-4 คน 
(รวมเลขา ฯ) พร'อมผู'ประสานงาน  โดยให'หน"วยงานเสนอช่ือกรรมการหลังจากท่ีได'ติดต"อทาบทามเรียบร'อยแล'ว ซ่ึงต'องมีบุคลากร
นอกหน"วยงานท่ีผ"านการอบรมผู'ประเมินตามหลักสูตรของ สกอ. อย"างน'อย 1 คน  และกําหนดรับการประเมิน 14-21 พฤษภาคม 
2555 หน"วยงานละ 1 วัน ซ่ึงฝายประกันคุณภาพได'แจ'งทุกหน"วยงานเสนอข'อมูลดังกล"าว ภายในวันท่ี 29 ก.พ. 2555   และฝายเลขาฯ 
ได'ดําเนินการรวบรวมเรียบร'อยแล'ว รายละเอียดดังเอกสารท่ีส"งให'คณะกรรมการทาง AMS e-office แล'ว ประธานจึงขอแจ'งให'ท่ี
ประชุมรับทราบ 

มติท่ีประชุม    รับทราบ   และให'แก'ไขสังกัดของ อาจารย, ดร.อารีย,  อินทร,นวล  จากโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร, เปSน
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา   ดังเอกสารท่ีแนบ และจะนําข'อมูลดังกล"าว ประชาสัมพันธ,ใส"ในเว็บไซต,ของคณะ 



 1.2  ขอเชิญร1วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู*ด*านประกันคุณภาพ เร่ือง การปรับปรุงคู1มือตัวบ1งชี้และเกณฑ�ประเมิน
คุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา สํานักสถาบัน 
  เน่ืองจากกองแผนงานและประกันคุณภาพ มก. กพส.  ได'จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู'ด'านประกันคุณภาพ เรื่อง 
“การปรับปรุงคู"มือตัวบ"งช้ีและเกณฑ,ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา สํานักสถาบัน”  วันท่ี 19 มีนาคม 2555 เวลา 08.30-
16.00 น. ณ ห'องประชุมวิชาการ 1 ช้ัน 2 อาคารศูนย,มหาวิทยาลัย  ประธานจึงขอเชิญคณะกรรมการทุกท"านเข'าร"วมโครงการดังกล"าว
และขอให'แจ'งความจํานงมายังฝายเลขาฯ ภายในวันท่ี 14 มี.ค. 2555 

มติท่ีประชุม    รับทราบ    
 
 

วาระท่ี 2   เร่ืองสืบเนื่อง 
2.1 ติดตามการดําเนินการโครงการ   ประจําป9งบประมาณ 2555 

ประธานขอให'กรรมการท่ีรับผิดชอบโครงการสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพ  โครงการอบรมความรู'ด'าน
ประกันคุณภาพ และ โครงการรางวัลคุณภาพ  รายงานความคืบหน'าของการดําเนินงานให'ท่ีประชุมรับทราบและพิจารณาร"วมกัน 

มติท่ีประชุม   หลังจากได'รับทราบความคืบหน'าของการดําเนินการโครงการต"างๆ แล'ว คณะกรรมการมีมติ ดังน้ี 
1. โครงการสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพ  กําหนดการสัมมนา วันท่ี 20 – 21 เมษายน 2555 ณ สีดา รีสอร,ท    

ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก  โดยเชิญผู'บริหารและหัวหน'าหน"วยงานเข'าร"วมการสัมมนาในครั้งน้ีด'วย และมอบผู'รับผิดชอบโครงการ
ติดต"อมหาวิทยาลัยท่ีอยู"ในเส'นทางการเดินทางเพ่ือศึกษาดูงานด'วย เช"น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ, หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, เปSนต'น 

2. โครงการอบรมความรู*ด*านประกันคุณภาพ กําหนดจัดโครงการวันจันทร,ท่ี 28 พฤษภาคม 2555  เวลา 08.30-12.00 น.  
หัวข'อ “ประกันคุณภาพการศึกษา ป[ญหาอุปสรรค หรือกุญแจสู"ความสําเร็จขององค,กร”  โดยมี ผศ.ดร.พัชนีย,  ธระเสนา คณบดีคณะ
วิทยาการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปSนวิทยากร โดยขอให'แจ'งวิทยากรเน'นให'บุคลากรเห็นถึงความสําคัญของการประกัน
คุณภาพ ตระหนักในการมีส"วนร"วม โดยปฏิบัติงานตามวงจร PDCA เพ่ือพัฒนางานและองค,กรอย"างต"อเน่ือง  

3. โครงการรางวัลคุณภาพ แก'ไขรายละเอียดในคู"มือการพิจารณาโครงการรางวัลคุณภาพ หน'าท่ี 1 ดังน้ี 
 - ข'อ 1 ไม"ต'องจัดทําข'อเสนอเพ่ือขอรับรางวัลภาพรวมองค,ประกอบ แต"ให'ส"งเอกสารตามท่ีระบุในคู"มือ 
 - ข'อ 2 รางวัลรายองค,ประกอบ ให'แนบเน้ือหาขององค,ประกอบท่ีจะเสนอขอรับรางวัล ซ่ึงเปSนส"วนหน่ึงของ SAR  
 - การจัดส"งผลงานเปSนเอกสาร แก'จาก 5 ชุด เปSน 1 ชุด  
 

วาระท่ี 3   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1  เสนอแต1งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประจําป9 2555  

 ตามท่ีคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, มีกําหนดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันท่ี 5-6 กรกฎาคม 
2555 น้ัน  ประธานจึงขอให'ท่ีประชุมร"วมกันเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือแต"งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพคณะ ประจําปF 
2555   ซ่ึงต'องเปSนผู'ท่ีผ"านการฝbกอบรมผู'ประเมินฯ ตามแนวทางการแต"งตั้งคณะกรรมการประเมินของ สกอ. ประมาณ 3-5 คน 
โดยมีผู'ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย"างน'อย 1 คน  และนําเสนอให'สํานักประกันคุณภาพจัดทําคําสั่งแต"งตั้งต"อไป    ท้ังน้ี
ประธานได'ทาบทามไว'แล'ว 2 คน คือ รศ.บพิธ  จารุพันธ, ผู'ทรงคุณวุฒิ และนางอรัญนาถ  วิริยะรัมภะ สํานักส"งเสริมและฝbกอบรม
แห"งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และเห็นควรเสนอช่ือเพ่ิมเติม อีกจํานวน 3 คน โดยเรียงลําดับไว' ดังน้ี 
1. รศ.ดร.ชุลีรัตน,  จรัสกุลชัย  คณะวิทยาศาสตร, วิทยาเขตบางเขน 
2. ผศ.เจริญพร  เพ็ชรกิจ   คณะมนุษยศาสตร, วิทยาเขตบางเขน 
3. รศ.ดร.สมบูรณ,   ศิริสรรหิรญั  คณะสังคมศาสตร,และมนุษยศาสตร, มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. รศ.ดร.สมศักดิ ์ เพียบพร'อม  ผู'ทรงคุณวุฒิพิเศษ  คณะเศรษฐศาสตร, วิทยาเขตบางเขน 
5. ผศ.ดร.อุษาวดี   ตันติวรานุรักษ,  คณบดีคณะวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 

 



3.2 ตัวบ1งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ� (เกณฑ�มาตรฐานข*อท่ี 3. ตัวบ1งชี้ท่ี 9.1) 
  ตามท่ีสํานักประกันคุณภาพได'แจ'งการปรับปรงุตัวบ"งช้ีและเกณฑ,การประเมินคุณภาพภายใน แบบ 9 องค,ประกอบ 
ซ่ึงเปSนข'อมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2555   ในตัวบ"งช้ีท่ี 9.1 เกณฑ,มาตรฐานข'อท่ี 3. มีการกําหนดตัวบ"งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของ
คณะท่ีสอดคล'องกับอัตลักษณ,ของมหาวิทยาลัย  คือ สํานึกดี มุ"งมั่น สร'างสรรค, สามัคคี    
  ประธานจึงขอให'ท่ีประชุมร"วมกันพิจารณาตัวบ"งช้ีเพ่ิมเติม  (ปFท่ีผ"านมากําหนดไว' 2 ตัวบ"งช้ี ซ่ึงไม"สอดคล'องกับอัต
ลักษณ,ของมหาวิทยาลัย คือ 1)ระดับความพึงพอใจของนายจ'าง ผู'ประกอบการ และผู'ใช'บัณฑิต   2)งบประมาณสําหรับการพัฒนา
คณาจารย,ท้ังในประเทศและต"างประเทศต"ออาจารย,ประจํา )     
 

มติท่ีประชุม  มีมติให'กําหนดตัวบ"งช้ีเพ่ิมเติมเปSนตัวบ"งช้ีท่ี 9.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสอดคล'องกับอัตลักษณ,ของ
มหาวิทยาลัย  โดยมีเกณฑ,การประเมิน ดังน้ี 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 โครงการ/กิจกรรม 

มีการดําเนินการ 
2 โครงการ/กิจกรรม 

มีการดําเนินการ 
3 โครงการ/กิจกรรม 

มีการดําเนินการ 
4 โครงการ/กิจกรรม 

มีการดําเนินการ 
5 โครงการ/กิจกรรม 

 
 

วาระท่ี 4  เร่ืองอ่ืน ๆ  
4.1   การกําหนดเปEาหมายผลการดําเนินงานตามตัวบ1งชี้ ประจําป9การศึกษา 2554 

   ประธานขอให'ท่ีประชุมร"วมกันกําหนดเปdาหมายผลการดําเนินงานฯ ปFการศึกษา 2554 โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานในปFการศึกษา 2553 
 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบให'กําหนดเปdาหมายของตัวบ"งช้ี ดังน้ี และนําข'อมูลเสนอต"อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 

เปEาหมายผลการดําเนินงานตามตัวบ1งชี้ของ สกอ. ประจําป9การศึกษา 2554 
 

องค�ประกอบ / ตัวบ1งชี้ ผู*กํากับดูแล 
ป9การศึกษา 2553 

ป9การศึกษา 
2554 

เปEาหมาย ผลการดําเนินงาน  เปEาหมาย 
องค�ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค�และแผนดําเนินการ(1 ตัวบ1งชี้) 

สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน รองฯ แผน 6 ข'อ 6 ข'อ 6 ข'อ 

องค�ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต(8 ตัวบ1งชี้) 

สกอ.2.1 
ระบบและกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

รองฯ วิชาการ 

3 ข'อ 4 ข'อ 4 ข'อ 

สกอ.2.2 อาจารย,ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร'อยละ 50 100
69

137
×  ร'อยละ 50.36 

(4.20 คะแนน) 
ร'อยละ 50 

สกอ.2.3 
อาจารย,ประจําท่ีดํารงตําแหน"งทาง
วิชาการ 

ร'อยละ 15 100
14

137
×   ร'อยละ 10.22 

(1.70 คะแนน) 
ร'อยละ 10 

สกอ.2.4 
ระบบการพัฒนาคณาจารย,และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

5 ข'อ 6 ข'อ 6 ข'อ 

สกอ.2.5 
ห'องสมุดอุปกรณ,การศึกษา และ
สภาพแวดล'อมการเรียนรู' 

5 ข'อ 5 ข'อ 5 ข'อ 

สกอ.2.6 
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

6 ข'อ 7 ข'อ 7 ข'อ 

สกอ.2.7 
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

5 ข'อ 6 ข'อ 6 ข'อ 

สกอ.2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร'าง
คุณธรรมท่ีจัดให'กับนิสิต 

รองฯ กิจการนิสิต 3 ข'อ 4 ข'อ 4 ข'อ 



องค�ประกอบ / ตัวบ1งชี้ ผู*กํากับดูแล 
ป9การศึกษา 2553 

ป9การศึกษา 
2554 

เปEาหมาย ผลการดําเนินงาน  เปEาหมาย 

องค�ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต(3 ตัวบ1งชี้) 

สกอ.3.1 
ระบบและกลไกการให'คําปรึกษาและ
บริการด'านข'อมูลข"าวสาร 

รองฯ กิจการนิสิต 

5 ข'อ 7 ข'อ 7 ข'อ 

สกอ.3.2 
ระบบและกลไกการส"งเสริมกิจกรรม
นิสิต 

5 ข'อ 6 ข'อ 6 ข'อ 

สกอ.3.3 
ระบบการให'คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

3 ข'อ 4 ข'อ 4 ข'อ 

องค�ประกอบท่ี 4  การวิจัย(3 ตัวบ1งชี้) 
สกอ.4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร'างสรรค, 
ผช.วิจัย 

4 ข'อ 5 ข'อ 5 ข'อ 

สกอ.4.2 
ระบบและกลไกการจัดการความรู'จาก
งานวิจัยหรืองานสร'างสรรค, 

3 ข'อ 4 ข'อ 4 ข'อ 

สกอ.4.3 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร'างสรรค,ต"อจํานวนอาจารย,ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

ผช.วิจัย 
 

สัดส"วน
180,000 

23,276,100.00

122
 190,787.70 

สัดส"วน 
180,000 

องค�ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก1สังคม (2 ตัวบ1งชี้) 

สกอ.5.1 
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก"สังคม 

ผช.วิจัย 
3 ข'อ 2 ข'อ 3 ข'อ 

สกอ.5.2 
กระบวนการบริการวิชาการให'เกิด
ประโยชน,ต"อสังคม 

3 ข'อ 2 ข'อ 3 ข'อ 

องค�ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม(1 ตัวบ1งชี้) 

สกอ.6.1 
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

รองฯ วิชาการ/รองฯกิจการ
นิสิต 

3 ข'อ 4 ข'อ 4 ข'อ 

องค�ประกอบท่ี7  การบริหารจัดการ (4 ตัวบ1งชี้) 

สกอ.7.1 
ภาวะผู'นําของคณะกรรมการประจํา
หน"วยงานและผู'บริหารทุกระดับของ
หน"วยงาน รองฯบริหาร/ผช.บริหาร 

5 ข'อ 6 ข'อ 6 ข'อ 

สกอ.7.2 การพัฒนาหน"วยงานสู"หน"วยงานเรียนรู' 3 ข'อ 4 ข'อ 4 ข'อ 

สกอ.7.3 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ 

ผช.เทคโนฯ 3 ข'อ 4 ข'อ 4 ข'อ 

สกอ.7.4 ระบบบริหารความเส่ียง รองฯบริหาร/ผช.บริหาร 3 ข'อ 5 ข'อ 5 ข'อ 

องค�ประกอบท่ี8  การเงินและงบประมาณ(1 ตัวบ1งชี้) 

สกอ.8.1 
ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

รองฯบริหาร/ผช.บริหาร 5 ข'อ 6 ข'อ 6 ข'อ 

องค�ประกอบท่ี9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ(1 ตัวบ1งชี้) 

สกอ.9.1 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน รองฯ ประกัน 

6 ข'อ 7 ข'อ 7 ข'อ 

     

รวม    24   ตัวบ1งชี้ 
 
 



เปEาหมายผลการดําเนินงานตามตัวบ1งชี้ของสมศ. ประจําป9การศึกษา 2554 
 

ตัวบ1งชี้ ผู*กํากับดูแล ผลการดําเนินงาน ป9การศึกษา 2553 
เปEาหมาย 

ป9การศึกษา 
2554 

สมศ.1 
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได'งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปF (สมศ.
1) 

รองฯ วิชาการ 

100
185

205
×  ร'อยละ 90.24 

(4.51 คะแนน) 
ร'อยละ 90 

   สมศ.2 

คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห"งชาต ิ
(สมศ.2) 

3.86 คะแนน 3.90 คะแนน 

สมศ.3 
ผลงานของผู'สาํเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโทท่ีได'รับการตีพิมพ,หรือ
เผยแพร" (สมศ.3) 

100
7

45
×  ร'อยละ 15.56 

(3.11 คะแนน) 
ร'อยละ 15 

สมศ. 4 
ผลงานของผู'สาํเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาเอกท่ีได'รับการตีพิมพ,หรือ
เผยแพร" (สมศ. 4) 

ไม1ประเมินเนื่องจากไม1มีผู*จบการศึกษา 

สมศ.5 
งานวิจัยหรืองานสร'างสรรค,ท่ีได'รบัการ
ตีพิมพ,หรือเผยแพร"(สมศ.5) 

ผช.วิจัย 

100
21.50

91
×  ร'อยละ 23.63 

(5.00 คะแนน) 
 

4.76
คะแนน 

 

ร'อยละ 20 
100

4.25

47
×  ร'อยละ 9.04 

(4.52 คะแนน) 

สมศ.6 
งานวิจัยหรืองานสร'างสรรค,ที่นําไปใช'
ประโยชน, 
(สมศ.6) 

5
100

138
×  ร'อยละ 3.62 

(0.91 คะแนน) 
ร'อยละ 4 

สมศ.7 
ผลงานวิชาการท่ีได'รับการรับรอง
คุณภาพ 
(สมศ.7) 

12.75
100

138
×  ร'อยละ 9.24 

(4.62 คะแนน) 
ร'อยละ 8  

สมศ.8 

ผลการนําความรู'และประสบการณ,จาก
การให'บริการวิชาการมาใช'ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรอืการ
วิจัย (สมศ.8) 

7
100

31
×  ร'อยละ 22.58 

(3.76 คะแนน) 
ร'อยละ 20 

สมศ.9 
ผลการเรยีนรู'และเสรมิสร'างความ
เข'มแข็งของชุมชนหรือองค,กร
ภายนอก (สมศ.9) 

ปฏิบัติได'   
4 ข'อ 

4.00 คะแนน 4 คะแนน 

สมศ. 10 
การส"งเสริมและสนับสนุนด'านศลิปะ
และวัฒนธรรม รองฯ วิชาการ 

รองฯ กิจการนิสติ 

ปฏิบัติได'  
4 ข'อ 

4.00 คะแนน 4 คะแนน 

สมศ. 11 
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ปฏิบัติได'  
5 ข'อ 

5.00 คะแนน 5 คะแนน 

สมศ.13 
การปฏิบัตติามบทบาทหน'าท่ีของ
ผู'บริหารสถาบัน 

รองฯ บริหาร 3.54 คะแนน 3.60 คะแนน 

สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย, รองฯ วิชาการ 
522

138
 3.78 

(3.15 คะแนน) 
3.70 

สมศ.15 
ผลประเมินการประกันคณุภาพภายใน
รับรองโดยต'นสังกัด 

รองฯ ประกัน 3.69 คะแนน 3.70 คะแนน 



 

ตัวบ1งชี้ ผู*กํากับดูแล 
ผลการดําเนินงาน ป9

การศึกษา 2553 
เปEาหมาย 

ป9การศึกษา 2554 

สมศ.16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ,ของสถาบัน 

สมศ.16.1 ผลการบริหารสถาบันให'เกิดอัตลักษณ, คณบด ี ไม1ได*ประเมิน 2 ข'อ 

สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ, 
รองฯ กิจการนิสติ(ป.ตรี)  

รองฯ วิชาการ(ป.โท-ป.เอก) 
3.85 คะแนน 3.90 คะแนน 

สมศ.17 
ผลการพัฒนาตามจุดเน'นและจุดเด"นท่ีส"งผล
สะท'อนเปSนเอกลักษณ,ของสถาบัน 

คณบด ี ไม1ได*ประเมิน 2 ข'อ 

สมศ.18 ผลการช้ีนํา ปdองกัน หรือแก'ป[ญหาของสังคมในด'านต"างๆ  

สมศ.18.1 
ผลการช้ีนํา ปdองกัน หรือแก'ป[ญหาของสังคม
ในประเด็นท่ี 1 การแก'ป[ญหาทรัพยากร
สิ่งแวดล'อมภายในคณะ 

รองฯบริหาร 

ไม1ได*ประเมิน 

2 ข'อ 

สมศ.18.2 
ผลการช้ีนํา ปdองกัน หรือแก'ป[ญหาของสังคม
ในประเด็นท่ี 2 การแก'ป[ญหาให'กับชุมชน 

ผช.วิจัย 2 ข'อ 

รวม  19  ตัวบ1งชี้ 

 
 
 
เลิกประชุมเวลา      16.00 น. 

       
 
                     น.ส.จิราพร  สามสีเนียม 
                     ผู'จดรายงานการประชุม      


