
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ครั้งที่ 3/2554

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุม SC9-110 อาคาร 9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ผูมาประชุม
1. รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคณุภาพ ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.จงรักษ       แกวประสิทธิ์ กรรมการ
3. ผศ.นพพร รัตนชวง (น.ส.ธนิดา แยมสุวรรณ แทน ) กรรมการ
4. อ.ดร.สุชีวัน กรอบทอง (อ.เพ็ญสินี กิจคา แทน ) กรรมการ
5. อ.ดร.อารีย อินทรนวล กรรมการ
6. อ.ดร.รัชพล พะวงศรัตน (น.ส.จิราภรณ วงษจู แทน ) กรรมการ
7. อ.ดร.สุรางค ณรงคศักดิ์สกุล กรรมการ
8. อ.ดร.พรพิศ ย้ิมประยูร กรรมการ
9. อ.จุรีวรรณ จันพลา กรรมการ
10. อ.วิไลลักษณ ขวัญยืน กรรมการ
11. อ.ภัทรพร จินตกานนท กรรมการ
12. อ.สุภณิดา พวงผกา ( น.ส.ทาริกา  สระทองคํา แทน ) กรรมการ
13. นายวิทยา จาทอง กรรมการ
14. นางจุฑามาศ บุญมา กรรมการ
15. น.ส.สินาพร เจริญศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ
16. น.ส.ภัทรวดี ชิณศรี กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม

1. รศ.สกาวรัตน จงพัฒนากร ติดราชการ
2. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ ติดราชการ
3. อ.ปรวัฒน วิสูตรศักดิ์ ติดราชการ
4. นางสุวรรณี ศรีนวล ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม

1. น.ส.พิชญากร       พิมพา

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น.

เร่ืองท่ีประชุม
รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ประธานการประชุมเปดประชุมและดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้



วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ

1.1 โครงการเพ่ือของบประมาณเงินรายได ประจําป 2555

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ เกี่ยวกับโครงการเพ่ือของบประมาณเงินรายได ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
ประจําป 2555 จํานวน 4 โครงการนั้น อาจจะไมไดรับจัดสรรงบประมาณเต็มจํานวนตามท่ีเสนอขอ เนื่องจากงบประมาณของคณะ
มีไมเพียงพอ แตยังคงโครงการท้ัง 4 โครงการไวดังเดิม และจะแจงยอดงบประมาณเงินรายไดท่ีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
ไดรับจัดสรรอีกครั้ง เม่ือมีการอนุมัติเรียบรอยแลว

มติท่ีประชุม รับทราบ

1.2 เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจําป 2554

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจําป
2554 ซ่ึงจะมีการประเมินในวันท่ี 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 มีรายนามดังนี้

1. รศ.ดร.สมศักดิ์  เพียบพรอม ประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒพิิเศษ คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร
2. รศ.ดร.ชุลีรัตน   จรัสกุลชัย รองประธานกรรมการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. รศ.ดร.วิภาวรรณ   อยูเย็น กรรมการ คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. อาจารยอรอนงค   แชมเล็ก กรรมการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

แตเนื่องจากประธานกรรมการ รศ.ดร.สมศักดิ์  เพียบพรอม ติดภาระกิจไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีในวันเวลา
ดังกลาวได ประธานจึงขอใหคณะกรรมการเสนอชื่อประธานกรรมการแทน รศ.ดร.สมศกัดิ์  เพียบพรอม

มติท่ีประชุม รับทราบ และเสนอรายชื่อประธานกรรมการโดยเรียงลําดับ ดังนี้

1. รศ.วิจารณ วิชชกุิจ คณบดคีณะเกษตร
2. อ.ดร.จีรศักดิ์ พงษพิษณุพิจิตร อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร
3. รศ.บพิธ จารุพันธุ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักทะเบียนและประมวลผล
4. รศ.ชัยวัฒน ชัยกุล รองอธกิารบดีวิทยาเขตศรีราชา



1.3 การประเมินคุณภาพหนวยงานภายใน ประจําป 2554

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพหนวยงานภายใน ประจําป 2554 ดังนี้
- แจงเล่ือนกําหนดวันประเมินคุณภาพหนวยงานภายใน ประจําป 2554 จากวันท่ี 9-13 พฤษภาคม 2554

เปนวันท่ี 10-12 พฤษภาคม 2554 เนื่องจากวันท่ี 13 พฤษภาคม 2554 ตรงกับวันหยุดราชการ และเพ่ือความสะดวกในการดําเนินงาน
โครงการ

- แจงกําหนดวันประเมินคุณภาพและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพหนวยงานภายในแตละกลุม
ดังนี้

1. กลุมคณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ประกอบดวย 2 หนวยงาน ไดแก สายวิชาคณิตศาสตร โครงการ
จัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร กําหนดรับประเมินวันท่ี 10-11 พฤษภาคม 2554 ณ หอง Sc9.331

ลําดับท่ี รายนามคณะกรรมการ
1 รศ.ดร.อภิสิฏฐ  ศงสะเสน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ประธานกรรมการ
2 อ.ดร.จักรพงษ  ขาวถ่ิน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กพส. กรรมการ
3 อ.วิไลลักษณ    ขวัญยืน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรรมการ
4 รศ.ชุติมณฑน บุญมาก คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรรมการ
5 น.ส.ภัทรวดี     ชิณศรี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เลขานุการ

2. กลุมวิทยาศาสตร ประกอบดวย 4 หนวยงาน ไดแก สายวิชาวิทยาศาสตร โครงการจัดตั้งสายวิชา
เคมี โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส และโค รงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา กําหนดรับประเมินวันท่ี 10-11 พฤษภาคม 2554
ณ หองชัยพฤกษ (103)

ลําดับท่ี รายนามคณะกรรมการ
1 รศ.ดร.ม่ิงขวัญ  ม่ิงเมือง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ประธานกรรมการ
2 นางมณฑา      วงศมณีโรจน สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. กรรมการ
3 รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรรมการ
4 อ.จุรีวรรณ      จันพลา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรรมการ
5 นางภณัฑิรา    มงคลจุฑา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรรมการและเลขานุการ

3. กลุมศิลปศาสตร สังคมศาสตร และบริหารธุรกิจ ประกอบดวย 4 หนวยงาน ไดแก สายวิชา
ศิลปศาสตร โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร และโครงการจัดตั้งสายวิชา
อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา กําหนดรับประเมินวันท่ี 11-12 พฤษภาคม 2554 ณ หอง Sc9.238

ลําดับท่ี รายนามคณะกรรมการ
1 รศ.อธิเกียรติ   ทองเพ่ิม คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร กพส. ประธานกรรมการ
2 อ.วรรณา       วิกมูล คณะมนุษยศาสตร บางเขน กรรมการ
3 อ.ดร.ศลยา     สุขสอาด คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรรมการ
4 อ.สุภณิดา      พวงผกา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรรมการ
5 น.ส.พูนพัชรี   ประสพเนตร สํานักหอสมุด กพส. กรรมการและเลขานุการ



4. กลุมหนวยงานสนับสนุน ประกอบดวย 3 หนวยงาน  ไดแก  ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยี(ศสวท.) สํานักงานเลขานุการ(สนล.) และโครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา กําหนดรับประเมินวันท่ี
11-12 พฤษภาคม 2554 ณ หอง Sc9.110

ลําดับท่ี รายนามคณะกรรมการ
1 รศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2 นางสาวยุพิน   ภวพงศสุภัทร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน กรรมการ
3 นางอรัญนาถ   วิริยารัมภะ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กพส. กรรมการ
4 รศ.พิศมัย       หาญมงคลพิพัฒน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรรมการ
5 นางสุวรรณี     ศรีนวล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรรมการและเลขานุการ

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้
1. กําหนดใหหนวยงานท่ีไดรับการประเมินสง SAR ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2554 กอนเท่ียง ซ่ึงหนวยงานตอง

กําหนดคาเปาหมายแตละตัวบงชี้ใน SAR ดวย เนื่องจากมีการประเมินการบรรลุเปาหมายดวย
2. กําหนดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพหนวยงานภายใน ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 ในตอนบาย

มติท่ีประชุม รับทราบ

1.4 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพแกบุคลากร ประจําป 2554

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพแกบุคลากร ประจําป 2554 มี
การเล่ือนกําหนดวันจากวันอังคาร ท่ี 29 มีนาคม 2554 เปนวันพุธ ท่ี 30 มีนาคม 2554 แตกําหนดการยังคงเดิม เนื่องจากในวันท่ี 29
มีนาคม 2554 วิทยากร รองศาสตราจารยกมลพรรณ นามวงศพรหม และผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ ติดภาระกิจอ่ืน

มติท่ีประชุม รับทราบ

วาระท่ี 2 เร่ืองสืบเนื่อง

2.1 ติดตามความกาวหนาโครงการศึกษาดูงาน

ประธานขอใหอาจารยจุรีวรรณ จันพลา ซ่ึงเปนตัวแทนกลุมท่ีรับผิดชอบโครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพ
แจงความกาวหนาของโครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพ อาจารยจุรีวรรณ จันพลา รายงานท่ีประชุม ดังนี้

การศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีกําหนดการ 1 วัน ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญไดกําหนดวันท่ี
สะดวกในการเขาศึกษาดูงาน คือวันท่ี 20, 21 เมษายน 2554

การศึกษาดูงานท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีกําหนดการ 1 วัน ซ่ึงทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดกําหนดวันท่ี
สะดวกในการเขาศึกษาดูงาน คือวันท่ี 23, 26 พฤษภาคม 2554

ประธานจึงขอใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณา เพ่ือกําหนดวันท่ีจะเขาศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหศึกษาดูงานท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวันท่ี 26 พฤษภาคม 2554 สวนการศึกษาดูงานท่ี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอใหกลุมท่ีรับผิดชอบโครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพแจงเวียนถามทาง AMS e-Office อีกครั้ง
เนื่องจากมีกรรมการไมครบองคประชุม และสวนใหญเปนตัวแทน



2.2 ติดตามความกาวหนาโครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพแกบุคลากร เรื่องการทําความเขาใจตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินคุณภาพคณะวิชา

ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณาสรุปปญหาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพคณะวิชา ประจําป 2554 ดังนี้

ปญหา / คําถาม

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 1. ถากิจกรรมตามเกณฑมาตรฐานไมไดเกิดขึ้นในรอบปงบประมาณ 2553 แตเปนกิจกรรมในการจัดทําแผน ป
2554 ซึง่เกิดในรอบระยะเวลาปการศึกษา 2553 จะถือวาผานตามเกณฑมาตรฐานขอนั้น ๆ หรือไม
2. การถายทอดแผนกลยุทธ โดยมีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานภายใน แตไมไดมอบหมายให
หนวยงานภายในรับผิดชอบคาเปาหมายที่กําหนดไวในแผนกลยุทธ จําถือวาผานเกณฑขอ 2 ไดหรือไม

2.1 ระบบและกลไกในการ
พัฒนาและบริหารหลักสตูร 1. ถามีหลักสตูร/รายวชิาที่ยังไมไดจัดทํา มค .อ.3 และ มค.อ. 5 ถือวาไมผานเกณฑมาตรฐานขอ 3 ใชหรือไมหรือ

อนุโลมใหใชประมวลการสอนแบบเดิมได
2. หลักสตูรที่ยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวฒุิใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก หมายความวา
 ตามเกณฑขอ 3 นอกจากมีการจัดทํา มค .อ. 3 มค.อ. 5 แลว ยังตองมีการประเมินตามตัวบงชี้กลางในภาคผนวก
ดวยโดยยังไมสนใจผลการประเมิน แตถาจะผานเกณฑขอ 4 ตองมีผลการประเมินตามที่กําหนด ใชหรือไม

2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอก 1. นับอาจารยที่มีอายุงาน 9 เดือนขึ้นไป ถาไมถึง 9 เดือนใหตัดทิ้งเลย หรือวาถาเกิน 5 เดือน นับ 0.5 คน

2. การเลือกสตูรการคํานวณ ตัวบงชี้ 2.2 กับ 2.3 จะเลือกสตูรใดก็ไดไมจําเปนตองเหมือนกัน ใชหรือไม

2.3 อาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวชิาการ

.....................................................................................................................................................................................

..........................................................................
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน
1. ตามเกณฑขอ 1 ถามีแตแผนการพัฒนาคณาจารย แตไมมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จะถือวาไมผาน
เกณฑขอ 1 ใชหรือไม

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา
 และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู

1. จากหมายเหตุ เพิ่มเติม ขอ 2 ใหนับรวม note book, mobile device ตาง ๆที่นิสติลงทะเบียนใช wifi ได
หมายถึงสามารถนํามารวมไดทั้งหมด หรือตองนับเฉพาะนิสติของคณะ กรณคีณะที่สอนวชิาพื้นฐาน สามารถนํา
จํานวนนิสติของคณะอื่นที่เราสอนวชิาพื้นฐานใหมารวมดวยไดหรือไม แลวขอมูลนี้ตองขอที่ไหน

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน

1. ตามเกณฑขอ 5 ถาไมมีผลงานวจิัยในชั้นเรียน ก็ไมผานใชหรือไม
2. ตามเกณฑขอ 7. อานแลวเขาใจวาตองปรับปรุงทุกรายวชิา แตถาพิจารณาจากแนวปฏิบัติแลว ดูเหมือนวา
นาจะทําในภาพรวมของหลักสตูรได โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบหลักสตูร ซึง่จะมีความเปนไปไดมากกวา

3. หมายเหตุเพิ่มเติมขอ 2 กรณหีลักสตูรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตารฐานคุณวฒุิ .... หมายถึงหลักสตูรที่ยังไมมี
ประกาศมาตรฐานคุณวฒุิสาขา ใชหรือไม2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา

สมัฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑติ

1. ตามเกณฑ ขอ 1 และ ขอ 2 ไมไดหมายความวาใหทําทุกปใชหรือไม ควรพิจารณาวามีการดําเนินการตามรอบ
ระยะเวลา 5 ป หรือเปลา ดังนั้นถาในปที่รับการประเมิน ยังไมถึงรอบปรับปรุง ก็ถือวาผาน เกณฑ ทั้ง 2 ขอ ใช
หรือไม

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรมที่จัด
ใหกับนิสติ

ถาไมมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ ขอ 1 จะไมสามารถ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ ขอ 2,3 และ 4 ไดเลย ใช
หรือไม

แบบเสนอ ปญหา / คําถาม ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพคณะวิชา ประจําป 2554
องคประกอบ / ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต



ปญหา / คําถาม

3.1 ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร

1. ตามเกณฑ ขอ 5 ถามีการจัดกิจกรรมแตไมมีศิษยเกามาเขารวม จะถือวาผานเกณฑ ขอนี้ไดหรือไม

3.2 ระบบและกลไกการ
สงเสริมกิจกรรมนิสิต

1. ตามเกณฑมาตรฐานขอ 2 ถาใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนิสิต เฉพาะนิสิตที่ทํากิจกรรมของ
สโมสรนิสิตคณะเทานั้น จะผานเกณฑขอนี้ไดหรือไม
2. ตามเกณฑ ขอ

3.3 ระบบการใหคําปรึกษา
วชิาการระดับปริญญาตรี

1. ตามเกณฑมาตรฐานขอ 1 ถาไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาวชิาการระดับคณะ แตมี
คณะกรรมการฝายกิจการนิสิต ทําหนาที่แทน ถือวาผานเกณฑขอนี้ไดหรือไม (ตองมีคําสั่งแตงตั้ง และระบุ
หนาที่ใหชดัเจน)

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวจิัยหรืองานสรางสรรค

1. ตามเกณฑ ขอ 3 ถามีการพัฒนาศักยภาพดานการวจิัยโดยไมไดใหความรูดานจรรยาบรรณการวจิัยแกอาจารย
ประจําและนักวจิัยประจํา ถือวาไมผานเกณฑขอนี้ใชหรือไม ...

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวจิัยหรืองาน
สรางสรรค

1. ตามเกณฑ ขอ 4 ถามีการนําผลงานวจิัยไปใชประโยชนโดยการสัมภาษณออกอากาศในรายการเกษตร ฮอท
นิวส เพื่อเผยแพรใหแกเกษตรกร โดยไมมีการดําเนิงานตามแนวทางปฏิบัติ 3 ขอ และถาจะอางอิงจากระบบ
สนับสนุนของมหาวทิยาลัยจะไดหรือไม

4.3 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรือ
งานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวจิัย
ประจํา

กรณีคณะที่มีหลากหลายสาขาวชิา ใหคํานวน เปนคะแนนของแตละสาขากอน วาเต็ม 5 คะแนน นั้นไดกี่คะแนน
 แลวจึงนําคะแนนของแตละสาขามาหาคาเฉลี่ย กลาวคือสมมุติวา มี 3 สาขา ก็เอาคะแนนของทั้ง 3 สาขารวมกัน
แลวหารดวย 3 ใชหรือไม

4.4 งานวจิัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร** (ป
ปฏิทิน)

.....................................................................................................................................................................................

..........................................................................

4.5 งานวจิัยที่นําไปใช
ประโยชน** (ปปฏิทิน)

หลักฐานคือหนังสือรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่นําไปใชประโยชน และถาเปนเกษตรกร รายบุคคล
ไดหรือไม

4.6 ผลงานวชิาการทีไดรับการ
รับรองคุณภาพ** (ปปฏิทิน)

1. บทความวชิาการไมใชบทความจากงานวจิัย
2. ตํารา/หนังสือ ที่จัดพิมพโดยสํานักพิมพจะถือวามีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวฒุิ คดเปน 0.75 คะแนน ได
หรือไม

5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวชิาการแกสังคม ตามเกณฑ ขอ 4 หมายถึงการประเมินผลความสําเร็จของการการบูรณาการงานบริการทางวชิาการกับการเรียน

การสอนและการวจิัย วาสามารถทําไดสําเร็จมากนอยเพียงใด บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ดังนั้นตองมี
การจัดทําแผนและกําหนดตัวชีว้ดัของแผนการ บูรณาการงานบริการวชิาการกับ

5.2 กระบวนการบริการวชิาการ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม

เปนกระบวนการที่คณะยงัไมไดดําเนินการ  ยาก จนไมรูจะถามอะไร
.....................................................................................................................................................................................
..............

6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม

ตามเกณฑ ขอ 4 หมายถึงการประเมินผลความสําเร็จของการการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วฒันธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต ดังนั้นตองมีการจัดทําแผนและกําหนดตัวชีว้ดัของ
แผนการ บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมกับเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต ไมใช

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

องคประกอบ / ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม



ปญหา / คําถาม

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการ
ประจําคณะและผูบริหารทุก
ระดับของหนวยงาน

1. ตามเกณฑ ขอ 4 มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา
หลักเกณฑ หมายถึง ขอกําหนดท่ีคณะกรรมการประจําคณะกําหนดข้ึนมาเอง ใชหรือไม (ขอใหชวยพจิารณา
หลักเกณฑ ของ ศวท. )

7.2 การพฒันาสถาบันสูสถาบัน
เรียนรู

 ตามเกณฑ ขอ 1 ประเด็นความรูดานการผลิตบัณฑิต เชน การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การ
วิจัยเพือ่พฒันาการเรียนการสอน ไดหรือไม
  ประเด็นความรูดานการวิจัย เชน การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความจากงานวิจัย การจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร   ไดหรือไม

7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การ
บริหารและการตัดสินใจ

.....................................................................................................................................................................................

..........................................................................
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง .....................................................................................................................................................................................

..........................................................................

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ

.....................................................................................................................................................................................

..........................................................................

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 1. ตามเกณฑ ขอ 3 ตัวบงชี้อัตลักษณ อาจจะกําหนดข้ึนมาเองหรือเลือกจากตัวบงชี้อื่น ๆ เชนตัวบงชี้เกาของสกอ .

 ,สมศ. หรือตัวบงชี้ใหมของสมศ. ก็ไดใชหรือไม (ขอใหชวยพจิารณา ตัวบงชี้อัตลักษณ ของศวท . )
 2. ตามแนวปฏิบัติขอ 3.2 ระบุวา   ตัวบงชี้เพิม่เติมตามอัตลักษณของคณะควรชี้วัดคุณลักษณะท่ีพงึประสงค
ครบถวนท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ    หมายความวาตองเปนตัวบงชี้ ท่ีมีเกณฑมาตรฐาน
เปนขอๆ และครอบคลุมท้ัง   ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ ถาเปนเชนน้ัน ตัวบงชี้ท่ีเปน
ปริมาณก็ใชไมไดใชหรือไม

** ตัวบงชี้ของ สมศ.

ปญหา/ขอเสนอแนะอื่นๆ

1 มีเครื่องมือ หรือกลไกอะไร ท่ีชวยในการเก็บขอมูลประกันฯ แตละองคฯ ไดอยางตอเน่ือง ไมตองมารวบรวมอีกครั้งในชวงกอนทํารายงานประกันฯ
ซึ่งคอนขางยุงยาก และไมคอยไดรับความรวมมือ

2 คําวาระบบและกลไกตางๆ ท่ีตองนํามาเปนหลักฐานใหตรวจสอบตองมีรูปแบบเปนเชนไร หรือตองประกอบดวยอะไรบาง

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

องคประกอบ / ตัวบงชี้

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนําคําถามดังกลาว สอบถามกับวิทยากรในโครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพ แก
บุคลากร วันท่ี 30 มีนาคม 2554



วาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา

3.1 กําหนดประชุมชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพแกหนวยงานท่ีรับการประเมิน

ประธานขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณากําหนดวัน ประชุมชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพแก
หนวยงานท่ีรับการประเมิน ระหวางวันท่ี 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2554

มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบใหกําหนดวันประชุมชี้แจงตัวบงชีแ้ละเกณฑการประเมินคุณภาพแกหนวยงานท่ีรับการ
ประเมินในวันท่ี 30 มีนาคม 2554 ในชวงบาย ตอจากการจัดโครงการใหความรูดานประกันคุณภาพแกบุคลากร

วาระท่ี 4 เร่ืองอื่นๆ

4.1 พิจารณาเกณฑการให 5 คะแนน

ประธานขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาเกณฑการให 5 คะแนน ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ดังนี้

เกณฑการให 5 คะแนน ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ

1. สงแบบรายงานภาระงานตามกําหนดเวลาท่ีกําหนด 1 คะแนน
2. รวมกิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับแผน/ประกันคณุภาพ ครั้งละ 1 คะแนน
3. กรรมการประเมินคุณภาพหนวยงานในคณะหนวยงานละ 1 คะแนน
4. ประชุมคณะกรรมการฝายวางแผน/ประกันคุณภาพ คะแนนเต็ม 3 คะแนน
5. ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายกิจกรรมละ 1 คะแนน

หมายเหตุ :
1. ขอ 1 เฉพาะอาจารย ถาเปนสายสนับสนุนตองรายงานขอมูลตามแบบรายงานภาระงานสายสนับสนุนจึงจะคิด

คะแนนได
2. ขอ 2 เปนกิจกรรม/โครงการ ท่ีเกี่ยวกับแผนหรือประกันคณุภาพท่ี คณะ/วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย/สกอ./สมศ. จัด

คิดคะแนนรวมแลวไมเกิน 3 คะแนน
3. ขอ 4 คะแนนเต็ม 3 คะแนน (คะแนนท่ีไดจะคิดจากการเขาประชุม/เสนอความคิดเห็นตามสัดสวน เชน มีประชุม

ท้ังหมด 6 ครั้ง เขาประชุม/เสนอความคิดเห็น 4 ครั้ง จะได 2 คะแนน)

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหมีการปรับเล่ียนเกณฑการให 5 คะแนน โดยปรับหมายเหตุในขอ 2 ใหคิดคะแนนตามจํานวนครั้ง
ท่ีเขารวม และตัดเกณฑการใหคะแนนขอ 3 ออก ซ่ึงปรับเปล่ียนแลวจะมีรายละเอียด ดังนี้

1. สงแบบรายงานภาระงานตามกําหนดเวลาท่ีกําหนด 1 คะแนน
2. รวมกิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับแผน/ประกันคณุภาพ ครั้งละ 1 คะแนน
3. ประชุมคณะกรรมการฝายวางแผน/ประกันคุณภาพ คะแนนเต็ม 3 คะแนน
4. ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายกิจกรรมละ 1 คะแนน

หมายเหตุ :
1. ขอ 1 เฉพาะอาจารย ถาเปนสายสนับสนุนตองรายงานขอมูลตามแบบรายงานภาระงานสายสนับสนุนจึงจะคิด

คะแนนได
2. ขอ 2 เปนกิจกรรม/โครงการ ท่ีเกี่ยวกับแผนหรือประกันคุณภาพท่ี คณะ/วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย/สกอ./สมศ. จัด

คิดคะแนนตามจํานวนครั้งท่ีเขารวม



3. ขอ 4 คะแนนเต็ม 3 คะแนน (คะแนนท่ีไดจะคิดจากการเขาประชุม/เสนอความคิดเห็นตามสัดสวน เชน มีประชุม
ท้ังหมด 6 ครั้ง เขาประชุม/เสนอความคิดเห็น 4 ครั้ง จะได 2 คะแนน)

เลิกการประชุมเวลา 15.30 น.

น.ส.ภัทรวดี    ชิณศรี
ผูจดรายงานการประชุม


