
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ครั้งท่ี 5/2554 

วันพฤหัสบดี ท่ี 20 ตุลาคม 2554  เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุม SC9-110  อาคาร 9   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 
1. รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกันคุณภาพ    ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.จงรักษ์      แก้วประสิทธ์ิ     กรรมการ 
3. รศ.สกาวรัตน์       จงพัฒนากร     กรรมการ 
4. อ.ดร.สจิุตรา        แสนหาญ     กรรมการ 
5. อ.ดร.สุชีวัน    กรอบทอง         กรรมการ 
6. อ.ดร.พรพิศ         ยิ้มประยูร        (นางแสงแข  สุวรรณสุนทร แทน ) กรรมการ   
7. อ.สุภณิดา           พวงผกา     กรรมการ     
8. อ.จุรีวรรณ          จันพลา     กรรมการ 
9. อ.ภัทรพร           จินตกานนท์     กรรมการ 
10. นางสุวรรณี         ศรีนวล      กรรมการ 
11. น.ส.สินาพร        เจริญศักดิ ์     กรรมการและเลขานุการ  
12. น.ส.ภัทรวดี        ชิณศรี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.นพพร          รัตนช่วง            ติดราชการ 
2. อ.ดร.รัชพล        พะวงศ์รัตน์        ติดราชการ 
3. อ.ดร.อารยี์     อินทร์นวล           ติดราชการ 
4. อ.ดร.สรุางค์        ณรงค์ศักดิ์สกุล     ติดราชการ 
5. อ.ปรวัฒน์          วิสูตรศักดิ ์     ติดราชการ 
6. อ.วิไลลักษณ์       ขวัญยืน     ติดราชการ 
7. นายวิทยา          จ่าทอง      ติดราชการ   

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. อ.เพ็ญสินี              กิจค้า 
 2. น.ส.จิราพร            สามสีเนียม 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

เร่ืองท่ีประชุม 

 รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธ์ุ  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ประธานการประชุมเปิดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังน้ี 



วาระท่ี 1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 โครงการงบรายได้ท่ีได้รับการจัดสรร ประจําปี 2555 

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เก่ียวกับการโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจําปี 2555 จํานวน 5 
โครงการ เป็นเงิน 185,000 บาท ดังน้ี 

1. โครงการประเมินคุณภาพภายใน  ประจําปี 2555   70,000  บาท 
2. โครงการรางวัลคุณภาพสําหรับหน่วยงานภายใน   25,000  บาท 
3. โครงการสมัมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพ    50,000  บาท 
4. โครงการอบรมความรูด้้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร   25,000  บาท 
5. โครงการสมัมนาติดตามและประเมินผลการดําเนินการ   15,000  บาท 

รวม            185,000  บาท 
 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 

1.2   ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2554   

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ประจําปี 2554 ตาม
ระบบและกลไกประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์   ระหว่างวันท่ี 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2554  โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และไดร้วบรวมข้อมลูเพ่ิมเติมจาก
การสัมภาษณ ์อาจารย์ จํานวน 7 คน บุคลากร จํานวน 6 คน นิสิต จํานวน 9 คน และศิษย์เก่า จํานวน 2 คน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง    
9 องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมท่ีส่งไปในระบบ AMS e - Office 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ  

1.3   สรุปผลโครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554 

   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับสรุปผลการดําเนินงานโครงการประเมินคุณภาพภายใน  ประจําปี 2554 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางดําเนินการโครงการ ประจําปี 2555  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมท่ีส่งไปในระบบ AMS e – Office  

   
  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

วาระท่ี 2  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 2.1  แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ 2555 

ประธานขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
ประจําปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554–30 ก.ย. 2555)  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมท่ีส่งไปในระบบ AMS e – 
Office 



 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยแก้ไขกิจกรรมโครงการลําดับท่ี 16 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร ให้
อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2555 และลําดับท่ี 18 โครงการสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพ ให้อยู่ระหว่างเดือน
มีนาคม 2555 (ช่วงส่งเกรดแล้วก่อนเปิด Summer) ดังตาราง 

 
 

กิจกรรม / โครงการ 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

31            

2. ประชุมทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 

            

3. ประชุมทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพแก่บุคลากรและผู้รับผิดชอบงานประกัน 

            

4. จัดทําโครงการเพื่อของบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 
2556 

            

5.  กํ าหนดวันเวลาและรูปแบบการประเมินคุณภาพ
หน่วยงานภายในคณะ      

            

6.  เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับสาย
วิชา/ สํานักงาน    

            

7.  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงคณะ             
8. หน่วยงาน/ฝ่ายรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งช้ี เพื่อจัดทํา SAR             
9. หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้
คณะกรรมการ   

 
           

10. ประเมินคุณภาพหน่วยงาน  (โครงการประเมินคุณภาพ 
ประจําป ี2555 กิจกรรม 1) 

 
      7-11     

11. แจ้งผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน ประจาํปี 2555 
ให้หน่วยงานทราบ 

 
      31     

12. หน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ส่งคณะ         29    
13. คณะฯ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ประจําปี 
2555 

            

14. คณะฯ ส่งรายงานการประเมินตนเอง             
15. คณะฯ รับการประเมินคุณภาพ (โครงการประเมิน
คุณภาพ ประจําป ี2555 กิจกรรม 2) 

 
       30 1   

16. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกนัคุณภาพแก่บุคลากร             
17. โครงการรางวัลคุณภาพสําหรับหน่วยงานภายใน             

18. โครงการสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพ  
           

19. คณะฯ รับการตรวจเยีย่ม (โครงการประเมินคุณภาพ 
ประจําป ี2555 กิจกรรม 3) 

    
 

       

 

 2.2  แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) 

 ประธานขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ซ่ึงได้
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารท่ีรับผิดชอบองค์ประกอบต่าง ๆ 

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยให้แก้ไขและปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ดังน้ี 

 

 



แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ประจําปี 2554 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

รายงาน ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2554 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บทสรุปผู้บริหาร 
1. หน่วยงานย่อย
ยังขาดการทําแผน
ยุทธศาสตร ์

1. หน่วยงาน
ย่อยควรจัดทํา 
แผนยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตรข์อง
คณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 

ทุกหน่วยงานต้องมแีผน 
พัฒนาตนเอง เพ่ือกําหนด
ทิศทางและเป้าหมาย
ร่วมกัน 

ทุกหน่วยงานประชุม
ปรึกษาหารอืถึงแนว 
ทางต่างๆ และร่วม 
กันจดัทําแผน 

จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาหน่วยงาน
ภายในและประชา 
สัมพันธ์ให้บุคลากร
ได้รับทราบรว่มกัน 

จํานวน
หน่วยงานทีม่ี
แผนยุทธศาสตร ์
อย่างน้อยรอ้ยละ 
80 

  ต.ค. 54- พ.ค.
55 

รองคณบดี 
ฝ่ายวางแผน
ฯ 
/ หัวหน้า
หน่วยงาน 

2. ขาดการติดตาม
ที่มีประสิทธิภาพ  
 และขาดการ
ประเมนิเพ่ือนําผล
มาใช้ปรับปรุง 

2. คณะฯ ควร
ติดตามผลการ 
ดําเนนิงานอย่าง
มีประสิทธ ิ
ภาพ  และนําผล
มาวิเคราะห์ 
ประเมนิและ 
ใช้ในการ
ปรับปรุงแผน  

ในปีงบประมาณ 2553 ยัง
ไม่มีการติดตามและ
ประเมนิผลการดําเนนิงาน 
เริ่มมีการสรุปผลการปฏิบัต ิ
งานรอบ 8 เดือน ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 
2554 เสนอต่อคณะ 
กรรมการประจําคณะฯ ใน
การประชุมครั้งที่ 7/2554 
วันจนัทร์ ที ่25 กรกฎาคม 
2554 

ดําเนนิการสรุปผล
การปฏิบัติงานตาม
ตัวบ่งช้ีของแผน 
ปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ 2554 
เสนอต่อคณะ 
กรรมการประจํา
คณะฯ เพ่ือพิจารณา
และนําผลการ
พิจารณาและขอ้ 
เสนอแนะของคณะ 
กรรมการประจํา
คณะฯ ไปปรับปรุง
แผนกลยุทธแ์ละ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

1. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามตัว
บ่งช้ีของแผน 
ปฏิบัติงาน ประจํา 
ปี 2554 เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรม 
การประจําคณะ 
2. นําขอ้เสนอ 
แนะของคณะ 
กรรมการประจํา
คณะไปปรับปรุง
แผน 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 อยู่
ในระดับไม่ต่ํา
กว่าดี 

  พ.ย. 54- ต.ค. 
55 

รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และประกัน
คุณภาพ 

3. ทุนสนับสนนุ
นิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษายังมีน้อย  
หากมีการสร้าง
แรงจูงใจด้าน
ทุนการศึกษา
ให้กับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา จะ
ทําให้จํานวนนสิิต
เพ่ิมจํานวนขึ้น 

3. ควรให้การ
สนับสนุนทุน 
การศึกษาใน
ระดับบัณฑิต 
ศึกษา  และ
เตรียมความ
พร้อมของเครือ่ง 
มือและ
ห้องปฏิบัติการ
ให้เพียงพอต่อ
จํานวนนิสิต 

คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนภายนอกคณะและ 
มก. และดําเนนิการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้
หลากหลายช่องทางมากขึ้น 
และบริหารจัดการให้มี
ห้องเรียนแลห้องปฏิบัตกิาร
เพ่ิมขึน้ โดยใช้งบประมาณ
เงินกู้จากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ มหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร ์ 

          รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 



 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

4. กรอบในการ
บริหารงานวจิัย 
เช่ือมโยงการเรียน
การสอนกับบริการ
วิชาการไม่ชัดเจน  
ไม่มีระบบและ
กลไกในการรวบ 
รวม คัดสรรค์ 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความ 
รู้จากงานวจิัย 

4. คณะฯ ควร
จัดอบรมให้
ความรูแ้ก ่
อาจารย์ หรือมี
เวทแีลกเปล่ียน
เรียนรู้ในด้านที่
เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน  
ดังนี ้
1) การนําผลการ 
วิจัยในช้ันเรียน
ในด้านวธิีการ
สอนกระบวน 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมนิผลการ
เรียนรูข้องผู้เรียน 
มาพัฒนา
กระบวนการ
เรียนการสอน 
2) เทคนิคการบูร
ณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
กับการเรียนการ
สอนและ
กิจกรรมนิสิต 

  1. กําหนดกรอบใน
การบริหารงานวิจัย
เช่ือมโยงการเรียน
การสอน การ
บริการวิชาการให้
ชัดเจน 
2. ส่งเสรมิให้ผู้ 
วิจัย นําความรูท้ี่ได้
จากงานวิจัยไปใช้
ในการเรียนการ
สอน 
3. ส่งเสรมิให้มีการ
เช่ือมโยงงานวจิัย
กับการบริการวิชา 
การแก่สังคม 
4. สร้างระบบและ
กลไกการวเิคราะห์
และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัย 
สู่สาธารณะชนใน
รูปแบบของ
บทความ / องค์
ความรู้ ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ โดย
กําหนดเป็นเง่ือนไข 
ของการรับทุน
สนับสนุนจาก
คณะฯ 

1. มีกรอบใน
เช่ือมโยงงาน 
วิจัยเข้ากับการ
เรียนการสอน
และการบรกิาร
วิชาการ 
2. มีผลงานวิจัย
ที่บูรณาการกับ
การเรียนการ
สอน  
 
3. มีผลงานวิจัย
ที่บูรณาการกับ
การบรกิาร
วิชาการแก่สังคม  
4. มีบทความ
วิชาการเพ่ือ
เผยแพรอ่งค์
ความรู้จาก
ผลงานวิจัยที่คน
ทั่วไปเข้าใจได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,000 บาท 

ต.ค.54 -พ.ค.55 
 
 
 
 
ต.ค.54 -พ.ค.55 
 
 
 
ต.ค.54 -พ.ค.55 
 
 
 
ต.ค. 54 - พ.ค. 
55 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

5. ระบบและกลไก
การบูรณาการ 
การเรียนการสอน
กับงานบรกิาร
วิชาการเป็นแบบ
สรุปจากล่างขึ้น
บนยังขาดทิศทาง
ในการขับเคล่ือน
จากส่วนกลางไป
ยังผู้ปฏิบัติและ
เป็นหน่วยงาน
บูรณาการงาน 
วิจัย  แต่ระบบ
และกลไกในการ
ขับเคล่ือนยังไม่
ชัดเจน 

  

  

1. กําหนดกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการ
ระบบและกลไกการ
ให้บริการวชิาการแก่
สังคมให้ชัดเจน 
2. สร้างกลไกกระตุ้น
ให้อาจารย์บูรณาการ
การเรียนการสอนกับ
การบรกิารวิชาการ 

1. กําหนดกลยุทธ์
ในการบริหาร
จัดการระบบและ
กลไกการให้บรกิาร
วิชาการแก่สังคมให้
ชัดเจน 
2. กําหนดเง่ือน 
ไขในโครงการ
สนับสนุนโครงการ
บริการวิชาการ ให้
มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน 
และ/หรอื การวิจัย 

มีโครงการ
บริการวิชาการที่
บูรณาการกับ
การเรียนการ
สอน และ/หรือ 
การวจิัย อย่าง
น้อยรอ้ยละ 20 

300,000 ต.ค. - ธ.ค. 54 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
รองฯ ศสวท. 
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 



 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

6. ในด้านการ
พัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรใน
คณะฯ ผู้บริหาร
คณะควรวิเคราะห์
ความต้องการ
จําเป็น  ให้สอด 
คล้องกับพันธกจิ
และวิสัยทัศน์ของ
คณะฯ  แล้วนําไป
กําหนดเป้าหมาย
เพ่ือการพัฒนา
บุคลากรแล้วแจ้ง
ให้บุคลากรใน
คณะทราบว่า 
ทิศทางที่ควร
พัฒนาตนเองคือ
อะไร  โดยคณะฯ 
ให้บุคลากรกรอก
แบบสํารวจความ
ต้องการในการ
พัฒนาตนเอง ว่า
จะพัฒนาด้านใด/
อย่างไร/เมือ่ใด 
หลังจากนัน้ 
คณะฯ นําข้อมูลที่
รวบรวมได้จาก
อาจารย์และ
บุคลากร มาสรุป
เป็นขอ้มูลเพ่ือการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

  

  

จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพการเรียน
การสอนและเตรียม
ความพรอ้มในการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1. โครงการอบรม
จัดทําเอกสารตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.)  
2. โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ
สําหรับบุคลากร 
3. โครงการอบรม
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4. โครงการจดัทํา
แผนพัฒนา
รายบุคคล  

มีการดําเนินงาน
ตามแผนอย่าง
น้อยรอ้ยละ 70  
มีความพึงพอใจ 
อย่างน้อย 3.51 

  ต.ค.54 - พ.ค.
55 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
/ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
/ หัวหน้า
หน่วยงาน 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1. ถึงแม้ผู้บริหาร
จะมกีารส่ือสาร 
ผ่านหัวหน้าสาย
วิชา แต่อาจารย์
โดยทั่วไปยังไม่
ทราบถึงทิศทาง
ของคณะฯ 

  ได้แจกเอกสารแก่บุคลากร 
และพูดคุยกนัในเรื่องของ
วิสัยทัศน์และแผน
ยุทธศาสตรข์องคณะฯ ใน
การสัมมนาบุคลากร 
ประจําปี 2554  

ประชุมช้ีแจงเพ่ือให้ 
บุคลากรได้รับทราบ
และเสนอความ
คิดเห็น 

โครงการสัมมนา
บุคลากรคณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
ประจําปี 2554 
ประชุมระดมความ
คิดเห็นในกลุ่มเพ่ือ
จัดทําโครงการ/
กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ
ประเด็น
ยุทธศาสตรแ์ละกล
ยุทธ์ 

ผู้เข้ารว่ม
โครงการอย่าง
น้อยรอ้ยละ 70 
ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจ 3.51 

243,000 17-18 ก.ย. 54 ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิเทศ
และกจิการ
พิเศษ 



 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2. หน่วยงานย่อย
ยังขาดการจัดทํา 
แผนยุทธศาสตรท์ี่
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตรข์อง
คณะฯ จึงทําให้
เกิดสภาพที่
อาจารย์ตั้งใจ
ทํางานและทํางาน
หนัก แต่ไม่มแีรง
กระตุ้นในการ
ขับเคล่ือนสาขาให้
มีความเป็นเลิศ 

ควรจัดทําแผน
ยุทธศาสตร ์
ของหนว่ยงาน
ย่อยที่สอดคล้อง
กับแผน
ยุทธศาสตรข์อง
คณะฯ 

ทุกหน่วยงานต้องมี
แผนพัฒนาตนเอง เพ่ือ
กําหนดทิศทางและ
เป้าหมายร่วมกัน 

ทุกหน่วยงานประชุม
ปรึกษาหารอืถึง
แนวทางต่างๆ และ
ร่วมกันจัดทําแผน 

จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาหน่วยงาน
ภายในและ
ประชาสัมพันธ ์
ให้บุคลากรได้รับ
ทราบรว่มกัน 

จํานวน
หน่วยงานทีม่ี
แผนยุทธศาสตร ์
อย่างน้อยรอ้ยละ 
80 

  ต.ค. 54- พ.ค.
55 

รองคณบดี 
ฝ่ายวางแผน
ฯ 
/ หัวหน้า
หน่วยงาน 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. หลักสูตรที่ขอ
ใช้จากคณะอื่นๆ  
ที่บางเขนควรลด
ให้น้อยลง 

ในการเปิดหลัก 
สูตรใหม่และ 
ปรับปรุงหลัก 
สูตร ควรมีผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอก
ที่มีความเช่ียว 
ชาญและประสบ 
การณ์ในสาขา 
วิชามาวิพากษ์
หลักสูตร  ก่อน
ส่งให้คณะกรรม 
การการศึกษา
ของคณะและ
มหาวิทยาลัย  

เป็นไปตามระบบและ 
กลไกในการพัฒนาและ
ปรับปรุงงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว 

พัฒนาหลักสูตรใหม่
ของคณะเองให้มาก
ขึ้น 

การพัฒนา
หลักสูตรระดับ 
บัญฑิตศึกษาที่มี
บูรณาการระหว่าง
สาขา 

มีหลักสูตรใหม่
ระดับบัญฑิต
ศึกษาที่มีบูรณา
การระหว่าง
สาขาอย่างนอ้ย 
1 หลักสูตร 

  ต.ค.54-ก.ย.55 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
/สายวิชา/
โครงการ
จัดต้ังสาย
วิชา 

2. ควรมกีารประ 
เมินและนําผล 
การประเมนิ
คุณภาพของการ
บริการห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวด 
ล้อมการเรียนรู้มา
เป็นขอ้มูลในการ
พัฒนาการจัด 
บริการที่สนอง
ความต้องการของ
นิสิตและผู้ใช้ 
บริการ  

    1. ทําการประเมนิ
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้
(องค์ประกอบ 2 ตัว
บ่งช้ี 2.5)  
2. นําผลการประเมนิ
มาพัฒนาการ
จัดบริการ 

1. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ประเมนิความพึง
พอใจตามตัวบ่งช้ี 
2.5    
2. ทําการประเมนิ
ความพึงพอใจตาม
ตัวบ่งช้ี 2.5   
3. นําผลประเมนิ
มาพัฒนาปรับปรุง
การให้บรกิาร  

ผลประเมนิในตัว
บ่งช้ี 2.5 อยู่ใน
ระดับไม่ต่ํากว่าดี 

  ต.ค.54 
 
 
 
 

พ.ย. 54 
 
 

ธ.ค.54- พ.ค. 55 

คณะกรรม 
การประเมนิ 
คุณภาพการ
บริการ ตาม
ตัวบ่งช้ี 2.5 



 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

  จากขอ้เสนอแนะ
ของ สปค.01 
 ในปีที่ผ่านมา 
พบว่า สัดส่วนการ
เพ่ิมขึน้ของนิสิต
ระดับบัณฑิต 
ศึกษายังคงน้อย
อยู่ เมือ่เทียบกับ
จํานวนนิสิตใน
ระดับปริญญาตร ี
(คือ โท และเอก 
=18 คน ตร ี322 
คน) ดังนั้นจึงควร
เพ่ิมนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาให้
มากขึน้ 

ในปีการศึกษา 2554-2555  
ยังไม่สามารถเพ่ิมนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาได้ 

            

  ทุกรายวิชาควรมี
รายละเอียดของ
รายวิชา และควร
ระบุว่าได้มกีาร
พัฒนาหรอืปรับ 
ปรุงการจัดการ
เรียนการสอน/กล
ยุทธ์การสอน/การ
ประเมนิ  ในทกุ
รายวิชา 

  กระตุ้นให้มกีารจัดทํา  
มคอ.3 และ มคอ.5 
ครบทุกรายวิชา 

สรุปข้อมูล มคอ. 3 
และ มคอ. 5 บน
เว็บไซต์ของคณะฯ 

มี มคอ.3 และ 
มคอ.5 ครบทุก
รายวิชา 

  ต.ค.54-พ.ค.55 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
/หัวหน้าสาย
วิชา 

3. จํานวนอาจารย์
ที่มีตําแหน่งทาง 
วิชาการยังมีนอ้ย  

ควรมรีะบบและ
กลไก ผลักดัน 
ให้อาจารย์ขอ
ตําแหน่งทาง
วิชาการ  

  กระตุ้นให้อาจารย์
เสนอขอตําแหน่งทาง
วิชาการมากขึ้น 

การให้รางวัลแก่
อาจารย์ที่เข้าสู่
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

มีผู้เสนอขอ
ตําแหน่ง อย่าง
น้อย 1 คน 

100,500 ต.ค.54-ก.ย. 55 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

4. ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ  
ยังไม่เพียงพอกับ
จํานวนนิสิต (จาก 
การสัมภาษณ์) 

หางบประมาณ
เพ่ิมเติมในการ 
จัดห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการให้ 
เพียงพอ 

    โครงการสร้าง
อาคารปฏิบัติการ
พ้ืนฐาน 

ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ
เพ่ิมขึน้ 

50,000,000   รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

5. ควรมกีาร
จัดการเรียนรูท้ี่
พัฒนาจากงาน 
วิจัย 

ควรทําวิจัยในช้ัน
เรียน และนาํผล 
การวจิัยมาพัฒนา
กระบวนการเรียน 
การสอน/ วิธีการ
สอนในรายวิชาที่
อาจารย์รับผิดชอบ 

    1.จัดสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน    
2.มีการพัฒนาการ
เรียนการสอนจาก
ผลการสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู ้

มีโครงการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
อย่างน้อย 1 
โครงการ 

  ทุกภาคศึกษา
ปกติ 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
/หัวหน้าสาย
วิชา/
ประธาน 
โครงการ
จัดต้ังสาย
วิชา 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
1. ควรมกีาร
ผลักดันให้เกิด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาและประสบ 
การณ์แก่ศิษย์เก่า 

1. การพัฒนา
ความรู้/กิจกรรม 
แก่ศิษย์เก่า  ควร
จัดในวนัที่ศิษย์เก่า
มาร่วมงานจํานวน
มาก เช่น ในงาน
คืนสู่เหย้าควรจัด
ช่วงเวลาให้มกีาร
อบรมให้ความรู้แก่
ศิษย์เก่าด้วย  

คณะฯ จะสอบถามความ
คิดเห็นจากศิษย์เก่าและ
หากศิษย์เก่ามีความ
ต้องการให้จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ คณะฯ 
จะพิจารณาดําเนินการตาม
ข้อเสนอของศิษย์เก่า 

สอบถามความ
คิดเห็นจากศิษย์เก่า
และหากศิษย์เก่ามี
ความต้องการให้จัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
คณะฯ จะพิจารณา
ดําเนนิการ 

  ได้รับข้อมูลจาก
ศิษย์เก่า อย่าง
น้อยรอ้ยละ 10 

- ธ.ค. 54 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ

นิสิต 



1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2. คณะกรรมการ
ให้คําปรึกษาวิชา 
การระดับปริญญา
ตร ี ควรดําเนิน 
การให้ครบตาม
วงจรคุณภาพ 
(PDCA) เพ่ือนํา
ประเด็นปัญหาที่
พบมาพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข 

2. นําผลประเมนิ
อาจารย์ที ่
ปรึกษาวิชาการมา
ปรับปรุงระบบการ
ให้คําปรึกษา
วิชาการเพ่ือให้มี
ประสิทธภิาพ
ย่ิงขึ้น 

  นําผลการประเมนิมา
ใช้เพ่ือการพัฒนา
ระบบฯ ต่อไป 

ประชุมพิจารณาผล
การประเมนิและ
นํามาใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุง
ระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการ 

รายงานการ
ประชุมของ
คณะกรรมการที่
แสดงให้เห็นว่า
นําผลการ
ประเมนิฯ มาใช้
เพ่ือปรับปรุงการ
ให้คําปรึกษา
วิชาการ 

- ม.ค.-55 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต/คณะ

กรรม 
การให้

คําปรึกษา 
วิชาการ
ระดับ

ปริญญาตร ี

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. แม้ว่าคณะมี
การกําหนด
นโยบายการ
ส่งเสริมงานวจิัย 
ปรับเปล่ียน
โครงสร้างองค์กร
เพ่ือขับเคล่ือน
งานวิจัย แต่ระบบ
และกลไกในการ
บริหารงานวจิัยยัง
ไม่ชัดเจน  ระบบ
ในการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือ
ส่งเสริมงานวจิัยยัง
ไม่มี การสกัด 
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์จาก
ข้อมูลกิจกรรม
พัฒนา (ตัวบ่งช้ี 
2.4) การขาดการ
ประเมนิทบทวน
กิจกรรมต่างๆ จะ
ทําให้คณะฯ ไม่
มั่นใจว่าจะสร้าง
งานวิจัยในระดับ
สากล ตาม
วิสัยทัศน์ ที่
กําหนดไว้ได้ 

    1. จัดทําระบบและ
กลไกในการบริหาร
งานวิจัย 
2. จัดทําระบบและ
กลไกในการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือส่งเสริม
งานวิจัย 
 
3. จัดให้มี
กระบวนการประเมนิ
และทบทวนกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน ์

1. จัดทํา work 
flow การบริหาร
งานวิจัย 
2. ส่งเสรมิให้มีการ
จัดต้ังหน่วย
เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน (Specialized 
units) 
3. ประเมนิผลและ
ทบทวนกจิกรรม
ต่างๆ เพ่ือหาความ
คุ้มค่าทางด้าน
งบประมาณและ
พัฒนารูปแบบ
วิธีการดําเนิน
กิจกรรม  

1. มี work flow 
ในการบริหาร
งานวิจัย 
2. มีหน่วย
เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน 
 
 
3. มีโครงการ/
กิจกรรม ที่มกีาร
ประเมนิผล 
อย่างน้อยรอ้ยละ 
80  

  ต.ค. - ธ.ค. 54 
 
 

ต.ค. - ธ.ค. 54 
 
 
 

ต.ค.54 -พ.ค.55 
 
 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

2. กรอบในการ
บริหารงานวจิัย
เช่ือมโยงการเรียน
การสอน การ
บริการวิชาการยัง
ไม่ชัดเจน   

      1. กําหนดกรอบใน
การบริหารงานวิจัย
เช่ือมโยงการเรียน
การสอน การ 
บริกาวิชาการให้
ชัดเจน 
2. ส่งเสรมิให้ผู้วิจัย 
นําความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัย ไปใช้ใน
การเรียนการสอน 
3. ส่งเสรมิให้มีการ
เช่ือมโยงงานวจิัย
กับการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

1. มีกรอบใน
เช่ือมโยงงานวจิัย
เข้ากับการเรียน
การสอนและการ
บริการวิชาการ 
 
2. มีผลงานวิจัย
ที่บูรณาการกับ
การเรียนการ
สอน  
3. มีผลงานวิจัย
ที่บูรณาการกับ
การบรกิาร
วิชาการแก่สังคม  

  ต.ค. - ธ.ค. 54 ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 



 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

3. ยังไม่มีการ
ติดตามและ
ประเมนิระบบและ
กลไกในการขับ 
เคล่ือนงานวจิัย  

    ติดตามและประเมิน 
ผลโครงการ/
กิจกรรม ที่สนับสนุน
การขับเคล่ือน 
งานวิจัย 

โครงการติดตาม
และประเมนิผล
งาน/กจิกรรม
สนับสนุนการ
ขับเคล่ือนงานวจิัย 

มีการสรุปผลการ
ดําเนนิงานใน
การขับเคล่ือน
งานวิจัย 

  ต.ค. - ธ.ค. 54 ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

4.  คณะควรมกีาร 
ประเมนิประสิทธ ิ
ผลงานวิจัยตาม
กลุ่มสาขาวิจัยใน
คณะ (ทั้งนีเ้พราะ
คณะมีความหลาก 
หลายสาขา) เพ่ือ
นําข้อมูลมาพัฒนา
งานวิจัยได้ตรง
ประเด็นเพ่ิมขึ้น 
และควรมีประเมนิ
ประสิทธผิลการให้
ทุนสนับสนุนแต่ละ
กลุ่ม  

 คณะฯ มีผลงานวจิัย 2 
กลุ่มสาขา คือ  
1. กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ซ่ึงประกอบด้วย สายวิชา
วิทยาศาสตร ์เคมี ฟิสิกส์ 
จุลชีววทิยา คณิตศาตร์และ
คอมพิวเตอร ์
2. กลุ่มสาขาวิชามนุษย 
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซ่ึง
ประกอบด้วย สายวิชาศิลป
ศาสตร ์สังคมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร ์

1. รวบรวมผลงาน 
วิจัยของแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชา ประเมนิ
และเปรียบเทียบกับ
ทุนที่ได้รับการสนับ 
สนุนจากคณะ 
2. จัดทําสรุปการให้
ทุนสนับสนุนทั้งใน
ด้านการทําวิจัย และ
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานจําแนกตาม
กลุ่มสาขาวิชา 

การจดัทําฐาน 
ข้อมูลงานวจิัย ( 
นักวจิัย
โครงการวจิัยที่
ได้รับการสนับสนนุ 
ผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ ) แยกตาม
กลุ่มสาขาวิชา 

1. เงินสนับสนนุ
งานวิจัยต่อ
จํานวนอาจารย์
ประจํา กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี อย่าง
น้อย 180,000 
บาท/คน และ
กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
อย่างน้อย 
75,000 บาท/
คน 
2. ผลงานวจิัยที่
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี อย่าง
น้อยรอ้ยละ 20 
และกลุ่ม
สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
อย่างน้อย ร้อย
ละ 10 หมายเหตุ 
ค่าร้อยละ
คํานวณจาก ค่า
ถ่วงน้ําหนักของ
ผลงานตีพิมพ์/
จํานวนอาจารย์ 
X 100  
               

  ต.ค. - ธ.ค. 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. - ธ.ค. 54 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและ
รองฯ ศสวท. 
ฝ่ายส่งเสริม
และ
สนับสนุน
การวจิัย 

5. ระบบและกลไก
ในการรวบรวม 
คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์
ความรู้จาก
งานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ยังไม่
ชัดเจน   

    สร้างระบบและกลไก
การวเิคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัย สู่
สาธารณะชนใน
รูปแบบของบทความ 
/ องค์ความรู้ ที่คน
ทั่วไปเข้าใจได้ โดย
กําหนดเป็นเง่ือนไข 
ของการรับทุน
สนับสนุนจากคณะฯ 

กําหนดเง่ือนไขใน
สัญญารับทุนสนับ 
สนุนโครงการวจิัย 
ให้ต้องมีบทความ
วิชาการเพ่ือเผย 
แพร่องค์ความรู้ที่
คนทั่วไปเขา้ใจได้ 

มีบทความ
วิชาการเพ่ือ
เผยแพรอ่งค์
ความรู้จาก
ผลงานวิจัยที่คน
ทั่วไปเข้าใจได้ 

10,000 บาท ต.ค. 54 - พ.ค. 
55 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 



 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

  ระบบจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือรายงาน 
ผลการดําเนนิงานด้าน
การตีพิมพ์เผยแพร ่
และจํานวนทนุวิจัยถ้า
คณะวิชานําผลการ
ดําเนนิการไป
วิเคราะห์ จัดหมวดหมู ่ 
จะเป็นข้อมลูที่คณะใช้
ในการขับเคล่ือน และ
ควรมีขอ้มูลเพ่ือการ
เทียบเคียงด้วยจะทํา
ให้คณะเห็นพัฒนาการ
ของตนเอง เห็นการ
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์
ของคณะทีก่ําหนดว่า 
“บรูณาการวิชา 
การ และสร้าง 
สรรค์วจิัยในระดับ
สากล” ชัดเจนมากขึ้น 

  โครงการจัดทํา
ฐานขอ้มูลด้าน
งานวิจัย เพ่ือ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

จัดทําฐานข้อมูล
ด้านงานวิจัย เช่น  
1. เงินสนับสนนุ
งานวิจัย แยกตาม
กลุ่มสาขาและสาย
วิชา   
2. ผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ แยกตาม
กลุ่มสาขาและสาย
วิชา เป็นต้น 

มีฐานข้อมูลการ
วิจัย  

  ต.ค.54 -พ.ค 55 ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและ
รองฯ ศสวท. 
ฝ่ายส่งเสริม
แลสนับสนนุ
การวจิัย 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. แม้ว่าคณะจะมี
หน่วยงานทีร่ับ 
ผิดชอบโดยตรง 
และเป็นหน่วยงาน
บูรณาการกับงาน
การวจิัย แต่ระบบ
และกลไกในการ
ขับเคล่ือนยังไม่
ชัดเจน  

    จัดทําระบบและ
กลไกในการ
ดําเนนิงานด้าน
บริการวิชาการ 

โครงการจัดทํา
ระบบและกลไกใน
การดําเนนิงานด้าน
บริการวิชาการ 

มี work flow 
ในการบริหาร 
งานด้านบริการ
วิชาการ 

  ต.ค. - ธ.ค. 54 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
รองฯ ศสวท. 
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

2. แม้ว่าคณะมี
กิจกรรมและโครง 
การให้บรกิารวชิา 
การทั้งแบบให้ 
บริการแกชุ่มชน 
และกจิกรรม
บริการที่มาจาก
ศักยภาพอาจารย์ 
แต่ภาพรวมในการ
บริหารงานบรกิาร
วิชาการและทิศ 
ทางยังไม่ได้
กําหนดการ
เช่ือมโยงความเข้ม 
แข็งกับชุมชนและ
องค์กรภายนอก 
ยังไม่ได้กําหนด
แนวทางในการ
ดําเนนิการงาน 
และสร้างเครอืข่าย
กับชุมชน  

คณะฯ ควร
กําหนด
ความหมาย 
ของชุมชน เช่น 
พิจารณาโดยพ้ืนที่
โดยรอบคณะฯ 
หรือพิจารณาจาก
ความร่วมมอืกลุ่ม
สาขาวิชา  แล้ว
ดําเนนิการสํารวจ
ความต้องการ 
จัดทําแผน
กิจกรรม และควร
มีแผนระยะส้ัน 
ระยะยาว 

  1. สํารวจความ
คิดเห็นและกําหนด
กรอบนิยามของคําว่า
ชุมชนจากบุคลากร
ภายในคณะ 
2. ดําเนนิการสํารวจ
ความต้องการของ
ชุมชน 
3. กระจายข้อมูล
ความต้องการของ
ชุมชนสู่บุคลากร 
เพ่ือให้หน่วยงาน
ภายในคณะฯ 
พิจารณาให้บรกิาร
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ชุมชน 

1. โครงการกําหนด
กรอบเขตชุมชน
เพ่ือการบรกิาร 
 
 
2. สร้างเครือข่าย
และสํารวจความ
ต้องการของชุมชน 
3. จัดทําแผน
กิจกรรม ทั้งระยะ
ส้ันและระยะยาว 
เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของ
ชุมชน 

มีโครงการ
บริการวิชาการที่
เกี่ยวเนื่องกับ
ชุมชน อย่างนอ้ย 
1 โครงการ และ
มีความพึงพอใจ 
อย่างน้อย 3.51 

60,000 บาท ต.ค.54 -พ.ค 55 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
รองฯ ศสวท. 
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 



 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

3. ระบบและกลไก
การบูรณาการ 
การเรียนการสอน
กับงานวิชา 
การเป็นแบบสรุป
จากล่างขึ้นบน ยัง
ขาดทิศทางในการ
ขับเคล่ือนจากส่วน 
กลางไปยังผู้ปฏิบัติ   

คณะฯ ควรมกีล
ยุทธ์ในการบริหาร
จัดการระบบและ
กลไกการให้ 
บริการวิชาการแก่
สังคม  การ
กําหนดกลยุทธ์
อย่างชัดเจนจะทํา
ให้คณะฯ สามารถ
กําหนดทิศทางใน
การบูรณาการงาน
วิชาการกับภารกจิ
อื่นชัดเจนมากขึ้น  
และยังเป็นเป้า 
หมายให้คณา 
จารย์ในการปฏิบัติ
ชัดเจนขึ้น 

  1. กําหนดกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการ 
ระบบและกลไกการ
ให้บริการวชิาการแก่
สังคมให้ชัดเจน 
 
2. สร้างกลไกกระตุ้น
ให้อาจารย์บูรณาการ
การเรียนการสอนกับ
การบรกิารวิชาการ 

1. กําหนดกลยุทธ์
ในการบริหาร
จัดการระบบและ
กลไกการให้บรกิาร
วิชาการแก่สังคมให้
ชัดเจน 
2. กําหนดเง่ือน 
ไขในโครงการ
สนับสนุน โครง 
การบรกิารวิชา 
การ ให้มีการ 
บูรณาการกับการ
เรียนการสอน 
และ/หรอื การวิจัย 

มีโครงการ
บริการวิชาการที่
บูรณาการกับ
การเรียนการ
สอน และ/หรือ 
การวจิัย อย่าง
น้อยรอ้ยละ 20 

  ต.ค. - ธ.ค. 54 ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและ
รองฯ ศสวท. 
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เมื่อมีการประเมิน 
ผลความสําเร็จ 
ของการบูรณาการ
งานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การจดัการเรียน
การสอน แล้วควร
นําผลประเมินมา
พัฒนาปรับปรุง 

ควรนําผลการ
ประเมนิไป 
ปรับปรุงการ 
บูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับ
การจดัการเรียน
การสอน 

มีการบูรณาการ แต่ยังไม่ได้
นําผลประเมินไปปรับปรุง 

นําผลผลการประเมนิ
ไปรับปรุงการบูรณา
การงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน 

แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งให้
นําผลประเมินไป
ปรับปรุง 

มีผลประเมิน
ตัวช้ีวัด 6.1 ไม่
ตํ่ากว่า 4 

  ต.ค.54-พ.ค.55 รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
/หัวหน้าสาย
วิชา 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
1. ควรมกีาร
ติดตามและและ
ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานอย่าง
ชัดเจน เนื่องจากมี
การประชุมติดตาม 
แต่ไม่มีผู้รายงาน
ผล จึงไม่มกีาร
ประเมนิ 

ควบคุมดูแลให้มี
การราย 
งานผลการ
ปฏิบัติการ  เพ่ือใช้
ในการประเมิน 

มีการสรุปผลการปฏิบัต ิ
งานรอบ 8 เดือน ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 
2554 เสนอต่อคณะ 
กรรมการประจําคณะฯ ใน
การประชุมครั้งที่ 7/2554 
วันจนัทร์ ที ่25 กรกฎาคม 
2554 

ดําเนนิการสรุปผล
การปฏิบัติงาน
ครบรอบ 12 เดือน 
เสนอต่อคณะกรรม 
การประจําคณะฯ 
ประมาณเดือน
พฤศจิกายน 2554  

  
 
 
 
 
 
 

มีการติดตามผล
การดําเนนิ 
งานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนปฏิบัติ
การประจําปี 
อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงาน
ผลต่อคณะกรรม 
การประจํา
คณะฯ เพ่ือ
พิจารณา 

- พ.ย. - ธ.ค. 54 รองคณบดี
ฝ่ายวาง 
แผนและ
ประกนั
คุณภาพ 

2. ไม่พบหลักฐาน 
แสดงการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่าง
เป็นรูปธรรม 

  ในการประเมินตนเอง 
ยังไม่มีผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 6  

ประเมนิตนเองว่ามี
ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์มาตร 
ฐานขอ้ 6 โดย
อธิบายการดําเนนิ 
งานตามหลักธรรมาภิ
บาล ทั้ง 10 ข้อ ให้
ชัดเจนพรอ้งทั้ง
เอกสารหลักฐาน 

  มีผลการประเมิน
ตามตัวบ่งช้ี 7.1 
ไม่น้อยกว่าระดับ
ดี 

  ต.ค.54- พ.ค. 
55 

คณบดี / 
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
/ ผู้ช่วย
คณบดี
บริหาร / 
หัวหน้าสาย 



 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 
3. การวิเคราะห์ 

ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

  ควรมกีารจัดการ
องค์ความรู้ด้าน 
การเรียนการสอน
และการวจิัย 

  จัดทําแผนการจัด 
การความรู ้ของ
คณะฯ และหน่วย 
งานภายใน โดย
กําหนดประเด็น
ความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการ
วิจัย 

  มีแผนการจัดการ
ความรู ้

- ต.ค.54 -ม.ค. 55 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
  จากการที่คณะฯ 

ได้วิเคราะห์แนว
ทางการหารายได้
เพ่ิมเติม และเริม่
รับจํานวนนิสิต
เพ่ิมขึน้ ควรมีการ
วิเคราะห์การเงิน
และวางแผนการ
ใช้เงินรายได้ให้
สอดคล้องกับยุทธ 
ศาสตร์และ
วิสัยทัศน ์เพ่ือ
พัฒนาคณะฯ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

  ให้สายวิชามีแผนการ
ใช้เงินรายได้ที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรแ์ละ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ 

ให้สายวิชาฯ และ
โครงการจัดต้ังฯ 
เสนอแผนการใช้
เงินรายได้ตอ่ที่
ประชุมกรรมการ 
บริหารและจัดการ 

มีแผนการใช้เงิน
รายได้ของสาย
วิชาฯ และ
โครงการจัดต้ังฯ 
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรแ์ละ
วิสัยทัศน์ของ
คณะฯ 

- ต.ค.54- เม.ย.55 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
คณะมีการนําผล
การประกนัคุณภา
การศึกษามา
ปรับปรุง  แต่ยังไม่
ส่งผลให้มีการ
พัฒนา ผลการ
ดําเนนิงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์ทกุตัวบ่งช้ี 

ควรมกีารนําผล
การประกนั 
คุณภาพการ 
ศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการ
ทํางาน เพ่ือการ
พัฒนาผลการ
ดําเนนิงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์ทกุตัวบ่งช้ี 

  เสนอข้อมูลผลการ
ประเมนิตามตัวบ่งช้ี
ของ สกอ. และตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
ต่อที่ประชุมผู้บริหาร 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง
พิจารณาจัดทํา 
แผนพัฒนาผลการ
ดําเนนิงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ ์

  มีผลการ
ดําเนนิงานตาม
ตัวบ่งช้ีของแผน
กลยุทธ ์อย่าง
น้อยรอ้ยละ 80 

  ต.ค. -ธ.ค. 54 รองคณบดี
ฝ่าย
วางแผน
และ
ประกนั
คุณภาพ 

  ควรมกีารจัดทํา
ระบบฐานข้อมูล 
หรือระบบสารสน 
เทศให้มีความ
สมบูรณ์ และให้
ครบทั้ง 9 องค์ 
ประกอบ 

กําลังดําเนินการอยู่ แต่ในปี
การศึกษา 2554 คาดว่าจะ
ยังไม่ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ 

จัดทําระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการ
จัดเก็บข้อมลูให้ครบ
ทั้ง 9 องค์ประกอบ 

  มีฐานข้อมูลเพ่ือ
การประกนั
คุณภาพ อย่าง
น้อย 2 ฐาน 

  ต.ค.54 -พ.ค 55 ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

  



2.3  ผู้รับผิดชอบดําเนินการโครงการ 
  

ประธานขอให้ท่ีประชุมเสนอช่ือหรืออาสาเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการโครงการท่ีไดร้ับการจัดสรรงบรายได้ ประจําปี 2555 
จํานวน 3 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการรางวัลคุณภาพสําหรับหน่วยงานภายใน    
2. โครงการสมัมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพ     
3. โครงการอบรมความรูด้้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร    

 มติท่ีประชุม   เสนอช่ือผู้รับผิดชอบดําเนินการโครงการงบรายได้ท่ีได้รับการจัดสรร ประจําปี 2555 ดังน้ี 

  1. โครงการรางวัลคุณภาพสําหรับหน่วยงานภายใน ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ได้แก่ รศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธ์ิ 
รศ.สกาวรัตน์  จงพัฒนากร และ อ.ดร.สุจิตรา   แสนหาญ 

  2. โครงการสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพและโครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ได้แก่ อ.จุรีวรรณ  จันพลา  อ.ภัทรพร   จินตกานนท์  อ.สุภณิดา  พวงผกา และ อ.เพ็ญสินี   กิจค้า 

 2.4  แนวทางในการดําเนินงานโครงการรางวัลคุณภาพ 
 
เน่ืองจากโครงการรางวัลคุณภาพเป็นโครงการใหม่ ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางในการดําเนินงาน โดย

พิจารณาจากรายละเอียดของโครงการ ซ่ึงแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลภาพรวมองค์ประกอบคุณภาพ (หน่วยงาน
คุณภาพ) และรางวัลแนวปฏิบัติท่ีดี และแบบแสดงความจํานงขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพท้ัง 2 ประเภท รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมท่ีส่งไปในระบบ AMS e - Office 

 มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมเห็นชอบ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการกําหนดหลักเกณฑ์ เงินรางวัล และรายละเอียดการดําเนินงาน
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

 2.5  แนวทางการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายใน 

 ประธานขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางในการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายใน ประจําปี 2555  โดยพิจารณาจาก
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554 

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้หน่วยงานสนับสนุนรับการประเมินคุณภาพ โดยใช้ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
สําหรับสํานัก สถาบัน (แบบ 6 องค์ประกอบ) สําหรับหน่วยงานสายวิชา และโครงการจัดตั้งสายวิชา ใช้ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา โดยให้หน่วยประกันคุณภาพสรุปตัวบ่งช้ีท้ังหมด เพ่ือเสนอท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระท่ี 3  เร่ืองอ่ืนๆ 

1.1 เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เน่ืองจากมีกรรมการ ขอลาออกจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีกรรมการ
ลาออกจากการปฏิบัติงานท่ีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชุดใหม่  

 มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีความเห็น ดังน้ี 

1. ให้คงกรรมการท่ีเป็นตัวแทนจากหน่วยงานไว้ 
2. ตัดกรรมการท่ีเป็นตัวแทนจากโครงการภาคพิเศษออก (เน่ืองจากภาคพิเศษไม่ต้องรับการประเมินคุณภาพโดยตรง

แต่ให้ส่งข้อมูลท่ีสายวิชา) 



3. เสนอช่ือผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ หรือความตั้งใจท่ีจะทํางานประกันคุณภาพเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวน 3 คน คือ อ.ดร.สุรางค์  ณรงค์ศักดิ์สกุล  อ.สุรีรัตน์  วงศ์สมิง และ 
อ.ดร.ศลยา   สุขสอาด 

 
เลิกการประชุมเวลา  16.30 น. 

       
 
                      น.ส.ภัทรวดี    ชิณศรี 
                     ผู้จดรายงานการประชุม      

 


