
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 5/2555 

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555  เวลา 13.30-16.30 น.  
ณ ห้องประชุม SC9-110  อาคาร 9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
ผู้มาประชุม 

1. รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพ     ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.จงรักษ์    แก้วประสิทธ์ิ     กรรมการ 
3. รศ.สกาวรัตน์    จงพัฒนากร     กรรมการ 
4. รศ.อัจฉริยา ปราบอริพ่าย     กรรมการ 
5. รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์    กรรมการ 
6. ผศ.ดร.สิทธิพงษ ์ รักตะเมธากูล     กรรมการ 
7. อ.ดร.สจุิตรา     แสนหาญ     กรรมการ 
8. อ.ดร.พัชน ี วิชิตพันธ์ุ       กรรมการ 
9. อ.วิไลลักษณ ์ ขวัญยืน     กรรมการ 
10. อ.จุรีวรรณ จันพลา     กรรมการ 
11. นางสุวรรณ ี ศรีนวล     กรรมการและเลขานุการ 
12. น.ส.สินาพร เจริญศักดิ ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. น.ส.จิราพร สามสีเนียม     ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม      

1. ผศ.นพพร รัตนช่วง     ติดราชการ 
2. อ.ภัทรพร จินตกานนท์     ติดราชการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

เร่ืองท่ีประชุม 

    รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ์  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธานการประชุมเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระที่ 1   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 รายงานการสัมมนาประกนัคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการสัมมนาประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ประธานจึงแจ้ง 

รายงานการสัมมนาดังกล่าว  ให้ท่ีประชุมทราบ ตามรายละเอียดที่แนบบนระบบ AMS e-office  
  

มติท่ีประชุม   รับทราบ โดยการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของแต่ละกลุม่ เข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 สรุปผลโครงการสัมมนาประกันคณุภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพ ได้รับการอนุมัติให้จัดโครงการสัมมนาประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประธานจึงแจ้งสรุปผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งไปใน
ระบบ AMS e–Office 
  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  

 1.3 ผลการประเมินวิทยาเขตและคณะต่างๆ 
   ตามที่มีการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตก าแพงแสน และคณะต่างๆ ประธานจึงแจ้งผลการประเมินวิทยาเขตและ
คณะต่างๆ ให้ท่ีประชุมทราบ โดยมีผลการประเมินดังนี ้
   -  วิทยาเขต    ผลการประเมิน 3.75   
   -  คณะเกษตร ก าแพงแสน    ผลการประเมิน 4.91 
   - คณะวิศวกรรมศาสตร์   ผลการประเมิน 4.82 
   -  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ผลการประเมิน 4.75 
   -  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ผลการประเมิน 4.46 
   -  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ผลการประเมิน 4.13 
  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
               

 1.4 รายงานการประชุมกลุม่ 1 คร้ังท่ี 1 
 ตามที่มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ กลุ่ม 1 (องค์ประกอบที่ 1, 7, 8 และ
9) โดยพิจารณาตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนพัฒนาแผน เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2555 นั้น  ประธานจึงแจ้ง รายงานการประชุมดังกล่าว  ให้
ที่ประชุมทราบ และช้ีแจงการปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ โดยขอให้ทุกกลุ่มศึกษาตัวอย่างการเขียนรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 จากคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังเอกสารหมายเลข 3 ที่ได้แจกในท่ีประชุมดังกล่าว
ไปแล้ว โดยใช้หลักการ 5W (Who What Where When Why)  1H (How)  กล่าวคือ อธิบายว่า การที่หน่วยงานมีผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อนั้น ได้ท าโดยใคร   ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และท าอย่างไร เพื่อให้กรรมการเข้าใจได้ชัดเจน ตาม
รายละเอียดที่แนบบนระบบ AMS e-office 
  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 
วาระที่ 2   เร่ืองสืบเนื่อง 
 2.1 การด าเนินงานโครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพแกบุ่คลากร ประจ าปี 2556 
               จากมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เห็นควรให้การจัดโครงการอบรม
ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร ในหัวข้อ 1) การจัดระบบงานประกันคุณภาพตลอดปีการศึกษา และ 2) การมอง QA เป็น
ภาระงานตามปกติขององค์กร โดยตั้งช่ือใหม่ให้ครอบคุลมทั้ง 2 หัวข้อ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหัวข้อที่จะใช้อบรม 
จาก 3 หัวข้อ ดังนี ้

1) การบูรณาการการประกันคุณภาพกับการปฏิบัติงานประจ า 
2) ท าอย่างไร ให้ประกันคุณภาพเป็นวิถีแห่งการท างาน 
3) การประกันคุณภาพ เป็นงานปกติขององค์กร (QA is routine) 

  

มติท่ีประชุม   มีมติที่ประชุม ดังน้ี 
       1. หัวข้อท่ีจะใช้อบรม เห็นควรใหจ้ัดอบรมในหัวข้อ “ท าอย่างไร ให้ประกันคุณภาพเป็นวิถีแห่งการท างาน” 
        2. วันท่ีจะด าเนินโครงการอบรม เห็นควรใหเ้ลือกจากล าดับ ดังน้ี 
     1)  31 ตุลาคม 2555 
     2)  2 พฤศจิกายน 2555 
     3)  30 ตุลาคม 2555    

 
 
 
 



 2.2 การประเมินคุณภาพหน่วยงานภายใน ประจ าปี 2556  
   ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพสายวิชา (จากการสัมมนาประปันคณุภาพ คณะศลิป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2555) และตัวบ่งช้ีประเมินคณุภาพหน่วยงานสนับสนุน รายละเอียดดังนี ้
 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพสายวิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2555 
  ล าดับที ่ ตัวบ่งชี ้ รอบระยะเวลา 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

1 สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ปีงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 

2 สกอ. 2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 
3 สกอ. 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 
4 สกอ. 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 
5 สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
6 สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ปีการศึกษา 
7 สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี ปีการศึกษา 
8 สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 
9 สมศ. 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ ปีปฏิทิน 
10 สมศ. 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ ปีปฏิทิน 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

11 สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ า ปีงบประมาณ 
12 สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีปฏิทิน 
13 สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์(ตัวบ่งชี้เลือก) ปีปฏิทิน 
14 สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ(ตัวบ่งชี้เลือก) ปีปฏิทิน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

15 สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม(ตัวบ่งชี้เลือก) ปีการศึกษา 
16 สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม(ตัวบ่งชี้เลือก) ปีการศึกษา 
17 สมศ. 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก(ตวับ่งชี้เลือก) ปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

18 สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม(ตัวบ่งชี้เลือก) ปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

19 สกอ. 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ปีการศึกษา 
20 สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ปีการศึกษา 
21 สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง(ปรับเกณฑ์การประเมิน) ปีการศึกษา 
22 สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (หน่วยงาน) ปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

23 สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ(ปรับเกณฑ์การประเมิน) ปีงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

24 สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(ปรับเกณฑ์การประเมิน) ปีการศึกษา 
 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวบ่งช้ีที่ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยงปรับเกณฑ์การประเมินข้อ 2 และ ข้อ 5 และเปลี่ยน “คณะ”  เป็น “หน่วยงาน” 
- ปรับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 จากเดิมต้องระบุความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน เป็น 1 ด้าน(ตามภารกิจหลักของ

หน่วยงาน) 
- เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 เปลี่ยน “คณะกรรมการคณะฯ” เป็น “คณะกรรมการหน่วยงาน”    
 

2. ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
- ปรับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 โดยเน้นงบประมาณเงินรายได้ 



- เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ใช้งบประมาณของปีท่ีแล้วมาวิเคราะห์ 
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 ไม่ประเมิน 
- เปลี่ยน “คณะ” เป็น “หน่วยงาน” ในเกณฑ์ทุกข้อ   
- เปลี่ยนเกณฑ์การประเมินเป็น 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน,2 ข้อ ได้ 2 คะแนน, 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน,  4-5 ข้อ ได้4 

คะแนน และ 6 ข้อ ได้5 คะแนน 
 

3. ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปรับเกณฑ์ 
- ปรับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 โดยตัดข้อความ “ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตาม

ระบบท่ีก าหนด”ออก  
- ปรับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 เปลี่ยนข้อความ จากเดิม “โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ

คณะ”    เป็น    “โดยคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงาน” 
- เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ไม่ประเมิน 
- ปรับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ดังนี ้

  4.2) การจัดท ารายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  
   4.3) น าผลการประเมินคุณภาพไปจัดท า สปค.01 ของหน่วยงาน 
  - เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 8 หน่วยงานอาจด าเนินการเอง หรือมาท ากิจกรรมร่วมกับคณะก็ได้ 

- เปลี่ยนเกณฑ์การประเมินเป็น  1 ข้อ ได้ 1 คะแนน,  2 ข้อ ได้ 2 คะแนน,3-4 ข้อ ได้3 คะแนน,  5-6 ข้อ ได้4 
คะแนน , 7 ข้อขึ้นไป ได้5 คะแนน) 

(ร่าง) ตัวบง่ชีป้ระเมินคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปี 2556 
องค์ประกอบ / ตัวบง่ชี ้ รอบระยะเวลา สนล. ส่วนงานฯ ศสวท. 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ปีงบประมาณ √ √ √ 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก(12ตัวบ่งชี้) 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา × × √ * 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา × × √ * 
2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ × × √ *  
2.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่(สมศ.5) ปีปฏิทิน × × √ *  
2.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน(์สมศ.6) ปีปฏิทิน × × √ *  
2.6 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา × × √ * 
2.7 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2) ปีการศึกษา × × √ * 

2.8 
ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจยั (สมศ.8) 

ปีการศึกษา × × √ * 

2.9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9) ปีการศึกษา × × √ * 
2.10 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก. 2.1) ปีการศึกษา √ √ √ 
2.11 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก. 2.2)  ปีการศึกษา √ √ × 
2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11, มก. 2.3) ปีการศึกษา √* × × 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ (5 ตัวบ่งชี้) 
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหนว่ยงานและผูบ้ริหารทุกระดับของหน่วยงาน ปีการศึกษา √ √ √ 
3.2 การพัฒนาหนว่ยงานสูห่น่วยงานเรียนรู้ ปีการศึกษา √ √ × 
3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ปีการศึกษา √ √ √ 
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา √ × × 
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา √ √ × 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ (2 ตัวบ่งชี้) 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ปีงบประมาณ √ √ √ 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1 ตัวบ่งชี้) 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา √ √ √ 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรบัปรุงระบบด าเนินงาน (1 ตัวบง่ชี้) 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ √ √ × 

รวม 12 10 15 
 



หมายเหตุ   * หมายถึง ผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะฯ 
 
มติท่ีประชุม   ตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพสายวิชา เห็นชอบตามที่เสนอ และตัวบ่งช้ีประเมินคณุภาพหน่วยงานสนับสนุน  มีมติที่ประชุม 
ดังนี ้

1. ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จากเดิม 15 ตัวบ่งช้ี เห็นควรให้เพิ่มตัวบ่งช้ีอีก จ านวน 4 ตัว เป็น 19 
ตัวบ่งช้ี ดังนี ้

- ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสูห่น่วยงานเรยีนรู ้  
- ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร  
- ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ  
- ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

2. โครงการจดัตั้งส่วนงานจดัการศึกษา จากเดิม 10 ตัวบ่งช้ี เห็นควรเพิ่มตัวบ่งช้ี 3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร เป็น 
11 ตัวบ่งช้ี       

 

วาระที่ 3   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 ปฏิทินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ 
    ตามที่มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประธานจึงขอให้

กรรมการประกันซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่ม พิจารณาปฏิทินการจัดกิจกรรม ดังนี ้
 

ปฏิทินกจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ 
กลุ่มที่ 1 (องค์ประกอบท่ี 1, 7, 8และ9) ห้อง SC9-110 

คร้ังท่ี หัวข้อ วันที ่ เวลา 

1 
- ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคณุภาพตัวบ่งช้ีที่ 1.1 
- พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 

25-ก.ย.-55 12.00-13.00 

2 ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคณุภาพตัวบ่งช้ีที่ 7.1,7.2 และ สมศ.13  26-ต.ค.-55 13.30-15.30 

3 พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ีที่ 7.1,7.2 และ สมศ.13 30-ต.ค.-55 13.30-15.30 

4 ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคณุภาพตัวบ่งช้ีที่ 7.4 6-พ.ย.-55 11.30-13.30 

5  พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 13-พ.ย.-55 11.30-13.30 

6 ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคณุภาพตัวบ่งช้ีที่ 8.1 20-พ.ย.-55 11.30-13.30 

7 พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 27-พ.ย.-55 11.30-13.30 

8 ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคณุภาพตัวบ่งช้ีที่ 9.1 4-ธ.ค.-55 11.30-13.30 

9 พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 11-ธ.ค.-55 11.30-13.30 
 

หมายเหตุ ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผูบ้ริหารของหน่วยงาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรยีนรู ้
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ตัวบ่งช้ี สมศ.13 การปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 

 
 
 

 
 



กลุ่มที่ 2 (องค์ประกอบท่ี 2, 3 และ 6) ห้องชัยพฤกษ ์

คร้ังท่ี หัวข้อ วันที ่ เวลา 

1 
- ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคณุภาพตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
- พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 

18-ต.ค.-55 12.00-13.00 

2 
- ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคณุภาพตัวบ่งช้ีที่ 2.2 , 2.3 และ 2.6 
- พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 , 2.3 และ 2.6 

25-ต.ค.-55 12.00-13.00 

3 
- ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคณุภาพตัวบ่งช้ีที่ 2.7 
- พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 

1-พ.ย.-55 12.00-13.00 

4 
- ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคณุภาพตัวบ่งช้ี สมศ.1 และ 2 
- พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ี สมศ.1และ 2 

8-พ.ย.-55 12.00-13.00 

5 
- ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคณุภาพตัวบ่งช้ี สมศ.3 และ 4 
- พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ี สมศ.3และ 4 

15-พ.ย.-55 12.00-13.00 

6 
- ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคณุภาพตัวบ่งช้ีที่ 6.1 
- พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 

22-พ.ย.-55 12.00-13.00 
 

หมายเหตุ  ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
ตัวบ่งช้ี สมศ.1 บัณฑติปริญญาตรทีี่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบ่งช้ี สมศ.2 คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ี สมศ.3 ผลงานของผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีไดร้ับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 
ตัวบ่งช้ี สมศ.4 ผลงานของผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
กลุ่มที่ 3 (องค์ประกอบท่ี 4, 5) ห้อง SC9-110 

คร้ังท่ี หัวข้อ วันที ่ เวลา 

1 
- ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคณุภาพตัวบ่งช้ีที่ 4.3 และ สมศ.5 – 7 
- พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 และ สมศ.5 – 7 

17-ต.ค.-55 13.00-15.00 

2 
- ท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคณุภาพตัวบ่งช้ีที5่.1, 5.2 และ สมศ.9 
- พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ีที5่.1, 5.2 และ สมศ.9 

18-ต.ค.-55 14.00-16.00 
 

หมายเหตุ  ตัวบ่งช้ีที่  4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ตัวบ่งช้ี สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์(ตัวบ่งช้ีเลือก) 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 7ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคณุภาพ(ตัวบ่งช้ีเลอืก) 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม(ตัวบ่งช้ีเลือก) 
ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม(ตัวบ่งช้ีเลือก) 
ตัวบ่งช้ี สมศ.9 การเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก(ตัวบ่งช้ีเลือก) 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ  
 
 
 

 



 
3.2  แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ประจ าปี 2555 
     ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา แผนพัฒนาปรังปรุง ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2555  ซึ่งเป็นผลจากการจัดกิจกรรมระดมสมองในการสัมมนาประกันคุณภาพ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2555 และฝ่ายประกันคุณภาพได้เวียนแจ้งผ่านระบบ AMS e-office ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องพิจารณา และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แจ้งในที่ประชุม 
 
มติท่ีประชุม  มีมติที่ประชุม ดังน้ี 
  องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  

- คอลัมน์ที่ 5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม เพิ่ม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
แต่ละหน่วยงาน โดยจะด าเนินโครงการภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 

- คอลัมน์ท่ี 4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)  ก าหนดเป็นมาตรการให้ทุกหน่วยงานและฝ่ายจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน อย่างน้อยแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลการด าเนินการตามแผน ระยะเวลาด าเนินงาน  เดิม ภายในวันที่ 31 
ตุลาคม 2555 เปลี่ยนเป็น พ.ย.-ธ.ค. 2555 

- เปลี่ยนค าว่า “หน่วยงานและฝ่าย” เป็น “หัวหน้าหน่วยงานและรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี” 
 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  เห็นควรให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ว่ามีการแก้ไขหรือไม่ 
  องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ เห็นควรมอบนางสุวรรณี  ศรีนวล ด าเนินการจัดท าแผน     
กลยุทธ์ทางการเงินของคณะ ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555  
    
         3.3  การคิดภาระงานประกันคุณภาพ 
  ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการคดิภาระงานประกันคณุภาพ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

(ร่าง) การคิดภาระงานประกันคณุภาพ 
1. กรรมการประเมินคุณภาพ เทียบภาระงานได้ วันละ 0.5 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
2. การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงาน 1 ช่ัวโมง เทียบภาระงาน

ได้ 0.5/15 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ   
3. การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เกี่ยวกับประกันคุณภาพทุกระดับ ปฏิบัติงาน 1 ช่ัวโมง เทียบภาระงานได้ 0.5/15 

ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ   
4. การเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ทุกระดับที่เกี่ยวกับประกันคุณภาพ ที่ไม่ได้เป็นโดยต าแหน่ง  ปฏิบัติงาน 1 ช่ัวโมง เทียบ

ภาระงานได้ 1/15 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ   (รวมจ านวนช่ัวโมงที่ปฏิบัติงานนอกเหนือจากการ
ประชุมด้วย)  

 
มติท่ีประชุม   เห็นควรใหม้ีการแก้ไข ดังนี ้

(ร่าง)  การคิดภาระงานประกันคุณภาพ  
1. กรรมการประเมินคุณภาพทุกระดับ เทียบภาระงานได้ ปฏิบัติงาน 1 วัน คิดเป็น 1 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์/ภาค

การศึกษาปกติ  
2. การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงาน 1 ช่ัวโมง เทียบภาระงาน

ได้ 1/15 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ   
3. การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เกี่ยวกับประกันคุณภาพทุกระดับ ปฏิบัติงาน 1 ช่ัวโมง เทียบภาระงานได้ 1/15 ช่ัวโมง

ท าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ   
4. การเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ทุกระดับที่เกี่ยวกับประกันคุณภาพ ที่ไม่ได้เป็นโดยต าแหน่ง  ปฏิบัติงาน 1 ช่ัวโมง เทียบ

ภาระงานได้ 1/15 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ   (รวมจ านวนช่ัวโมงที่ปฏิบัติงานนอกเหนือจากการ
ประชุมด้วย) 
 
 
  



หมายเหตุ   
ภาระงานประกันคุณภาพ ให้อยู่ในหมวดภาระงานอื่นๆ ในแบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน

มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทั้งนี้ ภาระงานประกันคุณภาพ รวมแล้วไม่เกิน 5 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์/ภาค
การศึกษาปกติ  

  
 3.4  การจ่ายเงินรางวัลโครงการรางวัลคุณภาพ ส าหรับหน่วยงานภายใน ประจ าปี 2556 
  ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการรางวัลคุณภาพ ส าหรับหน่วยงานภายใน ประจ าปี 2555 และมีการจ่ายเงิน
รางวัลเป็นเงินสด ให้กับหน่วยงานที่ได้รางวัล ซึ่งฝ่ายการเงินเห็นว่าเงินรางวัลโครงการรางวัลคุณภาพ ส าหรับหน่วยงานภายใน 
ประจ าปี 2556 ควรจะจ่ายในรูปแบบของการโอนเงินเข้าหน่วยงาน ในหมวดเงินรายได้ แทนการจ่ายเป็นเงินสด ประธานจึงขอให้ที่
ประชุมร่วมกันพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลดังกล่าว 
 
มติท่ีประชุม  เห็นควรให้จ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสด เพื่อความสะดวกในการด าเนินงานของผู้จัดท าผลงาน 
   

3.5  โครงการเพ่ือของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2557 
    ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาโครงการเพื่อของบประมาณเงินรายได ้ประจ าปี 2557 โดยพิจารณาจากโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ ทีไ่ด้รับการจัดสรร ประจ าปี 2555 ดังนี ้ 
 

โครงการงบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปี 2555 
 

1) โครงการประเมินคณุภาพภายใน  ประจ าปี 2555  70,000   บาท (ใช้จริง 72,423 บาท) 
2) โครงการรางวัลคณุภาพส าหรับหน่วยงานภายใน  25,000   บาท (ใช้จริง 24,500 บาท) 
3) โครงการสัมมนาประกันคุณภาพ    50,000   บาท (ใช้จริง 57,150 บาท) 
4) โครงการอบรมความรูด้้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร  25,000   บาท (ใช้จริง 19,519 บาท) 

รวม    170,000  บาท (ใช้จริง 173,592 บาท)  
มติท่ีประชุม   มีมติที่ประชุม ดังน้ี 

1. เห็นควรเพิ่มงบประมาณโครงการรางวัลคณุภาพ จากเดิม 25,000 บาท เป็น 50,000 บาท 
2. เห็นควรเพิ่มโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ โดยจะใช้งบประมาณในการด าเนิน

โครงการ จ านวนเงิน 30,000 บาท   
 

วาระที่ 4  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

 
 น.ส.จิราพร  สามสีเนียม 
  ผู้จดรายงานการประชมุ

 

 


