
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 4/2555 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555  เวลา 09.00-11.00 น.  
ณ ห้องประชุม SC9-110  อาคาร 9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
ผู้มาประชุม 

1. รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพ     ประธานกรรมการ 
2. รศ.สกาวรัตน์    จงพัฒนากร(น.ส.พรพรรณ  เล้าสมบูรณ์  แทน)  กรรมการ 
3. รศ.อัจฉริยา ปราบอริพ่าย     กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สิทธิพงษ ์ รักตะเมธากูล (นางอารีย์  คนใหญ ่ แทน)   กรรมการ 
5. อ.ดร.สจุิตรา     แสนหาญ (อ.ดร.ทิพวรรณ  พุทธสนธิพจน์  แทน)  กรรมการ 
6. อ.ดร.พัชน ี วิชิตพันธ์ุ  (อ.ดร.ศลยา  สุขสะอาด  แทน)   กรรมการ 
7. อ.จุรีวรรณ จันพลา     กรรมการ 
8. อ.ภัทรพร จินตกานนท์     กรรมการ 
9. นางสุวรรณ ี ศรีนวล     กรรมการและเลขานุการ 
10. น.ส.สินาพร เจริญศักดิ ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. น.ส.จิราพร สามสีเนียม     ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม      

1. รศ.ดร.จงรักษ์    แก้วประสิทธ์ิ     ติดราชการ 
2. รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์    ติดราชการ 
3. ผศ.นพพร รัตนช่วง     ติดราชการ 
4. อ.วิไลลักษณ ์ ขวัญยืน     ติดราชการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

เร่ืองท่ีประชุม 

 รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ์  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธานการประชุมเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้ 
 

วาระที่ 1   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
           1.1 เกณฑ์ประเมินความดีความชอบฝ่ายประกันคุณภาพ 
   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกณฑ์ประเมินความดีความชอบฝ่ายประกันคณุภาพ ซึ่งมีคะแนนเตม็ 10 คะแนน โดยเกณฑ์ที่ 
1-4 เป็นคะแนนท่ีจะได้จากการมสี่วนร่วมของบุคลากร และเกณฑท์ี่ 5-9 เป็นคะแนนท่ีจะได้จากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  
  

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
  
  1.2  นัดประชุมกลุ่มที่ 1 วันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม SC9-110  
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่ ได้นัดประชุมกลุม่ที่ 1 เพื่อปรึกษาหารือ ให้ได้ข้อมลูที่จะใช้ในการสมัมนาประกันคุณภาพ 
วันท่ี 15-16 กันยายน 2555 และขอให้กลุ่มอื่นๆ ด าเนินการเช่นเดียวกันด้วย 
   

   มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



  1.3  ก าหนดการโครงการสัมมนาประกันคุณภาพ 
          ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพ จะจัดโครงการสัมมนาประกันคุณภาพ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันท่ี 15-16 กันยายน 
2555 ณ น้ าใสรีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ประธานจึงแจ้งก าหนดการสัมมนา ให้ท่ีประชุมรับทราบ  

วันที่ 15 กันยายน 2555 
07.00  น.  พร้อมกันที่หน้าอาคาร 9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

    และออกเดินทางสู่  น้ าใสรีสอร์ท อ.เมืองจ.กาญจนบรุี   

09.00 09.20 น. ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง  

09.20 09.30 น. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กล่าวเปิดโครงการ 

09.30 12.00 น. กิจกรรมระดมสมอง  
  1) ปัญหาอุปสรรค ในการด าเนนิงานประกันคุณภาพ  
  2) แนวทางแก้ไขปัญหา 

3) แนวทางการประเมินหน่วยงานภายใน ปีการศึกษา 2555  
      - รูปแบบการประเมิน 

- วัน/เวลา (7-10 พฤษภาคม 2556) 
- พิจารณา (ร่าง) ตัวบ่งช้ีที่ควรใช้ในการประเมินสายวิชา 

12.00  13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00  14.30 น. กลุ่มเสนอผลการระดมสมอง 

14.30  14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

14.45    17.00 น. กิจกรรมระดมสมอง  
   4) การจัดท าแผนพัฒนาปรับปรงุฯ (สปค.01)  ตามข้อเสนอแนะ 
      ของคณะกรรมการประเมินคณุภาพคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   5) แนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

         6) ประชุมสมาชิกในกลุ่ม เพื่อก าหนด วัน เวลา ท่ีจะจดักิจกรรมการ 
                        แลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง และ จัดท าปฏิทินกิจกรรม 

17.00  18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 

18.00    19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
 

วันที่ 16 กันยายน 2555 
07.30  08.30 น. รับประทานอาหารเช้า  
08.30    09.00  น. เก็บสัมภาระ คืนกุญแจห้องพักกับทางรีสอร์ท 
09.00    10.30 น. กลุ่มสรุปผล และเตรียมเสนอผลการระดมสมอง 
10.30   10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45   12.00 น. กลุ่มเสนอผลการระดมสมอง  
12.00   13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น.   ออกเดินทางจากน้ าใสรสีอร์ท 
16.30  น.  ถึงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ   

  



วาระที่ 2   เร่ืองสืบเนื่อง 
   2.1 (ร่าง) ตัวบ่งชี้ที่ควรใช้ในการประเมินสายวิชา 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งท่ี 3/2555 วาระที่ 3.2 แนวทางการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายใน
ซึ่งมีมติมอบให้ประธานเลือกตัวบ่งช้ีที่เห็นสมควรประเมินคุณภาพสายวิชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพ
หน่วยงานภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 นั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง)ตัวบ่งช้ีที่
ควรใช้ในการประเมินสายวิชาดังตารางที่ 1 โดยตัวบ่งช้ีสีขาว คือ ตัวบ่งช้ีทีค่วรใช้ประเมินสายวิชา  

ตารางที่ 1 (ร่าง)ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพสายวิชา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ 
รอบ

ระยะเวลา 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

1 สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ปีงบประมาณ 

2 สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตตลักษณ์ ปีการศึกษา 

3 สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 

4 สมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ปีการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

5 สกอ. 2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 

6 สกอ. 2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 

7 สกอ. 2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 

8 สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 

9 สกอ. 2.5 ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 

10 สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 

11 สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ปีการศึกษา 

12 สกอ. 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 

13 สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 

14 สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 
15 สมศ. 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีปฏิทิน 

16 สมศ. 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีปฏิทิน 
17 สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย์ ปีการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

18 สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ปีการศึกษา 

19 สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 

20 มก. 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

21 สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 
22 สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 
23 สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ปีงบประมาณ 

24 สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีปฏิทิน 

25 สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ปีปฏิทิน 

26 สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ปีปฏิทิน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 



ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ 
รอบ

ระยะเวลา 
27 สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 

28 สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ปีการศึกษา 

29 สมศ. 8 
ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ปีการศึกษา 

30 สมศ. 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ปีการศึกษา 

31 สมศ. 18.1 
ผลการชี้น าป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบันประเด็นด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ปีการศึกษา 

32 สมศ. 18.2 
ผลการชี้น าป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน ประเด็นทาง
การเกษตร 

ปีการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

33 สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 

34 สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 

35 สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

36 สกอ.7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ปีการศึกษา 

37 สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ปีการศึกษา 

38 สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ปีการศึกษา 

39 สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 

40 สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน ปีการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

41 สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ปีงบประมาณ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

42 สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 

43 สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 
 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมีการปรับแก้ ดังตารางที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
       1. เพิ่มตัวบ่งช้ีเลือก จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี  ซึ่งทุกหน่วยงานต้องเลือกไม่น้อยกว่า 3 ตัวบ่งช้ี ได้แก่  

1) สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
2) สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
3) สมศ. 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
4) สกอ. 6.1 และกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5) สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

 2. เปลี่ยนจากตัวบ่งช้ีบังคับ เป็นตัวบ่งช้ีเลือก จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่   
1) สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
2) สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 3. เพิ่มตัวบ่งช้ี สกอ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ เป็นตัวบ่งช้ีบังคับ โดยปรับเปลี่ยนเกณฑ์ให้เหมาะสม
กับสายวิชา โดยจะหารือในที่ประชุมการสัมมนาประกันคุณภาพ วันท่ี 15-16 กันยายน 2555 
 4. ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ ตัวบ่งช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เหมาะสมกับสายวิชา        
โดยจะหารือในที่ประชุมการสัมมนาประกันคุณภาพ วันท่ี 15-16 กันยายน 2555  
      5. องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต เห็นควรให้หารือในที่ประชุมการสัมมนาประกันคุณภาพ วันที่ 15-16 
กันยายน 2555 ว่าควรจะประเมินสายวิชาหรือไม่ 



       6. เพิ่มตัวบ่งช้ี สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน เป็นตัวบ่งช้ีบังคับ และเห็นควรให้
ด าเนินการ ดังนี้  
   1) ด าเนินการจัดท าแบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารหน่วยงานใหม่ โดยให้พิจารณาประเด็น
ค าถามจากแบบประเมินคณบดีในระบบออนไลน์ และภาระหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละต าแหน่ง 
   2) ควรให้มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้   
     
  -  อ.ดร.แตงอ่อน พรหมมิ ผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจ าคณะ เป็น ประธาน 
   -  รศ.ปริทรรศน์ นฤทุม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการประจ าคณะ เป็น กรรมการ 
   - รศ.อัจฉริยา ปราบอริพ่าย  กรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็น กรรมการ 
   -  อ.ภัทรพร  จินตกานนท ์ กรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็น กรรมการ 

   -  น.ส.นิษา  บุญหาปอง เป็น เลขานุการ 

 
ตารางที่ 2 (ร่าง)ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพสายวิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ 
รอบ

ระยะเวลา 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

1 สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ปีงบประมาณ 

2 สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตตลักษณ์ ปีการศึกษา 

3 สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 

4 สมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ปีการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

5 สกอ. 2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 

6 สกอ. 2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 

7 สกอ. 2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 

8 สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 

9 สกอ. 2.5 ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 

10 สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 

11 สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ปีการศึกษา 

12 สกอ. 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 

13 สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 

14 สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 

15 สมศ. 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีปฏิทิน 

16 สมศ. 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีปฏิทิน 

17 สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย์ ปีการศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา(หารือในท่ีประชุมการสัมมนาอีกครั้ง ว่าควรประเมินสายวิชาหรือไม่) 

18 สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ปีการศึกษา 

19 สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 

20 มก. 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

21 สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 

22 สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 



ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ 
รอบ

ระยะเวลา 
23 สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ปีงบประมาณ 

24 สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีปฏิทิน 

25 สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์(ตัวบ่งชี้เลือก) ปีปฏิทิน 

26 สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ(ตัวบ่งชี้เลือก) ปีปฏิทิน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

27 สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม(ตัวบ่งชี้เลือก) ปีการศึกษา 

28 สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม(ตัวบ่งชี้เลือก) ปีการศึกษา 

29 สมศ. 8 
ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

ปีการศึกษา 

30 สมศ. 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก(ตัวบ่งชี้เลือก) ปีการศึกษา 

31 สมศ. 18.1 
ผลการชี้น าป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบันประเด็นด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ปีการศึกษา 

32 สมศ. 18.2 
ผลการชี้น าป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน ประเด็นทาง
การเกษตร 

ปีการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

33 สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม(ตัวบ่งชี้เลือก) ปีการศึกษา 

34 สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 

35 สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

36 สกอ. 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ปีการศึกษา 

37 สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ปีการศึกษา 

38 สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ปีการศึกษา 

39 สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง(ตัวบ่งชี้เลือก) ปีการศึกษา 

40 สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน (หน่วยงาน) ปีการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

41 สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ(ปรับเกณฑ์การประเมิน) ปีงบประมาณ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

42 สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(ปรับเกณฑ์การประเมิน) ปีการศึกษา 

43 สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 

 
หมายเหตุ ตัวบ่งช้ีบังคับ รวม 17 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 11 ตัวบ่งช้ี, สมศ. 6 ตัวบ่งช้ี)  

ตัวบ่งช้ีเลือก รวม 7 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 4 ตัวบ่งช้ี, สมศ 3 ตัวบ่งช้ี)    **หน่วยงานต้องเลือกไม่น้อยกว่า 3 ตัวบ่งช้ี** 
 
 
 
 

 
 
 
 



วาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
             3.1 รูปแบบการสัมมนา  
 เนื่องจากจะมีการสัมมนาประกันคณุภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันท่ี 15-16 กันยายน 2555 ประธานจึงขอให้
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารูปแบบการสัมมนา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ระดมสมองในประเด็นต่อไปนี ้

1)   ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานประกันคณุภาพของแต่ละหน่วยงาน/ภาพรวม 
2)   แนวทางแก้ไขปัญหา 
3)   แนวทางการประเมินหน่วยงานภายใน ปีการศึกษา 2555 

- รูปแบบการประเมิน 
- วัน/เวลา (7-10 พฤษภาคม 2556) 
- พิจารณา (รา่ง) ตัวบ่งช้ีที่ควรใช้ในการประเมินสายวิชา 

4)   การจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

5) แนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตลอดจนก าหนด วัน เวลา ที่จะจัดกิจกรรมการ แลกเปลี่ยนอย่าง
ต่อเนื่อง และ จัดท าเป็นปฏิทินกิจกรรม  

 

    มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยมีมติที่ประชุมดังนี้ 
 1) ประเด็นที่ 1, 2 ควรมีการประชุมภายในกลุ่ม เพื่อเตรียมข้อมูลในประเด็น ก่อนเดินทางไปสัมมนา 
 2) ประเด็นท่ี 3 แนวทางการประเมินหน่วยงานภายใน ปีการศึกษา 2555  
  -  รูปแบบการประเมิน  ใช้กรรมการชุดเดียวกัน และประเมินองค์ประกอบเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 3 
กลุ่มดัง ตารางที่ 3 
 ตารางที่ 3  การแบ่งกลุ่ม คณะกรรมการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายใน ส าหรับสายวิชา 

กรรมการกลุ่มที ่ องค์ประกอบ 

1 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

2 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

3 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 
ซึ่งฝ่ายประกันคุณภาพ จะด าเนินการติดต่อ ทาบทามบุคลากรภายในคณะฯ ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมิน เป็นกรรมการประเมิน
หน่วยงานภายใน โดยผู้ที่ยินดีเป็นกรรมการต้องระบุว่าประสงค์ที่จะเป็นกรรมการกลุ่มใด (กลุ่มที่ 1-3) 
  -  วัน/เวลา การประเมิน   ประเมินทุกหน่วยงาน ระหว่างวันท่ี 7-10 พฤษภาคม 2556 
  -  พิจารณา (ร่าง)ตัวบ่งช้ีที่ควรใช้ในการประเมินสายวิชา  ตามมติที่ประชุมวาระที่ 2.1 (ร่าง) ตัวบ่งช้ีที่ควรใช้ในการ
ประเมินสายวิชา ซึ่งมีมติดังตารางที่ 2 และสามารถสรุป (ร่าง) ตัวบ่งช้ีที่ควรใช้ประเมินสายวิชา เป็น 3 กลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พิจารณาในแต่ละประเด็น ของแต่ละกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4    
  
 
 
 
 
 
 



 
 ตารางที่ 4  (ร่าง)ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพสายวิชา   (แบ่งตามกลุม่ประกันคุณภาพ) 

กลุ่ม ตัวบ่งชี้บังคับ ตัวบ่งชี้เลือก รวมตัวบ่งชี้ 

กลุ่มที่ 1 
(องค์ประกอบท่ี  

1, 7, 8, 9) 

(1) สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
(2) สกอ. 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
(3) สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
(4) สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารหน่วยงาน 
(5) สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ(ปรับเกณฑ์) 
(6) สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(ปรับเกณฑ์) 

สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
บังคับ 6 
เลือก 1 

รวม 7 ตัวบ่งชี้ 

กลุ่มที่ 2 
(องค์ประกอบท่ี  

2, 3, 6) 

(1) สกอ. 2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
(2) สกอ. 2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(3) สกอ. 2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(4) สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
(5) สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 
(6) สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(7) สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(8) สมศ. 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 
(9) สมศ. 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

บังคับ 9 
เลือก 1 

รวม 10 ตัวบ่งชี้ 

กลุ่มที่ 3 
(องค์ประกอบท่ี  

4, 5) 

(1) สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 
(2) สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

(1) สมศ. 6 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
(2) สมศ. 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับ
การรับรองคุณภาพ 
(3) สมศ. 9 การเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 
(4) สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
(5) สกอ. 5.2 กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

บังคับ 2  
เลือก 5 

รวม 7 ตัวบ่งชี้ 

รวม 17 ตัวบ่งชี้ 7 ตัวบ่งชี้ 24 ตัวบ่งชี้ 
  
 3) ประเด็นท่ี 5 แนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    เห็นควรให้แต่ละกลุ่ม ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน เอกสารหลักฐานที่ใช้ในแต่ละตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมิน รวมทั้งวิธีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
 

3.2  รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประธานขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นประเด็นในการชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ของแต่

ละกลุม่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 
2) พิจารณาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม ในการประเมินหน่วยงานภายใน 
3) เอกสารหลักฐานที่ใช้ในแต่ละเกณฑ์และตัวบ่งช้ี 
4) วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ตามแบบฟอรม์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยให้ตัดข้อที่ 2) พิจารณาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม ในการประเมินหน่วยงานภายใน
ออก เนื่องจากจะน า (ร่าง) ตัวบ่งช้ีที่ควรใช้ในการประเมินสายวิชา ดังตารางที่ 2 ให้ที่ประชุมสัมมนาพิจารณาและสรุปผล ดังนั้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงมี 3 ข้อ ดังนี ้

1) ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 
2) เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ในแต่ละเกณฑ์และตัวบ่งช้ี 
3) วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ตามแบบฟอรม์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
3.3 ประชุมสมาชกิในกลุม่ เพ่ือก าหนด วัน เวลา ที่จะจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง และจดัท าปฏิทิน

กิจกรรม เพ่ือเป็นร่างให้กลุ่มในการสัมมนาพิจารณา 
ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการประชุมสมาชิกในกลุ่ม เพื่อก าหนด วัน เวลา ที่จะจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

อย่างต่อเนื่อง และจัดท าปฏิทินกิจกรรม เพื่อเป็นร่างให้กลุ่มในการสัมมนาพิจารณา โดยขอให้ทุกกลุ่ม ด าเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2555 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยแต่ละกลุ่มต้องน า (ร่าง) ปฏิทินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ไปด าเนินการสัมมนาประกัน
คุณภาพ ประเด็นแนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในวันท่ี 15-16 กันยายน 2555 นีด้้วย 

 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 

 
 น.ส.จิราพร  สามสีเนียม 
  ผู้จดรายงานการประชมุ

 


