
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
ครั�งที� 4/2554 

วนัจันทร์ที� 18 เมษายน 2554  เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องประชุม SC9-110  อาคาร 9   คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ    ประธานกรรมการ 
2. รศ.สกาวรัตน์       จงพฒันากร     กรรมการ 
3. ผศ.นพพร            รัตนช่วง            กรรมการ 
4. อ.ดร.สุชีวนั    กรอบทอง         กรรมการ 
5. อ.ดร.อารีย ์    อินทร์นวล           กรรมการ 
6. อ.ดร.รัชพล         พะวงศรั์ตน์        กรรมการ  
7. อ.ดร.สุจิตรา        แสนหาญ     กรรมการ 
8. อ.ปรวฒัน์           วสูิตรศกัดิ1      กรรมการ 
9. อ.จุรีวรรณ           จนัพลา  (นางสุกญัญา    ศิบุญนนัท ์แทน )   กรรมการ 
10. อ.ภทัรพร            จินตกานนท ์ (อ.สุรีรัตน์   วงศส์มิง แทน )    กรรมการ 
11. นางสุวรรณี         ศรีนวล      กรรมการ 
12. นางจุฑามาศ       บุญมา      กรรมการ 
13. น.ส.สินาพร        เจริญศกัดิ1      กรรมการและเลขานุการ  
14. น.ส.ภทัรวดี        ชิณศรี      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.จงรักษ ์      แกว้ประสิทธิ1  
2. อ.ดร.สุรางค ์      ณรงคศ์กัดิ1 สกลุ     ติดราชการ 
3. อ.ดร.พรพิศ         ยิ;มประยรู     ติดราชการ 
4. อ.วไิลลกัษณ์       ขวญัยนื      ติดราชการ 
5. อ.สุภณิดา           พวงผกา      ติดราชการ       
6. นายวทิยา            จ่าทอง      ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. อ.อรรถพล          คาํเขียน 
 2. น.ส.จิราภรณ์      วงษจู์ 

เริ�มประชุมเวลา 13.30 น. 

เรื�องที�ประชุม 

 รศ.จิตราภรณ์  ธวชัพนัธ์ุ  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ ประธานการประชุมเปิดประชุมและดาํเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดงันี; 



วาระที� 1  เรื�องแจ้งเพื�อทราบ 

1.1 เสนอชื@อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะ ประจาํปี 2554 

 ประธานแจง้ใหที้@ประชุมทราบ เกี@ยวกบัการเสนอชื@อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะ  
ประจาํปี 2554  สืบเนื@องจากการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพฯ ครั; งที@ 3/2554 ซึ@งมีมติเสนอชื@อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดบัคณะ ประจาํปี 2554 ไปแลว้นั;น แต่เนื@องจากประธานกรรมการ ที@เรียงลาํดบัไว ้จาํนวน 3 ท่าน นั;นติดภาระกิจ
อื@นไม่สามารถทาํหนา้ที@ได ้ในที@สุดได ้รศ.ดร.สิรี ชยัเสรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน ดงันั;นรายนามคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ประจาํปี 2554  มีดงันี; 

1. รศ.ดร.สิรี ชยัเสรี   ประธานกรรมการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์  
2. รศ.ดร.ชุลีรัตน์  จรัสกลุชยั รองประธานกรรมการ คณะวทิยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
3. รศ.ดร.วภิาวรรณ  อยูเ่ยน็   กรรมการ   คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์  
4. นางอรอนงค ์ แช่มเลก็  กรรมการ   คณะวทิยาศาสตร์ ม.ศิลปากร  

 มติที@ประชุม   รับทราบ 

1.2   ผลการประเมินโครงการอบรมความรู้ดา้นประกนัคุณภาพแก่บุคลากร    

 ประธานแจง้ใหที้@ประชุมทราบถึงผลการประเมินโครงการอบรมความรู้ดา้นประกนัคุณภาพแก่บุคลาก� ������ ก	�
�	

�	����	��������������ก���ก	� ����!"�#�$	%���!�	 &��"�� 
 

สรุปผลประเมิน 

(ค่าระดบัความพึงพอใจ    5 = ดีมาก        4 = ดี     3 = พอใช ้      2 = ตอ้งปรับปรุง     1 = ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ) 

รายการประเมิน 

ระดบัความพงึพอใจ 

X  ระดบั 
ดมีาก ด ี พอใช้ 

ต้อง

ปรับปรุง 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

จาํนว
น 

% จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

1. ความเขา้ใจในระบบและกลไกประกนัคุณภาพของ
มหาวิทยาลยั 

3 8.3 20 55.6 13 36.1 - - - - 3.72 ดี 

2. ความรู้/เขา้ใจตวับ่งชี;และเกณฑป์ระเมินคุณภาพคณะวิชา 5 13.9 22 61.1 9 25.0 - - - - 3.89 ดี 
3. การเปิดโอกาสให้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 16 44.4 12 33.3 8 22.2 - - - - 4.22 ดี 
4. ท่านไดป้ระโยชน์จากการประชุมตามที@คาดหวงั 6 16.7 22 61.1 8 22.2 - - - - 3.94 ดี 
5. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์โครงการฯ 15 41.7 13 36.1 7 19.4 1 2.8 - - 4.17 ดี 

6. ความเหมาะสมของช่วงเวลาการจดัโครงการฯ (30 มีนาคม) 10 27.8 20 55.6 6 16.7 - - - - 4.11 ดี 
7. ความเหมาะสมของระยะเวลาการบรรยาย/การตอบขอ้ซกัถาม 6 16.7 25 69.4 5 13.9 - - - - 4.03 ดี 
8. ความพึงพอใจโดยรวมของการดาํเนินงานโครงการ 10 27.8 21 58.3 5 13.9 - - - - 4.14 ดี 

เฉลี�ยรวม 4.03 ด ี

 

 

 



ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอื�น ๆ 
  1. เครื@องเสียงไม่ค่อยดี และสถานที@คบัแคบ นอกนั;นดีมากแลว้ 

2. อยากใหส้รุปรายงานการอบรมวนันี;และคาํตอบจากวิทยากรในแต่ละขอ้ประเด็นคาํถาม เวียนในระบบ e-office เพื@อให้
บุคลากรท่านอื@นๆ สรุปความเขา้ใจใหต้รงกนั 

 มติที@ประชุม   รับทราบ  

1.3   การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

   ประธานแจง้ใหที้@ประชุมทราบเกี@ยวกบัการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามกฎกระทรวงว าด วยระบบ หลกั
เกณฑ  และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กาํหนดให การประเมินคุณภาพภายนอกครอบคลุมมาตรฐาน ๔ มาตรฐาน 
คือ ๑) ผลการจดัการศึกษา ๒) การบริหารจดัการศึกษา  ๓) การจดัการเรียนการสอนที@เน นผ ูเรียนเป นสาํคญั ๔) การประกนัคุณภาพ
ภายใน ประกอบด วยตวับ งชี; พื;นฐานตวับ งชี;อตัลกัษณ  และตวับ งชี;มาตรการส งเสริม จาํนวน ๑๘ ตวับ งชี;  โดยตวัอกัษรสีแดง คือ ตวั
บ่งชี; ที@คณะไม่ตอ้งทาํ และตวัอกัษรสีนํ; าเงิน คือ ตวับ่งชี; ที@ปรับใหม่ซึ@งคณะจะตอ้งทาํ  รวมตวับ่งชี;ที@คณะตอ้งทาํ จาํนวน 16 ตวับ่งชี;  
ดงันี;  

ประเภท 
ชนิด 

ของตวับ่งชี� 
นํ�าหนัก 

มาตรฐานตาม 
กฎกระทรวง 

ตัวบ งชี� 

พื�นฐาน 

ด านคุณภาพบัณฑิต    ๒๐  
 

ผลการจดั
การศึกษาและการ
จดัการเรียนการ

สอนที@เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั 

๑. บณัฑิตปริญญาตรีที@ได งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป  ผลลพัธ์ ๕ 

๒. คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห งชาติ ผลลพัธ์ ๕ 

๓. ผลงานของผ ูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที@ได รับการตีพิมพ หรือเผยแพร่ ผลลพัธ์ ๕ 

๔. ผลงานของผ ูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกที@ได รับการตีพิมพ หรือเผยแพร  ผลลพัธ์ ๕ 

ด านงานวิจัยและงานสร างสรรค์   ๑๕ 

๕. งานวจิยัหรืองานสร างสรรค ที@ได รับการตีพิมพ หรือเผยแพร่ ผลลพัธ์ ๕ 

๖. งานวจิยัที@นาํไปใช ประโยชน  ผลลพัธ์ ๕ 

๗. ผลงานวชิาการที@ได รับการรับรองคุณภาพ ผลลพัธ์ ๕ 

ด านการบริการวิชาการแก สังคม    ๑๐ 

๘. ผลการนาํความรู และประสบการณ จากการให บริการวชิาการมาใช ในการพฒันาการเรียนการ
สอนหรือการวจิยั ผลลพัธ์ 

๕ 

๙. ผลการเรียนรู และเสริมสร างความเข มแขง็ของชุมชนหรือองค กรภายนอก ผลลพัธ์ ๕ 

ด านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    ๑๐ 

๑๐. การส งเสริมและสนบัสนุนด านศิลปะและวฒันธรรม ผลลพัธ์ ๕ 

๑๑. การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม กระบวนการ ๕ 

ด านการบริหารและการพฒันาสถาบัน    ๑๕ การบริหาร 
จดัการศึกษา ๑๒. การปฏิบติัตามบทบาทหน าที@ของสภาสถาบนั กระบวนการ ๕ 

๑๓. การปฏิบติัตามบทบาทหน าที@ของผ ูบริหารสถาบนั กระบวนการ ๕ 

๑๔. การพฒันาคณาจารย  ผลลพัธ์ ๕ 

ด านการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน   ๕ การประกนั 



ประเภท 
ชนิด 

ของตวับ่งชี� 
นํ�าหนัก 

มาตรฐานตาม 

กฎกระทรวง 

๑๕. ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยต นสังกดั ผลลพัธ์ ๕ คุณภาพภายใน 

ตัวบ งชี� 

อตัลักษณ  

๑๖.๒ ผลการพฒันาบณัฑิตให้เกิดอตัลกัษณ์ตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจและวตัถุประสงค ของ
การจดัตั;งสถาบนั 

ผลลพัธ์ 
๑๐ 

ผลการจดั 
การศึกษาและการ
จดัการเรียนการ

สอนที@เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั 

๑๗. ผลการพฒันาตามจุดเน นและจุดเด นที@ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั ผลลพัธ์ ๕ 

ตัวบ งชี� 

มาตรการ 

ส งเสริม 

๑๘. ผลการชี;นาํป้องกนั หรือแก ป ญหาสังคมในด านต างๆ  ผลลพัธ์ 

๑๐ 

 มติที@ประชุม   รับทราบ 

วาระที� 2 เรื�องสืบเนื�อง 

 2.1  ติดตามความกา้วหนา้โครงการศึกษาดูงาน 

 สืบเนื@องจากการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ครั; งที@ 3/2554 เรื@อง การติดตามความกา้วหนา้โครงการ
ศึกษาดูงาน สรุปกาํหนดการศึกษาดูงานที@มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั วนัที� 20 เมษายน 2554   และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วนัที� 26 

พฤษภาคม 2554   โดยการศึกษาดูงานที@มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  มีผูร่้วมศึกษาดูงานทั;งสิ;นจาํนวน 22 คน 
กาํหนดการเดินทาง ดงันี;  
 - เดินทางโดยรถตู ้2 คนั  

  1. นค 2270 นฐ พขร.นายสุรชยั รื@นนุสาร (087-164-7259)  

  2. นค 3489 นฐ พขร.นายอานนท ์ สุวรรณประเสริฐ (081-205-4876) 

 หมายเหตุ : 1. แต่งกายสุภาพโดยสวมเสื;อสูทคณะฯ  

   2. ออกเดินทางเวลา 7.00 น. ณ ดา้นหนา้อาคาร 9 

 ในการศึกษาดูงานนั;น ขอใหผู้ร่้วมศึกษาดูงานโปรดเตรียมคาํถามเพื@อการแลกเปลี@ยนเรียนรู้จากหน่วยงาน โดยอาจ
เป็นประเด็นดงัตวัอยา่ง ต่อไปนี;  

1. ด้านการบริหารจดัการ  

- การประเมินผลการปฏิบติังานของอาจารย ์บุคลากรสายสนบัสนุน                                             
- การส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความกา้วหนา้ในสายงานตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถนะ                  
 - กระบวนการใหบุ้คคลภายนอกมีส่วนร่วมในการพฒันาคณะ                                                              
- แผนกลยทุธ์ทางการเงิน                                                                                                              
- หลกัเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่หน่วยงานภายในคณะ                                                 
 - การนาํระบบบริหารความเสี@ยงมาใชใ้นการบริหารงานของคณะ  

2.  ด้านการเรียนการสอน                                                                                        
- แนวคิดในการสร้างและปรับปรุงหลกัสูตร                                                                  

- ระบบและกลไกในการบริหารจดัการหลกัสูตร                                                            
 - กระบวนการสอนที@เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั                                                                       
- การดาํเนินการตามเกณฑม์าตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2522 ( มคอ.) 



  3.   ด้านการพฒันานิสิต                                                                                                     
- การจดับริการแก่นิสิตและศิษยเ์ก่า                                                                             
- การส่งเสริมกิจกรรมพฒันานิสิตที@เด่นๆ 

 4.  ด้านการวจิยั                                                                                                             

- การสนบัสนุนการวจิยั                                                                                                   
- การบริหารจดัการความรู้จากงานวจิยั                                                                                
- การกระตุน้ใหมี้การตีพิมพเ์ผยแพร่และจดสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร                                                                      
 - การนาํงานวจิยัไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นต่าง ๆ 

5.  ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม                                                                                    

- การบูรณาการการบริการวชิาการแก่สงัคมเขา้กบัการเรียนการสอนและการวจิยั                               
- หลกัเกณฑห์รือระเบียบในการใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคมของอาจารย ์                                               
- ลกัษณะการใหบ้ริการวชิาการของคณะ                                                                       

- การประชาสมัพนัธ์การใหบ้ริการวชิาการ  
6. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  

- การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะ                                                                       
- ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศที@สนบัสนุนการประกนัคุณภาพ                                                           
- กลไกการใหค้วามรู้ดา้นประกนัคุณภาพแก่นิสิตและการส่งเสริมใหนิ้สิตมีส่วนร่วมในกระบวนการประกนั 

   คุณภาพของคณะ                                                                                                                       
 - การสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพระหวา่งคณะ/มหาวทิยาลยั 

  มติที@ประชุม  รับทราบ และเห็นชอบประเด็นคาํถามต่าง ๆ ตามที@เสนอ  

วาระที� 3  เรื�องเสนอเพื�อพจิารณา 

 3.1  ตวับ่งชี; ที@เป็นอตัลกัษณ์ของคณะ  

 สืบเนื@องจากการจดัโครงการอบรมความรู้ดา้นประกนัคุณภาพแก่บุคลากร เมื@อวนัที@ 30 มีนาคม 2554 ประธานไดเ้รียน
ปรึกษาวทิยากรเกี@ยวกบัตวับ่งชี;อตัลกัษณ์ของคณะ คือ หลกัสูตรที@มีการบูรณาการระหวา่งสาขา  ซึ@งที@ประชุมคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษา ครั; งที@ 1/2554  มีมติ เห็นชอบไปแลว้นั;น แต่วทิยากรมีความเห็นและขอ้เสนอแนะวา่เป็นตวับ่งชี;ที@ไม่ชดัเจน 
ตีความลาํบาก ควรเปลี@ยนตวับ่งชี;อตัลกัษณ์ใหม่ โดยอาจจะพิจารณาจากตวับ่งชี; เก่าของ สกอ. หรือตวับ่งชี;ของ สมศ. ที@เห็นวา่
เหมาะสม ดงันั;นจึงขอใหที้@ประชุมร่วมกนัพิจารณากาํหนดตวับ่งชี;ที@เป็นอตัลกัษณ์ของคณะใหม่ จากตวับ่งชี; ที@นาํเสนอ ดงันี;  

1. ระดบัความพงึพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บณัฑติ       (สมศ.)                                                                                              

ชนิดของตวับ่งชี�   ผลผลิต                                                                                                                                                                      

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)                                                                                                       

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ค่าเฉลี@ย  
1.00- 1.50 

ค่าเฉลี@ย  
1.51 – 2.50 

ค่าเฉลี@ย  
2.51 – 3.50 

ค่าเฉลี@ย  
3.51 – 4.50 

ค่าเฉลี@ย  
4.51 – 5.00 

 



2. ร้อยละของบทความวจิยัที�ได้รับอ้างองิ (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดบัชาต ิหรือระดบันานาชาตต่ิอ

อาจารย์ประจาํ (สกอ. เก่า)                                                                                                                                                                  

ชนิดของตวับ่งชี�   ผลผลิต                                                                                                                                                                   

รอบระยะเวลา รอบปีปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2553) 

สูตรการคาํนวณ 
จาํนวนบทความวจิยัที@ไดรั้บการอา้งอิง 

  จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (รวมลาศึกษาต่อ) 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1-5 ร้อยละ  6-10 ร้อยละ  11-15 ร้อยละ  16-20 มากกวา่ร้อยละ 20 
 
 

3.  ร้อยละของอาจารย์ประจาํที�เป็นที�ปรึกษา เป็นกรรมการวทิยานพินธ์ภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นกรรมการวชิาการ กรรมการ

วชิาชีพในระดบัชาต ิหรือระดบันานาชาตต่ิออาจารย์ประจาํ (สกอ. เก่า)                                                                                                                             

ชนิดของตวับ่งชี�   ปัจจยันาํเขา้ 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554) 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1-5 ร้อยละ  6-10 ร้อยละ  11-15 ร้อยละ  16-20 มากกวา่ร้อยละ 20 
 

4.  งบประมาณสําหรับการพฒันาคณาจารย์ทั�งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจาํ 

ชนิดของตวับ่งชี�   ปัจจยันาํเขา้                                                                                                                                                         

รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553) 

สูตรการคาํนวณ 

                                                                เงินที@ใชพ้ฒันาคณาจารยท์ั;งในและต่างประเทศ 
                                                                      จาํนวนอาจารยท์ั;งหมดรวมลาศึกษาต่อ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1,000 - 4,999  
บาท /คน 

5,000 - 9,999  
บาท /คน 

10,000 – 14,999 
บาท / คน 

15,000 – 19,999 
บาท / คน 

20,000 บาท / คน 
หรือมากกวา่ 

 มติที@ประชุม  เห็นชอบใหใ้ชต้วับ่งชี; ที@เป็นอตัลกัษณ์ของคณะทั;ง 4 ตวับ่งชี;  โดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเองก่อน 
แลว้เลือกใชเ้ฉพาะตวับ่งชี; ที@มีผลการประเมินดี 

X 100 



 3.2  การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน  

  ประธานขอให้ที@ประชุมร่วมกนัพิจารณา การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน บทที@ 4 
และบทที@ 5  ดงันี;  (บทที@ 1-3 ไดป้ระชุมชี;แจงหน่วยงานไปแลว้เมื@อวนัที@ 30 มีนาคม 2554) 

- บทที@ 4  แผนพฒันาปรับปรุง  เป็นการรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงจากขอ้เสนอแนะ 
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพในปีที@ผา่นมา  

- บทที@ 5 ขอ้มูลพื;นฐานสาํหรับการประเมินคุณภาพ เป็นขอ้มูลตามแบบฟอร์มของสาํนกัประกนัคุณภาพที@ใช ้
ในการประเมินคณะ ซึ@ งค่อนขา้งมีรายละเอียดมาก จึงไม่ตอ้งการให้เป็นภาระของสายวิชา แต่ก็มีขอ้มูลจาํเป็นบางอยา่งที@คณะตอ้ง
รวบรวมจากสายวชิา เช่น หลกัสูตร จาํนวนนิสิต จาํนวนบณัฑิต เป็นตน้ 

 มติที@ประชุม   ที@ประชุมเห็นชอบใหด้าํเนินการ ดงันี; 

1. บทที@ 4  แผนพฒันาปรับปรุง  ใหทุ้กสายวชิา/หน่วยงาน จดัทาํบทที@ 4 ตามแบบที@กาํหนดให้เช่นเดียวกบัปีที@ผ่าน
มา หน่วยงานใดที@ไม่มีขอ้มูล สปค.01 ของตนเอง ขอดูไดที้@หน่วยประกนัคุณภาพ (น.ส.ภทัรวดี  ชิณศรี)  

2. บทที@ 5 ขอ้มูลพื;นฐานสาํหรับการประเมินคุณภาพ                                                                                                      
-  หน่วยงานสนบัสนุน กรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มใหค้รบถว้นสมบูรณ์ เฉพาะองคป์ระกอบที@ประเมินตนเองใน
ภาพรวมของคณะ  

- สายวชิา กรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์ม ในช่องสีเขียว เฉพาะ ปี 2553  ขอ้ที@มีขอ้มูล เช่น หลกัสูตร จาํนวนนิสิต 
จาํนวนบณัฑิต  จาํนวนบุคลากร(ขอ้มูลที@คุณวไิล) เป็นตน้  

- ช่องที@ไม่กรอกขอ้มูล หา้มลบหรือตดัออก ใหใ้ชว้ธีิซ่อน เพื@อป้องกนัการผิดพลาดของสูตรคาํนวณ             

หมายเหตุ  สาํหรับสายวชิา หน่วยประกนัคุณภาพจะส่งไฟลข์อ้มูลพื;นฐาน (Common Data Set) ใหอี้กครั; งหลงัเลิกประชุม 

 
เลกิการประชุมเวลา 15.30 น. 

       
 
                      น.ส.ภทัรวดี    ชิณศรี 
                     ผูจ้ดรายงานการประชุม      

 


