
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 2/2556 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 13.30-16.00 น.  
ณ ห้องประชุม SC9-110  อาคาร 9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
ผู้มาประชุม 

1. รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพ     ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.จงรักษ์   แก้วประสิทธ์ิ     กรรมการ 
3. รศ.พิศมัย   หาญมงคลพิพัฒน์     กรรมการ 
4. รศ.สกาวรัตน์      จงพัฒนากร     กรรมการ 
5. ผศ.ดร.สิทธิพงษ์   รักตะเมธากลู     กรรมการ 
6. ผศ.นพพร   รัตนช่วง     กรรมการ 
7. อ.ดร.สจุิตรา       แสนหาญ     กรรมการ 
8. อ.ดร.พัชน ี   วิชิตพันธ์ุ  (อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศรี  แทน)  กรรมการ 
9. อ.จุรีวรรณ   จันพลา      กรรมการ 
10. นางสุวรรณ ี   ศรีนวล      กรรมการและเลขานุการ 
11. น.ส.สินาพร   เจริญศักดิ ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. น.ส.จิราพร   สามสีเนยีม     ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม      

1. รศ.อัจฉริยา   ปราบอริพ่าย     ตดิราชการ 
2. อ.ภัทรพร   จินตกานนท์     ติดราชการ 
3. อ.วิไลลักษณ ์   ขวัญยืน      ติดราชการ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

เร่ืองท่ีประชุม 

 รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ์  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธานการประชุมเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้ 

 
วาระที่ 1   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 โครงการการเตรียมความพร้อมองค์กรเพ่ือรองรับงานประกันคุณภาพในปัจจุบันและอนาคต  
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีก าหนดจัดโครงการการเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อรองรับงานประกัน
คุณภาพในปัจจุบันและอนาคต ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิชาการ ช้ัน 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน เวลา 08.30 - 12.00 น.  โดยก าหนดให้มีผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยงานละ 3 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งขณะนี้ คณะมีผู้
ประสงค์เข้าร่วมจ านวน 2 ท่าน คือ อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศรี และ อ.ดร.อรวรรณ  ชุณหชาติ  ประธานจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ
โปรดตอบรับการเข้าร่วมภายในวัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.2 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน  
 ด้วยวิทยาเขตก าแพงแสน จะจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ วันที่ 26-28 
มีนาคม 2556 โดยมีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นหน่วยงานท่ีให้ผู้อบรมฝึกตรวจ ประธานจึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
 
 



มติท่ีประชุม รับทราบ 

 1.3  ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2556  
 ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ประจ าปี
2556 (ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2555)  ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2556 ประธานจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เพื่อเตรียมรับการ
ประเมินต่อไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
วาระที่ 2   เร่ืองสืบเนื่อง 

  2.1 (ร่าง) แบบพิจารณาผลการด าเนินงานเพ่ือขอรับรางวัล โครงการรางวัลคุณภาพ ประเภทที่ 4 รางวัลชมเชย 
                    ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แบบพิจารณาผลการด าเนินงานเพื่อขอรับรางวัล โครงการรางวัล
คุณภาพ ประเภทที่ 4 รางวัลชมเชย ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 1/2556 ที่ประชุมมีมติให้แจ้งคณะกรรมการเสนอความเห็นทางระบบ 
AMS e-office (อ้างอิง OM11PQ5A ) และมี รศ. อัจฉริยา ปราบอริพ่าย เพียงท่านเดียวท่ีเสนอความเห็นมา จึงได้น ามาสรุป เป็น (ร่าง) 
แบบพิจารณาผลการด าเนินงานเพื่อขอรับรางวัล ให้ท่ีประชุมพิจารณา  
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) แบบพิจารณาผลการด าเนินงานเพื่อขอรับรางวัล แล้วมีมติ ดังนี ้

1. เห็นชอบ ประเด็นการพิจารณาตาม ร่างท่ีเสนอ แต่ให้ปรับแก้ไขคะแนนเต็ม เป็น 5 คะแนน เท่ากันทุก
ประเด็น 

2. ให้ก าหนดแนวทางการพิจารณาในแต่ละประเด็น เป็นหมายเหตุ ใตต้าราง หากประเด็นใดไมไ่ด้ก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจนไว้ ให้กรรมการใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนเอง 

3.  สรุป แก้ไข เป็นดังตาราง 
 

แบบพิจารณาผลการด าเนินงานเพ่ือขอรับรางวัล 
ส าหรับหน่วยงานภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2556 

ประเภทที่ 4 : รางวัลชมเชย 

หน่วยงาน 

ประเด็นการพิจารณา 

ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ 

 (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนา

ปรับปรุง 
(คะแนนเต็ม 5) 

ความสมบูรณ์
ถูกต้องของ SAR 
(คะแนนเต็ม 5) 

ความถูกต้อง 
สมบูรณข์อง

เอกสารหลักฐาน 
(คะแนนเต็ม 5) 

รวมคะแนน 
(คะแนนเต็ม 20) 

วิทยาศาสตร์      
คณิตศาสตร์      
ศิลปศาสตร์      
เคมี      
ฟิสิกส์      
จุลชีววิทยา      
คอมพิวเตอร์      
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์      
สังคมศาสตร์      
อุตสาหกรรมบริการ 
และนวัตกรรมภาษา 

     

ส านักงานเลขานุการ      
ส่วนงานจัดการศึกษา      
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย 
และถ่ายทอดเทคโนโลย ี

     

 



หมายเหตุ 
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (5 คะแนน) 

- มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ (หลักฐาน ค าสั่งแต่งตั้ง) 
- มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ อย่างสม่ าเสมอ พิจารณาจากจ านวนครั้งของการประชุม                

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนด 6 ครั้ง/ปี เท่ากับ 5 คะแนน (หลักฐานคือรายงานการประชุม) 
- มีแผนงานประกันคุณภาพ (ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ) 
- มีผลการด าเนินงานตามแผนงานประกันคุณภาพ(ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (หลักฐาน สปค.01, สปค.02 ) พิจารณาจาก SAR บทที่ 4 การด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุง (5 คะแนน) 

- มีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง   
   ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  (5 คะแนน) 
   ร้อยละ 75 – 79   (4 คะแนน) 
   ร้อยละ 70 – 74   (3 คะแนน) 
   ร้อยละ 65 – 69   (2 คะแนน) 
   ร้อยละ 50 – 64   (1 คะแนน)  
   ต่ ากว่าร้อยละ 50    (0 คะแนน) 
 

3. ความสมบูรณ์ถูกต้องของ SAR (5 คะแนน) 
- มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามแบบฟอร์ม 
- อ่านเข้าใจง่าย สะท้อนผลการด าเนินงานได้ชัดเจน  
- ส่งทันตามก าหนดเวลา 

 

4. ความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน (5 คะแนน) 
- มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐาน 
- จัดเอกสารเป็นระบบ สะดวกต่อการค้นหา 

 
2.2  ทบทวนตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการปรับปรุงตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการประเมินคุณภาพส านักงานเลขานุการ ดังนั้นประธาน
จึงขอให้ที่ประชุม ทบทวนตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปี 2556  ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ  
โครงการจัดตั้งส่วนงานจัดการศึกษา และศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา 3 ประเด็น 
ดังนี ้
 1. ตัดตัวบ่งช้ี ท่ี 3.2 (สกอ.7.4) การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ และ ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 (สกอ.8.1) ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ ออก ไม่ต้องประเมิน โครงการจัดตั้งส่วนงานจัดการศึกษา และศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 2. ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การปรับปรุงงาน ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีใหม่ของส านักงานเลขานุการ ใช้ประเมินทั้ง 3 หน่วยงาน โดยตัดตัว
บ่งช้ี ที่ 6.1 เดิม ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ออก 
 3. ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 การให้บริการแก่นิสิต ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีใหม่ของส านักงานเลขานุการ ใช้ประเมินโครงการจัดตั้งส่วนงาน
จัดการศึกษา โดยไม่ประเมินส านักงานเลขานุการ และศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นภารกิจโดยตรงของ
โครงการจัดตั้งส่วนงานจัดการศึกษา 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ ให้ประเมินตัวบ่งช้ี ท่ี 3.2 (สกอ.7.4) และ 4.1 (สกอ.8.1) ทุกหน่วยงาน  
 2. ประเมินตัวบ่งช้ี มก. การปรับปรุงกระบวนงาน ทุกหน่วยงาน และตัดตัวบ่งช้ี 6.1 เดิมออก 
 3. ตัวบ่งช้ี มก.ที่ 2.4 การให้บริการแก่นิสิต  เห็นควรให้ประเมิน โครงการจัดตั้งส่วนงานจัดการศึกษา เพียงหน่วยงาน
เดียว 
 4. สรุป ประเมินส านักงานเลขานุการ และโครงการจัดตั้งส่วนงานจัดการศึกษา จ านวน 10 ตัวบ่งช้ี ประเมินศูนย์
ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เห็นควรให้ประเมิน  จ านวน 18 ตัวบ่งช้ี ดังตาราง 
 



 
ตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพ ส านักงานเลขานกุาร/โครงการจัดต้ังส่วนงานจัดการศึกษา ประจ าปี 2556 

องค์ประกอบ / ตัวบง่ชี ้ รอบระยะเวลา สนล. ส่วนงานฯ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์และแผนด าเนินการ(1 ตวับง่ชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
(สกอ.1.1) 

กระบวนการพัฒนาแผน ปีงบประมาณ √ √ 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก(4ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

(มก.) 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา √ √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
(มก.) 

การปรับปรุงงาน (ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สนล. ยกเลิกตวับ่งชี้ที่ 6.1 เดิม) ปีการศึกษา √ √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
(สมศ.11) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา √* × 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
(มก.) 

การให้บริการแก่นิสิต (ตวับ่งชี้ใหม่ของ สนล.) ปีการศึกษา × √ 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ (4ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
(สกอ. 7.1) 

ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหนว่ยงานและผูบ้ริหารทุกระดับของหน่วยงาน ปีการศึกษา √ √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
(สกอ. 7.2) 

การพัฒนาหนว่ยงานสูห่น่วยงานเรียนรู ้ ปีการศึกษา √ √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
(สกอ. 7.4) 

ระบบบริหารความเส่ียง ปีการศึกษา √* √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
(มก.) 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา √ √ 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
(สกอ.8.1) 

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ปีงบประมาณ √* √ 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ(1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
(สกอ.9.1) 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา √ √ 

รวม 10 10 

 
ตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปี 2556 

องค์ประกอบ / ตัวบง่ชี ้ รอบระยะเวลา 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์และแผนด าเนินการ (1 ตัวบง่ชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (สกอ.1.1) กระบวนการพัฒนาแผน ปีงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก (11 ตวับ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สกอ.4.1) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ * ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (สกอ.4.2) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ * ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 (สกอ.4.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า * ปีงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 (สกอ.5.1) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม * ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 (สกอ.5.2) กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม * ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 (มก.) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 (สมศ.5) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่* ปีปฏิทิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 (สมศ.6)  งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ * ปีปฏิทิน 



องค์ประกอบ / ตัวบง่ชี ้ รอบระยะเวลา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 (สมศ.8) 
ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจยั * 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 (สมศ.9) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก * ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11  
(ตัวบ่งชี้ มก.2.2) 

การปรับปรุงงาน (ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สนล. ยกเลิกตวับ่งชี้ที่ 6.1 เดิม) ปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 (สกอ.7.1)  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหนว่ยงานและผูบ้ริหารทุกระดับของหน่วยงาน ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 (สกอ.7.2) การพัฒนาหนว่ยงานสูห่น่วยงานเรียนรู้ ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 (สกอ.7.4) ระบบบริหารความเส่ียง ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 (มก.) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 (สกอ.8.1) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ปีงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (สกอ.9.1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 

รวม 18 ตัวบ่งชี ้ 

 หมายเหตุ   * หมายถึง ประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะฯ 
   
วาระที่ 3   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1  เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2556 

 ตามที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีก าหนดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 26-28 มิถุนายน 
2556 นั้น  ซึ่งคณะจะต้องเสนอรายช่ือผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินฯ ตามแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินของ สกอ. 
ประมาณ 3-5 คน โดยมีผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน  และต้องมีกรรมการประเมินฯ เมื่อรอบปีที่ผ่านมา
อย่างน้อย 1 คน ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2556 ดังนี ้

 
(ร่าง)  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2556  
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2556 

 

1.  ผศ.ดร.อุษาวดี   ตันติวรานรุักษ ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
 รศ.ลลิลี่   กาวีต๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

2.  รศ.บพิธ   จารุพันธ ์ (คนเดิม)  ผู้ทรงคณุวุฒิ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
3.  ผศ.ดร.คนึงนิตย์    เหรียญวรากร คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
4.  ดร.วราภรณ์   เทพสัมฤทธ์ิพร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ส านักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 อ.ธารินทร์  ก้านเหลือง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 อ.ดร.จักรพงษ์   ขาวถิ่น  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ดังนี ้

 
 
 
 
 



(ร่าง) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจ าปี 2556 

วันที่ 26-28 มิถุนายน 2556 
 

ผศ.ดร.อุษาวดี   ตันติวรานรุักษ ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
 หรือ รศ.กมลพรรณ   นามวงศ์พรหม ข้าราชการบ านาญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 รศ.บพิธ   จารุพันธ ์ (คนเดิม) ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ผศ.ดร.คนึงนิตย์   เหรียญวรากร คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ดร.วราภรณ์   เทพสัมฤทธ์ิพร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ส านักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หรือ คุณยุพา   ปานแก้ว  ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพฒันาผลติภณัฑ์การเกษตร 
หรือ คุณนีรนุช   ภาชนะทิพย ์ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 
 

 3.2    การเขียนรายงานผลการด าเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ  
    ประธานขอให้คณะกรรมการประกันคุณภาพรับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงาน ในรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของคณะ ตามกลุ่มองค์ประกอบท่ีรับผิดชอบ โดยก าหนดส่งวันท่ี 29 มีนาคม 2556  ดังนี ้
   กลุ่ม 1  องค์ประกอบท่ี 1, 7, 8 และ 9   ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 1.1, 7.1-7.4, 8.1, 9.1  
    และ สมศ.13 รวม 8 ตัวบ่งช้ี 
   กลุ่ม 2  องค์ประกอบท่ี 2, 3 และ 6   ตัวบ่งช้ีสกอ.ที่ 2.1-2.8, 3.1-3.3, 6.1  
    และ สมศ.1-4, 14 รวม 17 ตัวบ่งช้ี 
   กลุ่ม 3 องค์ประกอบท่ี 4 และ 5   ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 4.1-4.3, 5.1-5.2  
    และ สมศ. 5-9  รวม 10 ตัวบ่งช้ี 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ ติดตามและรวบรวมการรายงานผลการด าเนินงานจากผู้บริหารที่
รับผิดชอบ ภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2556 และมีมาตรการยกย่องเชิดชูผู้ที่รายงานผลการด าเนินงาน และด าเนินการกับผู้ที่ไม่รายงาน
ผลการด าเนินงาน ดังนี ้
           ผู้ที่ด าเนินการ 
                   1. มอบประกาศนียบัตรผู้บริหารดีเด่น ด้านการให้ความร่วมมืองานประกันคุณภาพ 
                   2. คณบดีพิจารณาความดีความชอบ โดยขึ้นเงินเดือน ไม่น้อยกว่า 1.5 ขั้น (ตามแบบเก่า หรือไม่น้อยกว่า 3.2 
เปอร์เซ็นต)์  
           ผู้ที่ไม่ด าเนินการ 
                   1. สรุปรายชื่อผู้ที่ไม่ด าเนินการ และเผยแพร่ทางระบบ AMS e-office  
                   2. คณบดีพิจารณาความดีความชอบ โดยขึ้นเงินเดือนข้ันปกติ 
 
 3.3    ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู ้
 ประธานขอหารือปรับเกณฑ์ ส าหรับการประเมินหน่วยงานภายในคณะ โดยเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการก าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย เสนอแนวทางการประเมิน ดังนี้ 

1. อนุโลมให้หน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ของหน่วยงานเอง เพียงด้านใดด้านหนึ่ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ข้อนี้  
2. หากหน่วยงานไม่มีการจัดการความรู้ของหน่วยงานเอง สามารถใช้การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของฝ่าย

ประกันคุณภาพได้ โดยต้องมีบุคลากรเข้าร่วม ทั้ง 3 กลุ่ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการด าเนินงานตามปฏิทินกิจกรรม (ยกเว้น
หน่วยงานสนับสนุน ถ้าเป็น สนล. เฉพาะกลุ่ม 1, ศสวท. กลุ่ม 1 และ 3, ส่วนงานฯ กลุ่ม 1 และ 2 )   
 
มติท่ีประชุม เห็นควรปรับเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 ตวับ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ ดังนี้  
 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหนว่ยงานอย่างน้อย 1 ด้าน ตามพันธกิจของหน่วยงาน 



 หากหน่วยงานไม่มีการจัดการความรู้ของหน่วยงานเอง สามารถใช้การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของฝ่าย
ประกันคุณภาพได้ โดยต้องมีบุคลากรเข้าร่วม ทั้ง 3 กลุ่ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการด าเนินงานตามปฏิทินกิจกรรม (ยกเว้น
หน่วยงานสนับสนุน ถ้าเป็น สนล. เฉพาะกลุ่ม 1, ศสวท. กลุ่ม 1 และ 3, ส่วนงานฯ กลุ่ม 1 และ 2 )  หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของฝ่ายวางแผนและพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการด าเนินงานตามปฏิทินกิจกรรม หรือการจัดท างบประมาณระบบ e-
revenue 
 
วาระที่ 4  เร่ืองอื่น ๆ  
 นัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายใน วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.          
ณ ห้องประชุม SC9-110  
 
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 

 
  น.ส.จิราพร  สามสีเนียม 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

 


