
 
รายงานการสัมมนาประกนัคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เร่ือง  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางสู่ความสําเร็จ 
วันท่ี 15-16 กันยายน 2555   ณ น้ําใสรีสอร์ท  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
1. ผศ.ดร.ชานันก์  สุดสุข    คณบด ี
2. รศ.จิตราภรณ ์  ธวัชพันธ์ุ    รองคณบดฝี่ายประกันคุณภาพ 
3. รศ.ศิรภิัทรา  เหมือนมาลัย   รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
4. อ.ดร.พจมาลย ์ พูลม ี    รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ 
5. อ.ดร.อุดม  ศรีนนท์    รองคณบดฝี่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
6. อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ    รองคณบดฝี่ายทํารุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
7. อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศิลสังวร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
8. อ.ดร.ประภา  โซ๊ะสลาม    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
9. อ.ดร.อารม์  อันอาตม์งาม   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
10. นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ ์   หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
11. อ.ดร.อรวรรณ  ชุณหชาต ิ   ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 
12. อ.ดร.ศศิมลฑณ ม่วงศรีจันทร ์   ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส ์
13. รศ.อัจฉริยา  ปราบอริพ่าย   กรรมการประกันคุณภาพคณะ 
14. อ.ดร.ศลยา  สุขสอาด    สายวิชาวิทยาศาสตร ์
15. อ.ดร.พัชนี  วิชิตพันธ์ุ    กรรมการประกันคุณภาพคณะ 
16. อ.ดร.สจิุตรา  แสนหาญ    กรรมการประกันคุณภาพคณะ 
17. อ.ดร.สุชีวัน    กรอบทอง   โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส ์
18. อ.ดร.ศุภเดช  สุจินพรัหม   โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส ์
19. อ.ดร.อัฐสิษฐ์  ทับทิมแท้    โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส ์
20. อ.วัชระ    ทองเสมอ    โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส ์
21. อ.ดร.สุทธิเดช   ปรีชารัมย ์   โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 
22. อ.ดร.โชตมิา   แก้วกอง    โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ 
23. อ.มานิตา    หนูสวัสดิ ์   โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ 
24. อ.พัชรา    จตุรโกมล    โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ 
25. อ.สุดาวดี   ทวีไพศาล    โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ 
26. น.ส.ทาริกา    สระทองคํา   โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ 
27. นางสุวรรณี    ศรีนวล    กรรมการและเลขานุการคณะประกันคุณภาพคณะ 
28. นางภัณฑิรา    มงคลจุฑา   สํานักงานเลขานุการ 
29. นายทรงศักดิ์    บุญสุวรรณ   สํานักงานเลขานุการ 
30. น.ส.สินาพร    เจริญศักดิ ์   ผู้ช่วยเลขานุการคณะประกันคุณภาพคณะ 
31. น.ส.จิราพร    สามสีเนียม   ผู้ช่วยเลขานุการคณะประกันคุณภาพคณะ 
32. น.ส.รวีวรรณ  เกตุประสาท   สํานักงานเลขานุการ 

 
 
 
 



 
เร่ิมสัมมนา วันท่ี 15 กันยายน 2555 เวลา 09.30 น. 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการสมัมนาประกันคุณภาพ โดยขอให้การสัมมนาบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีกําหนดไว้ คือ 1)เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานภายในมีโอกาส
ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2) เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพของคณะและ
หน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนหลังจากน้ันรองคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพดําเนินการกิจกรรมระดมสมอง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม และ
พิจารณา ใน 6 ประเด็นดังน้ี 

1) ปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
2) แนวทางแก้ไขปัญหา 
3) แนวทางการประเมินหน่วยงานภายใน ปีการศึกษา 2555 

- รูปแบบการประเมิน 
- วัน/เวลา (7-10 พฤษภาคม 2556) 
- ตัวบ่งช้ีท่ีควรใช้ประเมินสายวิชา 

4)  การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01)  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

5)  แนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6)  กําหนด วัน เวลา ท่ีจะจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเน่ือง และ จัดทําปฏิทินกิจกรรม 

 
สรุปผลการระดมสมอง 

 

ประเด็นท่ี 1, 2 ปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานประกันคุณภาพและแนวทางแก้ไขปัญหา 
   

ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานประกันคุณภาพโดยรวม 
(ข้อมูลส่วนหน่ึงมาจากผู้ท่ีไม่ได้เข้าร่วมสมัมนาประกันคุณภาพได้ แต่เสนอความคิดเห็นมาในระบบ AMS e-office) 
 

 1. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจและเห็นความสําคัญในงานประกันคุณภาพของหน่วยงานเน่ืองจากไม่ได้รับผลประโยชน์
หรือค่าตอบแทน 

2. บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 
 3. หลักเกณฑ์การให้คะแนนมีการเปลี่ยนแปลง ทําให้หน่วยงานไมส่ามารถดําเนินการได้ทัน 
 4. ขาดข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เช่น จํานวนนิสิต จํานวนอาจารย์ จํานวนหลักสูตร 
จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน จํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมิน ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต จํานวนรายวิชาท่ีมี มคอ.3 
มคอ.5 เป็นต้น 
 5. ปัญหาเรื่องการเก็บข้อมูล และเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพ 
 
แนวทางแก้ไขปัญหาภาพรวม 

1. ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับงานด้านประกันคุณภาพมากๆ 
2. ควรแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ กลับมายังแต่ละหน่วยงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์และทําความเข้าใจ

กับบุคคลภายในหน่วยงาน 
3. ควรมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบได้ทําความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบพร้อมหลักฐานท่ี

ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน เพ่ือนํามารวบรวมจัดทําเป็นรูปเล่น SAR ของหน่วยงาน ตลอดจนตรวจทาน แก้ไข ปรับปรุง SAR ของ
หน่วยงานจนเสร็จสมบูรณ์ ก่อนเข้าเล่ม 

4. ควรจัดประชุมผู้เก่ียวข้องกับการจัดทําเอกสารและรวบรวมหลักฐานในแต่ละองค์ประกอบ โดยตรง เพ่ือทําความเข้าใจ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสําหรับการทํางาน  

5. ควรมีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย มาวางไว้ท่ีหน้าเว็บของคณะเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพของท้ังหน่วยงานและคณะ 



6. ฝ่ายประกันคุณภาพน่าจะมีระบบการเก็บรวบรวมข้อมลูงานประกันฯ ท่ีบุคลากรในคณะฯ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยให้
บุคลากรแต่ละท่านกรอกข้อมูลของตนเองได้จาก website เช่นเดียวกับ website ท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการวิจัยของสถาบันวิจัย
และพัฒนา (สวพ. มก.) ซ่ึงจะทําให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และไม่ต้องเสียเวลาในการขอข้อมูลจากอาจารย์อีกท้ังยังทําให้การหาเอกสาร
หลักฐานประกอบการประเมินได้ง่าย  

7. ควรมีการให้รางวัล (ภาระงาน) กับผู้ท่ีจัดส่งเอกสาร หรือให้ความร่วมมือกับทางคณะ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เก่ียวกับงานประกันคุณภาพ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการทํางาน โดยยึดรูปแบบจากฝ่ายกิจการนิสิต ท่ีมีการสรุปภาระงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ให้อาจารย์ทุกท่าน 

8. ควรมีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการเก็บข้อมูลในการทํางานประกันโดยกําหนดรูปแบบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
เพ่ือให้สะดวกต่อการบันทึกข้อมูลและ ลดเวลาในการทํางาน  อีกท้ังยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน 

9. ควรจัดสรรงบประมาณไว้ส่วนหน่ึง สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาปรบัปรุง (สปค.01) โดยนําแผนพัฒนาจากทุกหน่วยงาน 
มาเข้าท่ีปะชุมคณะกรรมการประกันฯ ระดับคณะ เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการดําเนินงานประกนัคุณภาพ ตามองค์ประกอบ 
 

ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน แนวทางแก้ไข 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

      1. ผู้บริหารทุกระดับไม่เห็นความสําคัญของแผน  การ
ดําเนินการขาดการเอาใจใส่ในการดําเนินงานตามแผนและ
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน จัดทําแผนเพียงเพ่ือ
ตอบโจทย์ประกันไม่ได้มีการนําไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 

 1.  ควรให้ผู้บริหารหน่วยงานตระหนักถึงความสําคัญประโยชน์ 
และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนต่าง ๆ  
 
  

2. หน่วยงานไม่มีแผนดําเนินงานท้ัง แผน 4 ปี และ 
แผนปฏิบัติการประจําปี ทําให้บริหารหน่วยงานอย่างไร้ทิศทาง  
ขาดการวิเคราะห์ท้ังในเรื่องอัตรากําลัง  ความจําเป็นในการ
จัดหาเครื่องมือและงบประมาณ 

     2.  ควรทําความเข้าใจกับผู้บริหารและบุคลากรเก่ียวกับ
ความสําคัญ ประโยชน์และสาระสําคัญของแผนและหนทางท่ีจะ
ดําเนินการตามแผนให้ประสบความสําเร็จน้ันมาจากความร่วมมือ
ของบุคลากรในหน่วยงาน 

3. ไม่มีการวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับ
แผนจากผู้บริหาร ทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานไม่มีการ
ปรับปรุง ดําเนินงานแบบจารีต คือ ดําเนินรอยตามปีท่ีผ่านมา 

 

    3. ควรมีมาตรการให้ทุกหน่วยงานและฝ่ายจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน อย่างน้อยแผนปฏิบัติการประจําปี และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน โดยมีการวิเคราะห์และประเมินผลการ
ดําเนินงานเทียบกับแผนตามเวลาท่ีกําหนด 

    4. บุคลากรในหน่วยงานไม่เห็นความสําคัญและประโยชน์
ของแผน หรืออาจไม่ทราบสาระสําคัญของแผน รวมท้ังไม่มีส่วน
ร่วมในการวางและกําหนดแผน จึงขาดความศรัทธาในแผนและ
ละเลยท่ีจะปฏิบัติตามแผนจึงไม่เกิดทิศทางในการขับเคลื่อน
หน่วยงานอย่างแท้จริง 

    4. ควรให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนต่าง ๆ โดยจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนการดําเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการ” ทุกๆปี เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีการจัดทําแผน โดย
บุคลากรมีส่วนร่วมและนําไปใช้จริงในรอบปีถัดไป และถ่ายทอด
สาระสําคัญของแผนของหน่วยงาน ให้แก่บุคลากรรับทราบ   
    - ช่วงเวลาท่ีควรจัดโครงการ : ต้นปีงบประมาณ (ตลุาคม) 
    - ระยะเวลาในการจัดโครงการ : อย่างน้อย 2 วัน 
    - วิทยากรแนะนํา : ดร.เฉลมิเกียรติ  ดลุสัมพันธ์   
ม.ราชภัฎจันทรเกษม 

5. ขาดความร่วมมือ จากบุคลากรในหน่วยงาน ในการรายงาน
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมประจําเดือน 

5. สร้างระบบและกลไกท่ีจะผลักดันให้บุคลากร รายงานข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม ท่ีได้ดําเนินการแล้ว 
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องค์ประกอบท่ี2 การผลิตบัณฑิต 
1. มีมคอ.3 และ มคอ.5 ไม่ครบทุกรายวิชา 
 

   1. ควรให้อาจารย์ส่งข้อมูลผ่านระบบ e-office เพ่ือเป็นหลักฐาน
ยืนยันการส่งและกําหนดผู้รับผิดชอบการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน 

2. อาจารย์บางส่วนขาดความเข้าใจถึงข้ันตอนและรายละเอียด
ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

2. ให้ผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการแนะนําอาจารย์รุ่นใหม่ถึงวิธีการ
ข้ันตอน และผลงานท่ีจะเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ 

    3. อาจารย์มีภาระงานสอนมากจนไม่มีเวลาทําผลงานเพ่ือขอ
ตําแหน่ง (อาจารย์บางท่านรับงานสอนท่ีมีผลตอบแทนจนไม่มี
เวลาขอตําแหน่ง) 

   3. กําหนดให้อาจารย์มีภาระงานสอนเกินกว่าภาระงานสอนข้ันต่ํา
ได้ไม่เกิน 3 หรือ 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา โดยสาย
วิชา/สาขาวิชา จัดหาบุคลากรเพ่ิมเติม เพ่ือลดภาระงานสอน  

   4. ขาดการทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 

   4. จัด KM การทําวิจัยในช้ันเรียน โดยมีตัวอย่างของการทําวิจัย
ในช้ันเรียนของสาขาต่างๆ ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางใน
การทําวิจัยในช้ันเรียน (เสนอ รศ.ดร.พนิต เข็มทอง เป็นวิทยากร) 

   5.การสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมีข้อมูลตอบกลับจากผู้ใช้บัณฑิตน้อย 
และมีแต่ข้อมูลระดับปริญญาตรี  
 

   5.พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามการได้งานทําและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตไว้ท่ีหน้า website ของคณะ และสํารวจการได้
งานทําและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกระดับ และทุกปี (เป็น
โครงการร่วมระหว่างฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิตและหลักสูตร) 

   6.คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2)  ข้อมูลของ
กองแผนงานท่ีสํารวจมีเฉพาะระดับปริญญาตรี 
หมายเหตุ กองแผนงานไม่มีข้อมูลของหลักสูตร บธ.บ. (การ
จัดการ) ท่ีจบไปแล้ว ไม่แน่ใจว่าถูกนําข้อมูลไปรวมกับท่ีบางเขน
หรือไม่ (ฝากให้ท่านรองตามข้อมูล) 

6. สร้างแบบสอบถาม สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิท้ัง 5 ด้าน พร้อมท้ังทําโครงการสํารวจการได้งาน
ทําและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก ทุกปี 
(เป็นโครงการร่วมระหว่างฝ่ายบัณฑิตศึกษา และหลักสูตร) 
 
 

   7.มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ท่ีทําสารนิพนธ์(แผน ข) น้อย  

  7. หลักสูตรท่ีมีนิสิตแผน ข  ควรผลักดันให้นิสิตนําผลงานไป
ตีพิมพ์และเผยแพร่ให้มากข้ึน 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  
1. ขาดการวิจัยท่ีมีการบูรณาการระหว่างสายวิชา 1. ศสวท. ควรมีการจัดสรรทุนวิจัยท่ีมีการบูรณาการระหว่าง

สายวิชา/สาขาวิชา 
2. บุคลากรไม่สามารถทํางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เน่ืองจากสิ่งเก้ือหนุนต่อการวิจัย เช่น ห้องวิจัย/ห้องทํางานมี
จํากัด   

2. - 

3. ภาระงานของอาจารย์มีค่อนข้างมาก รวมไปถึงมีนิสิต
ระดับปริญญาตรีเท่าน้ัน จึงเป็นการจํากัดขอบเขตในการทํางาน
วิจัย (สายวิชาฟิสิกส์) 

3. - 

4. ระบบและกลไกในการให้เงินทุนสนับสนุนงานวิจัย มี
ข้อจํากัดยังไม่เอ้ือต่ออาจารย์ท่ีมีอายุราชการมากและยังไม่มี
ผลงานตีพิมพ์ 

  4. เสนอต่อผู้บริหารให้พิจารณาหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน
งานวิจัยให้ครอบคลุมอาจารย์ท่ีมีอายุราชการมาก (บางคนอาจเคย
ขอทุนแต่ยังไม่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่) หรือ กระตุ้นนิสิตท่ีอยู่
ในความดูแลขอทุนสนับสนุนการทําปัญหาพิเศษหรือวิทยานิพนธ์
แทน 

5. ขาดการประเมินความพอเพียงของทรัพยากร ท่ี
สนับสนุนงานวิจัย 

   5. ศสวท. ควรจัดทําแบบสอบถามความเพียงพอของทรัพยากรท่ี
สนับสนุนงานวิจัย ให้ นิสติ และ อาจารย/์บุคลากร ท่ีทํางานวิจัย
กรอก แล้วนําข้อมูลมาจัดทําแผน ของบประมาณจัดหาทรัพยากร
สนับสนุนงานวิจัย  โดยพิจารณาตามความจําเป็น ศักยภาพ และ
ความสําคัญขององค์กร และสอดรบักับนโยบายของภาควิชา คณะ 
และมหาวิทยาลัย  
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6. บุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการทํางานวิจัย    6.1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัย  

6.2จัดระบบ Mentor  หรือระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง เพ่ือช้ีแนะ และ
เป็นท่ีปรึกษาให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ (หากยังไม่มีนักวิจยัพ่ีเลีย้งใน
หน่วยงาน ระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงท่ีสร้างข้ึนควรเอ้ือในการเสนอช่ือ
นักวิจัยพ่ีเลี้ยงจากภายนอกมาทําหน้าท่ีได้ด้วย) 

7. ขาดการติดตามและประเมินผลสําเร็จของการให้ทุนวิจัย    7.1สร้างระบบกลไกในการติดตามและประเมินผลสําเร็จของการ
ให้ทุนวิจัย โดยมีเกณฑ์การวัดคุณภาพของงานวิจัยท่ีได้รับทุนในปีท่ี
ผ่านมาด้วย  
   7.2 กําหนดเกณฑ์การให้ทุนรอบใหม่ ซ่ึงจะได้รับงบประมาณมาก
หรือน้อย ข้ึนกับผลสําเร็จของงานวิจัยท่ีผ่านมา 

8. ขาดความร่วมมือในการส่งรายงานกิจกรรมประจําเดือน
หรือเอกสารหลักฐานประกอบข้อมูลงานประกันอ่ืนจากบุคลากร
ในหน่วยงานภายใน หรือบางครั้งมีการส่งข้อมูลท่ีล่าช้าเกินจาก
ท่ีกําหนดไว้ 
 
 
 
 
 

8.1 ทางฝ่ายประกันคุณภาพของคณะฯน่าจะมีระบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลงานประกันฯ ท่ีบุคลากรในคณะฯ ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ โดยให้บุคลากรแต่ละท่านกรอกข้อมูลของตนเองได้จาก 
website เช่นเดียวกับ website ท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการ
วิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.มก.) อันจะทําให้ฝ่ายประกัน
คุณภาพของหน่วยงานภายในและคณะฯ เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และไม่
ต้องเสียเวลาในการเรียกเก็บข้อมูล โดยเฉพาะในช่วงท่ีจะมีการ
จัดทําเล่ม SAR ของหน่วยงานภายในและของคณะฯอีกท้ังยังอาจทํา
ให้การหาเอกสารหลักฐานท่ีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ต้องการ
เพ่ิมเติมทําได้ง่าย   
   8.2 คณะควรออกระเบียบ หรือมีกลไกให้บุคลากรท่ีมีงานวิจัย
ต้องแจ้งต่อคณะ ในลักษณะว่าทําหัวข้อวิจัยเรื่องอะไร   อยู่ระหว่าง
ดําเนินการก่ีเปอร์เซ็นต์ ถ้าทําเสร็จแล้วให้แจ้งผลประเภทของการ
ตีพิมพ์หรือการนําเสนองานวิจัยถ้าไม่แจ้ง ก็ไม่สามารถนํามาคิดเป็น
ภาระงานได้(โดยสร้างแบบเก็บข้อมูลกลางของคณะ ให้ใช้ท่ัวกัน) 
    8.3 จัดทําคู่มือปฏิบัติงานในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน      
เมื่อผ่านหน่วยสารบรรณ เพ่ือการจัดเก็บในระบบ file electronic 
ท่ีสามารถสืบค้นได้ง่ายกว่าในรูปกระดาษ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. ไม่มีแผนการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีชัดเจน  1.1 จัดทําแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ตามความต้องการของ

ชุมชนมีการกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายท่ีชัดเจน โดยพิจารณา
จาก ข้อมูลการให้บริการวิชาการท่ีผ่านมา 
1.2ควรประเมินผลโครงการ และนํามาปรับปรุงการให้บริการในครั้ง
ต่อไป  

2. ขาดการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

2.1จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการบูรณาการ การบริการ
วิชาการ กับการเรยีนการสอนและการวิจัย เช่น การต่อยอด
งานวิจัยของ อ.ดร.โชติมา แก้วกอง และการบูรณาการการบริการ
วิชาการ การเรยีนการสอน และการวิจัย ของ ผศ. ดร. ปราณี โชค
ขจิตสัมพันธ์  
2.2 จัดทําแบบสอบถามความพร้อมในการบริการวิชาการจาก
บุคลากรในองค์กร จากน้ันนําผลดงักล่าวมาจัดทําแบบสอบถามถึง
ความต้องการบริการวิชาการของชุมชนว่ามีความสนใจในบริการ
วิชาการด้านใด และจึงนํามาประมวลผล เพ่ือจัดทําแผนการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมต่อไป (ท้ังน้ีอาจพิจารณาเข้าร่วม กับ
โครงการ 9บวร ของ วิทยาเขต) 
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3. บุคลากรหลายท่านยังขาดความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ

งานประกันคุณภาพฯ 
    3. ฝ่ายประกันคุณภาพของคณะฯ ควรจัดโครงการสัมมนา
ภายในคณะฯ หรือวิทยาเขต เพ่ือท่ีบุคลากรส่วนใหญ่จะได้สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 
1. หน่วยงานไม่มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 1. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ควรจัดทําในภาพรวมของคณะ 

โดยตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จําแนกตาม
หัวข้อ เช่น  
- ความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต  คณะกรรมการมาจากตัวแทนของ
แต่ละหลักสูตร 
- ความเสี่ยงด้านงบประมาณคณะกรรมการมาจากตัวแทนของแต่
ละสาขา 

2. บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจตัวบ่งช้ี 7.2 การพัฒนา
หน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ (การจัดการความรู้)  

    2. จัดอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับการจัดการความรู้  

3. บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจตัวบ่งช้ี 7.4 การบริหาร
ความเสี่ยง 

   3. จัดอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบท่ี 8การเงินและงบประมาณ 
1. ผู้บริหารและบุคลากร ไม่มีความเข้าใจในแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน 
1. จัดอบรมให้ความรู้ ด้านแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้ด้านการทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. หน่วยงานไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  2. ผลักดันให้มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของคณะและหน่วยงาน 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจ และเห็นความสําคัญ

ในงานประกันคุณภาพของหน่วยงานเ น่ืองจากไม่ ได้รับ
ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน 

1. ควรกําหนดภาระงาน หรือประเมินความดีความชอบ ให้กับ
ผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของหน่วยงานและ
คณะ 

2.  บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ 
ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีใช้ ประกอบตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

2. จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบ 
และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

3. ขาดข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง 

3.1 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบข้อมูลในแต่ละด้าน เช่น  
- ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

คือ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยฯ   
- ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ คือ โครงการจัดตั้งส่วนงานจัดการศึกษา (สายวิชา
ประธานหลักสูตร และ ผู้จัดการรายวิชา) 

3.2 ควรมีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย มา
วางไว้ท่ีหน้าเว็บของคณะเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพของท้ังหน่วยงานและคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมระดมสมองประเด็นท่ี 3 แนวทางการประเมินหน่วยงานภายใน ปีการศึกษา 2555 
  - รูปแบบการประเมิน  ใช้กรรมการประเมินคุณภาพชุดเดียวกัน ประเมินองค์ประกอบเดียวกันทุกหน่วยงาน โดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามองค์ประกอบ ดังตาราง 
 การแบ่งกลุ่ม คณะกรรมการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายใน สาํหรับสายวิชา 

กรรมการกลุ่มท่ี องค์ประกอบ 

1 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

2 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 

ซ่ึงฝ่ายประกันคุณภาพ จะดําเนินการติดต่อ ทาบทามบุคลากรภายในคณะฯ ท่ีมีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมิน เป็นกรรมการประเมิน
หน่วยงานภายใน โดยผู้ท่ียินดีเป็นกรรมการ จะต้องระบุว่า ประสงค์เป็นกรรมการกลุ่มใด (กลุ่มท่ี 1-3) 
   - วัน/เวลา การประเมิน   ประเมินทุกหน่วยงาน ระหว่างวันท่ี 7-10 พฤษภาคม 2556 

  - ตัวบ่งช้ีท่ีควรใช้ในการประเมินสายวิชารวมท้ังหมด 22 ตัวบ่งช้ี โดยเป็นตัวบ่งช้ีบังคับ 19 ตัวบ่งช้ี ตัว
บ่งช้ีเลือก 3 ตัวบ่งช้ี (โดยเลือกจากตัวบ่งช้ีเลือก จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี) ดังตาราง 

 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพสายวิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2555 

ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้ 
รอบ

ระยะเวลา 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 

1 สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ปีงบประมาณ 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 

2 สกอ. 2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสตูร ปีการศึกษา 

3 สกอ. 2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก ปีการศึกษา 

4 สกอ. 2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 

5 สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 

6 สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ปีการศึกษา 

7 สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 

8 สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรโีทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ ปีการศึกษา 

8 สมศ. 3 ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่ ปีปฏิทิน 

10 สมศ. 4 ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ ปีปฏิทิน 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
11 สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ปีงบประมาณ 

12 สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ ปีปฏิทิน 

13 สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์(ตัวบ่งช้ีเลือก) ปีปฏิทิน 

14 สมศ. 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ(ตัวบ่งช้ีเลือก) ปีปฏิทิน 



 

ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้ 
รอบ

ระยะเวลา 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

15 สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม(ตัวบ่งช้ีเลือก) ปีการศึกษา 

16 สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม(ตัวบ่งช้ีเลือก) ปีการศึกษา 

17 สมศ. 9 การเรยีนรู้และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก(ตัวบ่งช้ีเลือก) ปีการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

18 สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม(ตัวบ่งช้ีเลือก) ปีการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

19 สกอ. 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ปีการศึกษา 

20 สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ปีการศึกษา 

21 สกอ. 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง(ปรับเกณฑ์การประเมิน) ปีการศึกษา 

22 สมศ. 13 การปฏิบัตติามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน (หน่วยงาน) ปีการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

23 สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ(ปรับเกณฑ์การประเมิน) ปีงบประมาณ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

24 สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(ปรับเกณฑ์การประเมิน) ปีการศึกษา 
 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ตัวบ่งช้ีท่ี 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. ตัวบ่งช้ีท่ี 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. ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปรับเกณฑ์ 
- ปรับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 โดยตัดข้อความ “ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด”ออก  
- ปรับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 เปลี่ยนข้อความ จากเดิม “โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ

คณะ”    เป็น    “โดยคณะกรรมการประจําหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงาน” 
- เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ไม่ประเมนิ 
- ปรับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4ดังน้ี 

 4.2) การจัดทํารายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน  
   4.3) นําผลการประเมินคุณภาพไปจัดทํา สปค.01 ของหน่วยงาน 



  - เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 8 หน่วยงานอาจดําเนินการเอง หรือมาทํากิจกรรมร่วมกับคณะก็ได ้
- เปลี่ยนเกณฑ์การประเมินเป็น  1 ข้อ ได้ 1 คะแนน,  2 ข้อ ได้ 2 คะแนน,3-4 ข้อ ได้3 คะแนน,  5-6 ข้อ ได้4 

คะแนน , 7 ข้อข้ึนไป ได5้ คะแนน) 
 
กิจกรรมระดมสมองประเด็นท่ี 4 การจัดทําแผนพัฒนาปรังปรุงฯ (สปค.01) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ผลระดมสมอง การจัดทําแผนพัฒนาปรังปรุงฯ (สปค.01) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมข้อมูล 
 
กิจกรรมระดมสมองประเด็นท่ี 5 แนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะดําเนินการใน 3 ประเด็น คือ  

- ทําความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน  
- เอกสารหลักฐานท่ีใช้ในแต่ละตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน  
- วิธีการเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

 
กิจกรรมระดมสมองประเด็นท่ี 6 กําหนดวัน เวลา ท่ีจะจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทําปฏิทินกิจกรรม 

กลุ่มท่ี 1 (องค์ประกอบท่ี 1, 7, 8, 9) 

คร้ังท่ี หัวข้อ วันท่ี เวลา 

1 
- ทําความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 
- พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 

25-ก.ย.-55 12.00-13.00 

2 ทําความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีท่ี 7.1,7.2 และ สมศ.13  16-ต.ค.-55 13.30-15.30 

3 พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1, 7.2 และ สมศ.13 26-ต.ค.-55 13.30-15.30 

4 ทําความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 30-ต.ค.-55 13.30-15.30 

5  พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 6-พ.ย.-55 11.30-13.30 

6 ทําความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 13-พ.ย.-55 11.30-13.30 

7 พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 20-พ.ย.-55 11.30-13.30 

8 ทําความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีท่ี 9.1 27-พ.ย.-55 11.30-13.30 

9 พิจารณาเอกสารหลักฐานและแนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1  4-ธ.ค.-55 11.30-13.30 
เวลา 12.00-13.00 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มท่ี 2 (องค์ประกอบท่ี 2, 3, 6) 
ยังไม่มีมติท่ีแน่นอน 

 
กลุ่มท่ี 3 (องค์ประกอบท่ี 4, 5) 

คร้ังท่ี หัวข้อ วันท่ี เวลา 

1 ทําความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ องค์ประกอบท่ี 4 17-ต.ค.-55 13.00 – 15.00 น. 

2 ทําความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ องค์ประกอบท่ี 5 18-ต.ค.-55 14.00 – 16.00 น. 
 
 
เลิกสัมมนา วันท่ี 16 กันยายน 2555 เวลา 12.00 น. 
 
          น.ส.จิราพร  สามสีเนียม 
          ผู้จัดรายงานการสัมมนา  
 
  
 


