
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๑ /๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   

เวลา  ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ   ชั้น ๓   ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

----------------------------------------------------  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ สรุปผลการจัดโครงการบรรยายเร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษา CUPT QA เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  
๑.๒ ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๑.๓ ผลการประเมินความพึงพอใจตอ่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลักสูตร และระดับ

คณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
1.4 ความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศมาใช้

ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) 
1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร (ระดับ

ปริญญาตรี) ระหว่างวันที่  ๒๔ –๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดบัมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑1/๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑ แผนการด าเนินงาน ส านักงานประกันคุณภาพฯ เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๙ 
๓.๒ รายงานความคืบหน้าของการด าเนินการที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
๓.๓ ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.4 ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ระดับคณะ และสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.5 แนวทางพัฒนาการจัดวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ 
3.6 แนวทางการเสนอหลักสูตรเพื่อรับรองคุณภาพ โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑  ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก 
4.2 การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัหลักสูตรตาม

เกณฑ์ AUN QA โดย ทปอ. 
4.3 การอบรมผลักสูตรผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบนั โดย

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                           

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 
- ไม่มี 
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ระเบียบวาระ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระที่    1.1  รายงานสรุป และประเมินผลโครงการการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ  

CUPT QA 
ผู้เสนอเรื่อง ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง   

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
สรุปเรื่อง 
1. ความเป็นมา 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้จัดโครงการการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบ CUPT QA จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยคณะท างานส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญที่จะสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพที่ได้มีการพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร
และคณะทราบถึง ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ   1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระบบ CUPT QA  2) เพื่อทราบ
แนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ CUPT QA   โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจทั่วไป รูปแบบการด าเนินโครงการเป็นการบรรยาย อภิปราย โดยมีวิทยากรหลัก คือ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ จาก มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ดังนั้น ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ขอน าเสนอสรุปและประเมินผลโครงการการบรรยาย
การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CUPT QA ดังนี้ 

สรุปผลโครงการ 
ระดับความคิดเห็นในแต่ละประเด็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการครั้งนี้ ใน “ระดับ

มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า  
1. ระดับความคิดเห็นในการประเมินความพึงพอใจของด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมาก โดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35  
2. รองลงมา ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจของสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร, ด้านวิทยากร, การน าความรู้

เป็นใช้ และด้านความรู้ความเข้าใจ  
3. เมื่อจ าแนกรายข้อแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในประเด็นความพร้อม

ของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 รองลงมา ได้แก่ เตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร, การ
อ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่, การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ และการบริการของเจ้าหน้าที่   

ส่วนระดับความคิดเห็นที่มีคะแนนน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ  
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53, สามารถน า

ความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสถาบันได้และมีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49   
2. โดยมีข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งนี้ คือ ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อทราบแนวทาง

ปฏิบัติ, อยากให้จัดโครงการลักษณะนี้สม่ าเสมออย่างต่อเนื่องและเพิ่มระยะเวลามากกว่านี้ , อยากให้อบรม AUN-QA และ 
CUPT QA เพื่อให้เข้าใจตรงกันทุกคณะ, แบบประเมินควรท า 2 ช่วง ช่วงเช้าและช่วงบ่าย เนื่องจากมีกลุ่มผู้เข้ารับฟัง
แตกต่างกัน, วิทยากรได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากมีการบรรยายน่าที่สนใจมาก ควรมีการบันทึกเทปและอัพโหลดขึ้น
เว็บไซต์ เพื่อให้กลุ่มอาจารย์หรือผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดมาฟังภายหลังได้, ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง และเนื้อหายัง
ไม่สอดคล้องกับบริบทของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และควรมีวิทยากรมากกว่า 1 คน   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
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๓. ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 
- 
 

๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ตารางสรุปผลการประเมินผลโครงการการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CUPT QA เมื่อวันที่ 5 

กุมภาพันธ์ 2559 
 
๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานสรุป และประเมินผลโครงการการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ 
CUPT QA และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน 

 
๖. มติที่ประชุม  
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สรุปผลการประเมินผลโครงการการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CUPT QA  
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น (จ านวน/ร้อยละ) 

Mean ระดับ 
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย
ที่สดุ 

2.1 ด้านวิทยากร      4.26 มาก 
1.  เตรยีมตัวและความพร้อมของวิทยากร 30 

(56.6) 
21 

(39.6) 
0 
(0) 

2 
(3.7) 

0 
(0) 

4.49 มาก 

2.  สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรง
ประเด็น 

23 
(43.3) 

26 
(49) 

4 
(7.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.36 มาก 

3.  ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 27 
(50.9) 

23 
(43.3) 

3 
(5.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.45 มาก 

4.  เปิดโอกาสให้มีการซักถามอยา่งทั่วถึง 19 
(35.8) 

23 
(43.3) 

8 
(15) 

3 
(5.6) 

0 
(0) 

4.09 มาก 

5. ตอบค าถามไดต้รงประเด็น ชัดเจน เข้าใจง่าย 17 
(32) 

24 
(45.2) 

10 
(18.8) 

2 
(3.7) 

0 
(0) 

4.06 มาก 

6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 18 
(33.9) 

25 
(47.1) 

9 
(16.9) 

1 
(1.8) 

0 
(0) 

4.13 มาก 

2.2 สถานที/่ระยะเวลา/อาหาร      4.34 มาก 
1. สถานท่ีสะอาดและมคีวามเหมาะสม 28 

(52.8) 
20 

(37.7) 
5 

(9.4) 
0 
(0) 

0 
(0) 

4.43 มาก 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ ์ 31 
(58) 

18 
(33.9) 

4 
(7.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.51 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการประชุม/สัมมนา/รับฟังการ
บรรยายมีความเหมาะสม 

24 
(45.2) 

16 
(30) 

9 
(16.9) 

3 
(5.6) 

1 
(1.8) 

4.11 
 

มาก 
 

4. อาหารมีความเหมาะสม 25 
(47.1) 

21 
(39.6) 

6 
(11.3) 

1 
(1.8) 

0 
(0) 

4.32 
 มากที่สุด 

2.3   ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    4.35 มาก 
1.  การบริการของเจ้าหน้าท่ี 26 

(49) 
20 

(37.7) 
7 

(13.2) 
0 
(0) 

0 
(0) 

4.36 
 

มาก 
 

2.  การประสานงานของเจ้าหนา้ที่โครงการ 25 
(47.1) 

23 
(43.3) 

5 
(9.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.38 
 

มาก 
 

3.  การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี 27 
(50) 

21 
(39.6) 

5 
(9.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.42 
 

มาก 
 

4.  การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของ
เจ้าหน้าท่ี 

23 
(43.3) 

22 
(41.5) 

8 
(15) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.28 
 

มาก 
 

2.4ด้านความรู้ความเข้าใจ      3.25 ปานกลาง 
1. ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การเข้าร่วม
ประชุมสมัมนา 

1 
(1.8) 

7 
(13.2) 

21 
(39.6) 

14 
(26.4) 

10 
(18.8) 

2.53 ปานกลาง 

2. ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การเข้าร่วม
ประชุมสมัมนา 

4 
(7.5) 

27 
(50.9) 

19 
(35.8) 

3 
(5.6) 

0 
(0) 

3.60 มาก 

3.  สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่
การพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

3 
(5.6) 

29 
(54.7) 

19 
(35.8) 

2 
(3.7) 

0 
(0) 3.62 มาก 

2.5 การน าความรู้เป็นใช้      3.55 มาก 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

6 
(11.3) 

25 
(47.1) 

21 
(39.6) 

1 
(1.8) 

0 
(0) 

3.68 
 

มาก 
 

2. สามารถน าความรูไ้ปเผยแพร/่ถ่ายทอดแก่ผู้ที่ 5 
(9.4) 

19 
(35.8) 

27 
(50.9) 

1 
(1.8) 

1 
(0) 

3.49 
 ปาน 

เอกสารแนบวาระ 1.1 
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ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น (จ านวน/ร้อยละ) 

Mean ระดับ 
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย
ที่สดุ 

เกี่ยวข้องในสถาบันได ้ กลาง 

3. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ได้ 

4 
(7.5) 

21 
(39.6) 

25 
(47.1) 

3 
(5.6) 

0 
(0) 

3.49 
 ปานกลาง 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ ครั้งน้ี 12 
(22.6) 

24 
(45.2) 

16 
(30.1) 

1 
(1.8) 

0 
(0) 

3.89 
 

มาก 
 

ความพึงพอใจโดยรวมจากการประชุม/สัมมนา
ครั้งน้ี 

13 
(24.5) 

29 
(54.7) 

10 
(18.8) 

1 
(1.8) 

0 
(0) 

4.02 
 

มาก 
 

รวม 4.03 มาก 
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ระเบียบวาระ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระที่ 1.2  สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นต่อ “ระบบและรูปแบบ” การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลกัสูตร และคณะ 
ผู้เสนอเรื่อง ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง   

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
สรุปเรื่อง 

1. ความเป็นมา 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้จัดท าการสอบถามความคิดเห็นต่อระบบและรูปแบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  เพื่อรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, การเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รูปแบบและวิธีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, การประสานงานของส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เพื่อน าไป
พัฒนาแก้ไขและปรับปรุงงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ระดับคณะ 
 ดังนั้น ส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ขอน าเสนอสรปุผลการส ารวจความคิดเห็นต่อระบบ
และรูปแบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร และคณะ ดังนี ้

a. ระดับหลกัสูตร  
- ขอน าเสนอวาระในการประชุม 
 

b. ระดับคณะ 
ระดับความคิดเห็นต่อระบบและรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พบว่า ในภาพรวมของ

ระดับความคิดเห็นต่อระบบและรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ อยู่ใน “ระดับมาก” โดยมีค่าเฉลี่ย
ที่ 3.59 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 

1) ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในด้านการประสานงานของส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.79  

2) รองลงมาในด้านรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 3.68, ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.51 และ 

3) ด้านการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.38 ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อมีระดับความคิดเห็นต่อ “ความพึงพอใจมากที่สุด” ในเรื่องคุณสมบัติประธาน
คณะกรรมการประเมิน เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มี  “คุณสมบัติเป็นประธานคณะกรรมการประเมินได้ 
อยู่ในระดับมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.20 รองลงมา คือ “จ านวนวันที่ประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 2 วัน อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.03”, “คณะกรรมการประเมิน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าในภาพรวม มีความเป็น
กัลยาณมิตร อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.00”, “บุคลากรของส านักงานประกันคุณภาพฯ เต็มใจบริการ แสดงความ
กระตือรือร้น ในการช่วยเหลือ/หาค าตอบ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.91” และ “หลังการประเมิน มีความรู้เข้าใจ
ในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.89” ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อมีระดับความคิดเห็นต่อ “ความพึงพอใจน้อยที่สุด” ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ “การประเมิน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 2.96”, “ความเหมาะสมของ
ช่วงระยะเวลาในการประเมิน (กันยายน – ตุลาคม) มีค่าเฉลี่ยที่ 3.06”, “ความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.18”, “บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถในการเขียน
รายงานผลการด าเนินงานของคณะ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.27” และ “ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนงานในส านักงานอธิการบดีมีความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ (ส านักงานพัฒนานักศึกษา) มีค่าเฉลี่ยที่ 3.41” ตามล าดับ  
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รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
 

 
๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 59 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 

2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (สกอ.) 
 

๓. ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 
- 
 

๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นต่อ “ระบบและรูปแบบ” การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 
๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เสนอที่ประชุมพิจารณาสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นต่อ “ระบบและรูปแบบ” การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 

 
๖. มติที่ประชุม  
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สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นต่อ “ระบบและรูปแบบ” การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะ 

 
1.ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
- ควรมีระบบฐานข้อมูลกลางที่ค านวณค่าคะแนนอัตโนมัติ 
- การเตรียมพร้อมข้อมูลควรเป็นไปในแนวเดียวกันทั้งสถาบนั โดยเฉพาะการแจกแจงประเภทแหล่งทุน จ านวนเงิน 

ประเภทผลงานวชิาการ เหล่านีค้วรมีตารางสรุปภาพรวม ภาพย่อย และตัวเลข การค านวณที่ไม่สับสนส าหรับผู้เขียน
รายงาน เพื่อให้พร้อมต่อการประเมินตั้งแต่ระดบัหลักสูตรขึ้นไป การเบิกจ่ายเงินสนับสนนุการวจิัยผ่านหลายขั้นตอนท าให้
ขาดความคล่องตัวในการท างาน งบสนับสนุนน้อยลงมผีลต่อการพัฒนา 

- การเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยยังไม่เป็นระบบ และถกูต้อง ควรมี
ฐานข้อมูลเพื่อช่วยเก็บผลงานวชิาการ และตีพิมพ์ของอาจารย์และนักวิจัย การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังท าไดไ้ม่ดีพอ 
ส่วนใหญ่คณะจะเปน็ผู้รวบรวมเท่านัน้ แต่ภาควชิาและบุคลากรเป็นผู้ด าเนินการ ขาดความเข้าใจในเกณฑ์ส่งผลให้การ
เตรียมข้อมูลไม่ถูกต้อง 

- มหาวิทยาลยัหรือคณะขาดความชัดเจนในการสนับสนนุการวิจยั เช่น ควรมีแนวทางในการสนับสนนุการวิจัย
มากกว่าปัจจบุัน และผูบ้ริหารหรือการท างานระดับมหาวทิยาลยัยังไม่ทนัตามเกณฑ์ใหม่มีผลกระทบต่อการท างานของคณะ 
การนับจ านวนเงินวิจัยต่อหัวยังไม่ชัดเจน ว่าจะนบัอย่างไร ประธานกรรมการมาจากมหาสารคามนับไม่เหมือนกับที่ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีใช้ งบประมาณงานวิจัยที่หารจ านวนอาจารย์ทัง้หมด 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
- การบริการวิชาการที่ร่วมกับมหาวิทยาลัย ต้องขึ้นกับแผนและระบบ กลไกของมหาวิทยาลัย ท าให้คณะ

ด าเนินการเองไม่ได้ ผู้ด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง ยังไม่เข้าใจการประเมินกระบวนการ การบูรณาการกับการเรียนการสอนยัง
ท าได้ไม่ดีพอ การก าหนดพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยแคบเกินไป,ตัวบ่งชี้ของแผนที่มหาวิทยาลัยพาท าไม่สื่อ ความเชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน 

- มหาวิทยาลัยขาดแผนในการบริการวิชาการในภาพรวมท าให้การด าเนินงานของคณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ และงานบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมากเกินไปท าให้มีผลต่อการด าเนินงานด้านอื่น 

- ค่า FTES จากส่วนกลางค านวณมาไม่สามารถน ามาใช้ คณะต้องมีการค านวณใหม่ทุกครั้ง จึงเป็นการท างาน
ซ้ าซ้อน 

- ตัวชี้วัดของแผนไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการประเมินแผน เพื่อน าไปปรับปรุงในรอบถัดไปไม่ชัดเจน รวมถึงความ
ชัดเจนของการส ารวจการน าไปใช้ประโยชน์ 

- การประเมินผลในการน ามาปรับปรุงในรอบต่อไปไม่ทันและโครงการไม่ส าเร็จทุกโครงการ ขาดการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์ ช่วงการประเมินเร็วเกินไป โครงการยังไม่เสร็จสิ้นปีงบประมาณ  

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

- มหาวิทยาลัยขาดแผนในการบริการวิชาการในภาพรวมท าให้การด าเนินงานของคณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ ควรมีการพิจารณาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของหน่วยงาน ยังขาดความเข้าใจในเร่ืองการประเมินกระบวนการ 

- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ได้รับเงินช้าท าให้เริ่มงานช้าและส่งผลให้ต้องขอขยายเวลา
ด าเนินการข้ามปีงบประมาณ จึงสรุปผลไม่ทันรอบการประเมิน 

- การก าหนดพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยแคบเกินไป ,ตัวบ่งชี้ของแผนที่มหาวิทยาลัยพาท าไม่สื่อ ขาดการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์ ช่วงการประเมินเร็วเกินไป โครงการยังไม่เสร็จสิ้นปีงบประมาณ ขาดการจัดท าแผนที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยเนื่องจากการแจ้งแผนมาที่คณะช้ากว่าการด าเนินการ 

 
 

เอกสารแนบวาระ 1.2 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
- มหาวิทยาลัยควรชี้แจงร่วมกันกับทุกคณะ ก่อนการด าเนินการเขียนแผน รูปแบบการเขียนแผนยังไม่ถูกต้องตาม

กระบวนการ สร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้เดิมและตัวบ่งชี้ใหม่ ที่ต้องท าความเข้าใจให้แตกฉาน 
- สรุปผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือนเพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงพัฒนา ไม่ทัน

รอบการประเมิน 
- การบริหารจัดการในสภาพที่มีเงื่อนไขจ ากัดทั้งด้านงบประมาณและกฎเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละคณะแตกต่าง

กันเปรียบเทียบกันไม่ได้ การจัดการความเสี่ยง อยากให้กองแผน มหาวิทยาลัย ปรับและสื่อสารเรื่องการจัดการความเสี่ยง
ให้ทันรอบด้านมากข้ึน มีความเข้าใจในบริบทที่แตกต่างของแต่ละคณะ 

- ปัญหาการบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบ ขาดการควบคุมก ากับและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
- การท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินอาจวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุนผิด ขาดความเข้าใจในการท าแผนบริหารความ

เสี่ยงคณะ/ผู้บริหารด าเนินงานบริหารจัดการโดยขาดเป้าหมาย แผนการด าเนินงานไม่ชัดเจน 
- ความเข้าใจในเรื่องของแผนของกรรมการแต่ละท่านไม่เท่ากัน ความเข้าใจของกรรมการแต่ละท่านไม่เป็นแนว

เดียวกัน 
 

ด้านอ่ืนๆ (เช่น สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 
- มหาวิทยาลัยควรก าหนดแนวทางการเขียนรายงานเร่ืองสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แบบสอบถามที่ครอบคลุมตัวชี้วัด

ตามเกณฑ์ ยังมองภาพไม่ชัดเพราะค าจ ากัดความของเกณฑ์กว้างมากเกินไป สิ่งสนับสนุนเป็นของมหาวิทยาลัยท าให้แยก
ยากในแต่ละหลักสูตร ขาดความชัดเจนในเกณฑ์ประเมิน 

- งบประมาณที่สนับสนุนการเรียนรู้ของคณะมีจ ากัด ความเพียงพอและคุณภาพยังต้องพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 
- ระบบ MIS มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทุกเร่ืองแบบ single window 
- การใช้แบบประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยอาจไม่ครบถ้วนหรือวัดคุณภาพได้และไม่เข้าใจในการด าเนินการในการ

ประเมินผลในการท าแผนปรับปรุง ขาดการวิเคราะห์ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ควรน าการศึกษาแบบe-learning เพื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
- ความเข้าใจในเร่ืองของแผนของกรรมการแต่ละท่านไม่เท่ากัน 

 
2. ภาพรวมระบบการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ 

1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพ ที่ควรน าไปสู่การปฏิบัติในงานของตน ท าให้ไม่มีการ
ประเมินคุณภาพงานตนเอง และมองว่าการเขียนผลการรายงานตนเองและจัดท าเอกสารเป็นของส่วนงานประกันทั้งหมด  

2. ผู้บริหารบางส่วนไม่เข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพและไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับมีส่วนร่วม
น้อย ไม่พร้อมทางด้านความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ใหม่ ยังคงต้องการความเข้าใจจากบุคลากรทุกฝ่ายมากกว่านี้ ยังมี
รายละเอียดที่ไม่สามารถหาข้อตกลงหรือข้อยุติได้ ความเข้าใจ บรรยากาศความเป็นมิตร และความร่วมมือยังมีน้อย 

3. ช่วงเวลาการบริหารจัดการทั้งปีการศึกษา ปีงบประมาณ และช่วงการประเมินคุณภาพไม่ลงรอยกันท าให้
ปฏิบัติงานยาก การตีความเกณฑ์ที่ไม่ตรงกัน 

4. ระบบฐานข้อมูล การให้ข้อมูลในส่วนของผู้รับประเมินยังไม่สอดคล้องกับSARเนื่องจากอาจเข้าใจไม่ตรงกันในผล
การด าเนินงานกับตัวบ่งชี้ ขาดความเข้าใจในการเขียนให้สื่อ/สะท้อนการปฏิบัติงาน เพราะยังเป็นปีแรก ปรับแก้ไขปัญหา
อุปสรรคให้ดีขึ้นไป ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้บริหารและบุคลากรยังไม่เข้าใจเกณฑ์จึงท าให้การน าไป
ปฏิบัติยังไม่บรรลุเป้าหมายบางประเด็น ส่งเสริมให้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการท าและเขียนรายงานในส่วนที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้รับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและเกณฑ์ต่างๆในการประเมิน 

 
3. ความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ระดับคณะ ให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 

1) การสนับสนุนด้านการให้ขอ้มูลเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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- ผู้บริหารชุดเดิม (ที่บริหารงานอยู่ในรอบการประเมิน) ไม่ให้ความส าคัญกับระบบการประกันคุณภาพ 
ขาดความรับผิดชอบ และบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพ ที่ควรน าไปสู่การปฏิบัติในงานของตน ท าให้
ไม่มีการประเมินคุณภาพงานตนเอง 

- แหล่งข้อมูลภายในคณะยังมีน้อยที่จะตอบค าถามเรื่อง QA ในระหว่างการ าเนินงานมีน้อย หากมีระบบ
สารสนเทศที่ดี จะช่วยให้การได้ข้อมูลสะดวก และรวดเร็ว ไม่ต้องรอบุคคลมาตอบค าถาม เนื่องจากมีจ านวนน้อยที่สามารถ
ตอบค าถามและอธิบายเกณฑ์ได้ ควรมีข้อมูลที่เป็นระบบและกลไกกลางที่คณะต่างๆต้องใช้เขียน SAR ไว้ให้เข้าถึงได้สะดวก 
ทุกหน่วยงาน ทุกฝ่ายควรได้รับข้อมูลว่าจะต้องเตรียมการข้อมูลอะไร เพื่อส่งให้ฝ่ายประกันจะได้วางแผนการด าเนินการได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

- มีระบบสารสนเทศที่ดี สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก support ข้อมูลต่างๆดี 
- ควรจัดเจ้าหน้าที่คอยสนับสนุนข้อมูลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้การท างานมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ควรจัดอบรมให้กับผู้บริหาร เพื่อให้เข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพให้มากข้ึน 
- ควรส่งประเด็นปัญหาและแนวทางตรวจให้กรรมการได้ทราบเพื่อจะได้ตรวจไปในทางเดียวกัน จัดท า

เกณฑ์ให้อ่านเข้าใจง่าย สรุปชัดเจนและรัดกุม 
- ควรมีฐานข้อมูลของกองบริการวิชาการที่ตรงจริงการเก็บข้อมูลบัณฑิตควรมีประสิทธิภาพดีกว่านี้เพื่อให้

ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย 
๒) การสนับสนุนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เช่น กองแผนงาน กองบริการการศึกษา 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

- ควรแสดง flow chart การท างานประสานกันของหน่วยงานเหล่านี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับประกันคุณภาพ 
เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าคณะ จะติดต่อประสานร่วมมืออย่างไรกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

- ส านักประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ควรมีการสื่อสารกับส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
บ่อยข้ึน ความเข้าใจหลายอย่างไม่ตรงกัน และกองแผนด้วย 

- ข้อมูลตัวเลขของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน การรวบรวมข้อมูลกลางต่างๆที่แต่ละหลักสูตร , คณะต้องใช้ 
เพื่อให้เข้าถึงได้ผ่านระบบ IT จ าเป็นมาก ที่จะช่วยสนับสนุนข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีข้อมูลที่แม่นย าและตรงกัน 

- กองแผนควรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบการประเมินและสนับสนุนข้อมูลให้ถูกต้องและตาม
ช่วงเวลา แบบฟอร์มของกองแผนบางเร่ืองไม่สอดคล้องกับประกันคุณภาพ ควรสนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นให้กับคณะ 

- งานวิชาการมหาวิทยาลัยการเป็นเจ้าภาพสรุปข้อมูลบางตัวที่ใช้เหมือนกันทุกหลักสูตรและรับรองว่าเป็น
ข้อมูล ณ วันใด, ระบบREGยังไม่เอ้ือต่อการท างานประกันคุณภาพของคณะ 

- การสรุปข้อมูลจากส่วนกลางล่าช้า และขาดความถูกต้อง และข้อมูลบางส่วนไม่มีการสรุปให้ทั้งที่มีการ
ประเมิน 
 
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆที่ท่านเห็นว่ามีประโยชน์กับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรม KM โดยน าประเด็นจากข้อเสนอแนะระดับคณะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
QAระดับคณะในปีถัดไปสร้างความเข้าใจ และค่านิยมในการพัฒนางานตนเองอยู่เสมอ จัดท าเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับคู่มือ
หรือค าแนะน าองค์ประกอบของคุณภาพ ระบบฐานข้อมูลจากส่วนกลางควรสนับสนุนข้อมูลในระดับคณะ 

2. ควรมีการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรู้ในการเขียน SAR ทั้งในระดับหลักสูตรและคณะ เพื่อให้คนส่วนใหญ่
เข้าใจ เข้าถึงข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล สามารถพัฒนาการด าเนินงานประกันของหลักสูตรและคณะไดดี สร้างมุมมองในเชิงบวก
และเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มใจ อยากให้ท ากิจกรรมพี่สอนน้องบ่อยๆ 

3. แยกประเมินหลักสูตรที่มีสองภาคการศึกษาก่อนให้กับการน าไปใช้ท าแผนปรับปรุง, เพิ่มจ านวนผู้ประเมินระดับ
หลักสูตรและคณะ เกณฑ์ควรชัดเจนมากกว่านี้ 

4. ควรมีรูปแบบการเขียนSARที่เหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัยและเอกสารแนบ คณะใดที่ผ่านเกณฑ์ควรน ามาแชร์เพื่อ
เป็นต้นแบบให้คณะอื่นๆที่ผ่านเกณฑ์ท าตาม ควรมีการอบรมการเขียนSARให้ผู้รับการประเมินเข้าใจ 
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5. การตีความตัวบ่งชี้ ใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลไม่เหมือนกัน คนที่ดูแลเรื่องนี้ ควรชัดเจนในเกณฑ์ประเมิน และรู้
เกณฑ์การให้คะแนนจริงๆ ไม่ใช่เปลี่ยนกลุ่ม คะแนนก็เปลี่ยน  

6. เสนอให้จัดรูปแบบการประเมินโดยใช้ทีมประเมินเพื่อประเมินทุกหลักสูตร(ในคณะ)พร้อมกันเพื่อให้ได้ผลการ
ตรวจที่สม่ าเสมอและสร้างความเชื่อมั่นในหลักสูตร/คณะด้วย ควรใช้คณะกรรมการชุดเดียวกันกับหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน 
ควรลดภาระงานด้านเอกสารควรตรวจหลักฐานที่มีอยู่แล้ว เช่น ไฟล์ สัมภาษณ์ ฯลฯ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๑.๓  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. ความเป็นมา 
 ตามท่ีส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้ขอความอนุเคราะห์คณะ หน่วยงาน ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจต่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ทั้งในระดับหลักสูตร และ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2557 ของผู้ประเมินคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยในการ
ส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้วัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ จากน้อยที่สุด ไปถึงมากที่สุด ก าหนดระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยเพื่อการแปรผล ดังนี้ 

ระดับคะแนนเป็น 0.00 – 1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด  
ระดับคะแนนเป็น 1.51 – 2.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อย  
ระดับคะแนนเป็น 2.51 – 3.50 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  
ระดับคะแนนเป็น 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก  
ระดับคะแนนเป็น 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  

1.1 วัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปี พ.ศ. 2557 และส ารวจการเตรียมตัวรองรับการประเมิน รูปแบบและวิธีการประเมิน และการ
ประสานของเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันคุณภาพฯ 

1.2 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ ดังนี้  
๑) ระดับหลักสูตร  

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 800 คน โดยกลุ่มตัวอย่างจากหลักสูตรทั้งหมด 80 หลักสูตร หลักสูตรละ 
10 ชุด ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 220 ชุด คิดเป็นร้อยละ 27.50 พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่สังกัดคณะ
คณะรัฐศาสตร์ 45 คน (ร้อยละ 90) คณะนิติศาสตร์ 8 คน (ร้อยละ 80) และคณะเกษตรศาสตร์ 56 คน (ร้อยละ 
70.00) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร 125 คน (ร้อยละ 56.82) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 36 คน (ร้อย
ละ 16.36) และกลุ่มหัวหน้าภาค/หัวหน้ากลุ่มวิชา 16 (ร้อยละ 7.27) ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับปริญญาตรี 131 
(ร้อยละ 59.55) รองลงคือปริญญาโท 63 (ร้อยละ 28.64)  

 ส่วนระดับความคิดเห็นต่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 พบว่าระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.20 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจระดับความคิดเห็นต่อผู้ประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 5 อันดับแรก เป็นดังนี้ 

1.1 ) การตรงต่อเวลา ( X = 4.20)  
1.2 ) มีความเป็นกัลยาณมิตร ( X = 4.16)  
1.3 ) แสดงพฤติกรรมและจรรยาบรรณท่ีเหมาะสม ( X = 4.16) 
1.4 ) รายงานผลตรงตามสภาพความเป็นจริงและเปิดโอกาสให้หลักสูตรทักท้วงหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม

ตามความเหมาะสม ( X = 4.04) 
1.5 ) มีบุคลิกภาพเหมาะสมในการเป็นผู้ประเมินในภาพรวม ( X = 4.03) ตามล าดับ 
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ส่วนด้านที่ต้องควรพัฒนา/ปรับปรุงให้ดีขึ้น 3 อันดับแรก ได้แก ่
1.1 ) สามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ( X = 3.80) 
1.2 ) สามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานของท่าน 

( X = 3.88) 
1.3 ) สามารถตั้งค าถามที่ชัดเจนและตรงประเด็น ( X = 3.89) 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีดังนี้ 

1. ควรเข้าใจเกณฑ์มากกว่านี้หากจะเป็นประธานในการตรวจประเมินและควรเข้าใจบริบทของวิชาชีพของ
หลักสูตรที่เข้าตรวจประเมิน 

2. ควรมีเกณฑ์การตัดสินผลตัวบ่งชี้ต่างๆเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคณะ 
3. ผลการประเมินที่แจ้งในวันที่ประเมินกับผลประเมินที่ฝ่านเลขาแจ้งไม่ตรงกัน ซึ่งหากกรรมการผู้ประเมิน

แจ้งคะแนนที่ถูกต้องในวันประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ 
4. ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของหลักสูตรอย่างแท้จริงอีกทั้งการประเมิน

คุณภาพหลักสูตรยังท าให้สิ้นเปลืองเวลา ค่าใช้จ่าย แรงงานของบุคลากรอย่างมาก และไม่คุ้มค่ากับผลที่ได้รับ 
5. ผลการประเมินไม่สอดคล้อง/สะท้อนความเป็นจริง 

 
๒) ระดับคณะ  

จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 220 คน โดยกลุ่มตัวอย่างมาจากคณะ/หน่วยงาน ทั้งหมด 11 
หน่วยงาน หน่วยงานละ 20 คน เก็บข้อมูลทั้งสิ้น 163 คน คิดเป็นร้อยละ 74.10 พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มบุคลากร 71 คน (ร้อยละ 43.56) กลุ่มอาจารย์ 37 คน (ร้อยละ 22.70) และกลุ่มผู้บริหารคณะ 
35 (ร้อยละ 21.47) โดยผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่  สังกัดศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์  และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มากที่สุด คณะละ 20 คน (ร้อยละ 12.27) รองลงคือคณะพยาบาล
ศาสตร์ จ านวน 19 คน (ร้อยละ 11.66) ตามล าดับ 

ส่วนระดับความคิดเห็นต่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 พบว่าระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.2๙ เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจระดับความคิดเห็นต่อผู้ประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 5 อันดับแรก เป็นดังนี้ 

1.1 ) การตรงต่อเวลา มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( X = 4.52)  
1.2 ) มีความเป็นกัลยาณมิตร ( X = 4.48)  
1.3 ) แสดงพฤติกรรมและจรรยาบรรณท่ีเหมาะสม ( X =4.42) 
1.4 ) มีบุคลิกภาพเหมาะสมในการเป็นผู้ประเมินในภาพรวม ( X = 4.42) 
1.5 ) สามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานของท่าน 

( X = 4.24)  

 ส่วนด้านที่ต้องควรพัฒนา/ปรับปรุงให้ดีขึ้น 3 อันดับแรก ได้แก ่
1.1) สามารถตั้งค าถามที่ชัดเจนและตรงประเด็น ( X = 4.10) 
1.2) สามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ( X = 4.11) 
1.3) รายงานผลตรงตามสภาพความเป็นจริงและเปิดโอกาสให้หลักสูตรทักท้วงหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม

ตามความเหมาะสม ( X = 4.14) 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีดังนี้ 
1. การตรวจเน้นเอกสารเหมือนเดิมไม่ใช่แบบพิชญพิจารญ์ 
2. การตรวจเน้นเอกสารเกินไป ไม่ได้พิจารณาภาพรวมในระดับคณะเป็นหลักแต่เน้นที่ตัวบ่งชี้แต่ละตัวเป็น

หลัก 
3. แบบสอบถามไม่ชัดเจนจึงไม่ทราบว่าต้องการสื่อถึงใคร 
4. เวลาคณะกรรมการประเมินฯให้ข้อเสนอแนะอยากให้พูดกระชับกว่านี้อีก 
5. การตรวจประเมินควรตรวจตามธรรมชาติของแต่ละคณะไม่ควรตั้งธงไว้อย่างที่ตนเองคิดแล้วน ามาใช้กับทุก

คณะ เพราะแต่ละคณะการท างานไม่เหมือนกัน 
6. คณะกรรกมารควรอยู่ในสายมนุษย์สังคม และไม่ควรใช้กรรมการประเมินที่มาจากคณะเดียวกันหลายคน 

เช่น คณะบริหาร 2 คน เป็นต้น 
7. ประธานในการประเมินบางท่านพูดเยอะมาก และใช้เวลาพูดนอกเรื่องเยอะในขณะที่เวลาในการสัมภาษณ์

และประเมินสั้น ท าให้ไม่มีเวลาในการซักถาม หรือตอบค าถามและเสียโอกาสในการฟังข้อวิเคราะห์และค าแนะน า ที่
ส าคัญ อาจารย์ไม่ควรพูดซ้ าๆว่าตกประกันไม่เป็นไร ใครๆก็ตก หรือมีหลักสูตรถึง 5,000 หลักสูตรที่ตกทั่วประเทศ 
เพราะจะท าให้คน/ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญของการปรับปรุงให้ไม่ต้องตกประกันคุณภาพ  

8. ควรท าการแลกเปลี่ยนเรียบรู้หรือเสนอแนะส่งให้กับรองคณบดีหรือผู้บริหารคณะที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้พร้อม
ส่งสายสนับสนุนที่รับผิดชอบเพื่อน าไปปรับใช้กับการท างานได้ 

 
๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

-  
๓. ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 

-  
๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- 

๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ขอที่ประชุมทราบผลการประเมินความพึงพอใจต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

๖.มติที่ประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี     1.4 ความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศมา
ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200)  

สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 

 สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีแนวนโยบายในการสนับสนุนสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และมีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx สามารถน าเกณฑ์ไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารองค์การทางการศึกษา เพื่อวางแผนการปรับปรุงระบบการด าเนินงานและท าให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตาม
เป้าหมายที่สถาบันต้องการ และสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยด าเนินการ ดังนี้   

 1.1 การเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 3  

  สกอ. จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) ครั้งที่ 3” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2558 เพ่ือชี้แจงให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ EdPEx ของ สกอ.  

  ในการนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้ประชาสัมพันธ์คณะ/หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว โดยมีหน่วยงานที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 2 หน่วยงาน คือ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน 5 หน้า และผลลัพธ์ในหมวด 7.1 – 7.5 
ไม่เกิน 5 หน้า ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือการพิจารณาคัดกรอง (Screening) ภายในวันที่ 
25 ธันวาคม 2558 นั้น 

  ผลการพิจารณาคัดกรอง 

  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งว่า คณะเภสัชศาสตร์ “ได้ผ่าน” การพิจารณาคัดกรอง 
(Screening) ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอให้หน่วยงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง จ านวน 60 
หน้า โดยแบ่งเป็นโครงร่างองค์การ (OP) 10 หน้า และหมวด 1-7 จ านวน 50 หน้า และจัดส่งรายงานการประเมิน
ตนเองดังกล่าวให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2558 

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข “ไม่ผ่าน” การพิจารณาคัดกรอง (Screening) เนื่องจาก 
พบว่า ขาดข้อมูลที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์การ และผลลัพธ์  

 1.2 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx ปี พ.ศ. 2559  

สกอ. ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ EdPEx ให้แก่คณะวิชาและ
สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ (EdPEx criteria 
Training 2016) จ านวน 3 รุ่น โดยไม่มีค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
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รุ่นที่ วันที่ สถานที่ 
๑ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ โรงแรมอมารี บูเลอร์วาร์ด 
๒ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร* 
๓ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร* 

* สกอ. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ทั้งนี้ สกอ. ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาส่งหน่วยงานเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไม่เกิน 3 หน่วยงานต่อ 1 
สถาบัน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารของหน่วยงานเป็นส าคัญ ผู้เข้าอบรมต้องประกอบด้วยผู้บริหารของ
หน่วยงานอย่างน้อย ๑ ท่าน ทั้งนี้ หากเป็นผู้บริหารของหน่วยงานทั้ง ๓ ท่าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
และต้องอยู่ครบเวลาในการอบรมทั้ง ๓ วัน หากขาดการอบรม สกอ.ขอสงวนสิทธิ์งดรับสมัครในการอบรมหรือ
กิจกรรมต่อไปในส่วนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม 

ในการนี้  มหาวิทยาลัยฯ ได้หน่วยงานที่ เสนอเข้าร่วมโครงการ คือ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓. ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 

- 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- 
๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
1. ผลการพิจารณาคัดกรอง (Screening) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ของหน่วยงานที่ยื่น

เสนอเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 3 
๒. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน EdPEx ประจ าปี 2559 ของ สกอ. 

๖.มติที่ประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี    1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

(ระดับปริญญาตรี) ระหว่างวันที่  ๒๔ –๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  
ผู้เสนอเรื่อง ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง   

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่ง
กรอบการประกันคุณภาพภายในรอบใหม่ ประกอบด้วยการประเมิน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน ซึ่งจะ
เริ่มด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ก าหนดนโยบายแนว
ทางการด าเนินงานยังคงใช้รูปแบบการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาพบว่าในการ
ด าเนินงานระดับหลักสูตร  ภาพรวมพบว่าผู้เข้าร่วมมีความต้องการให้มีการจัดเวทีเพ่ือการทบทวนหรืออบรมให้
ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพ่ิมเติม  โดยเฉพาะความเข้าใจการ
ด าเนินงานในระดับหลักสูตร ความต้องการให้จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดังนั้น ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จึงมีความตระหนักและเห็นความส าคัญที่จะ
พัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ให้มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้ก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรขึ้น ซึ่งในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ แบ่งการด าเนินงาน
เป็น 2 ช่วง คือ  

1.1 ก าหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
  ช่วงที่ 1 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี  วันที่ ๒๔–๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
  ช่วงที่ 2 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา  วันที่ 8–9 มีนาคม ๒๕๕๙ 

 1.2 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม 
  1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ จ านวน 1 ท่าน 
  2) ประธานหลักสูตรหรือ กรรมการประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรละ ๒-๓ คน 
  3) เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลการประกันคุณภาพ/นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 ท่าน 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
2) เพ่ือสร้างความม่ันใจในการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและสถาบัน 

และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดข้ึนภายในคณะ และมหาวิทยาลัย  
3) เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเข้าใจและ  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 

๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1) มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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2) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (สกอ.) 
 
๓. ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 

- 
 

๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- 

 
๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
         ๕.๑  (ระดับปริญญาตรี) ระหว่างวันที่  ๒๔ –๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
        ๕.๒ (ร่าง)ก าหนดการและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบพิจารณาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ทั้ง 2 ช่วงการด าเนินงานในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

 
๖.มติที่ประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑1/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒4  ธันวาคม  ๒๕๕๘      

สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 

ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑1/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่  ๒4  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 
ส านักงานอธิการบดี  (หลังใหม่) ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

2. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑1/๒๕๕๘ วัน

พฤหัสบดีที่  ๒4  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

๓. มติที่ประชุม 

            
            
            
            
             

  



(ร่าง) รายงานการประชุม 

 

 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑1/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที่  ๒4  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมบุณฑริก  ชั้น 2  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------------------------------------------  

ผู้มาประชุม   
๑.  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ

สารสนเทศ 
นางจฑุามาศ  หงษ์ทอง ประธาน 

๒.  (แทน) รองอธิการบดีฝา่ยบริหารงานบุคคลและ
วิเทศสัมพันธ ์

นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา กรรมการ 

๓.  (แทน) รองอธิการบดีฝา่ยแผนและกิจการสภา
มหาวิทยาลยั  

นายวิรุธน์ บัวงาม กรรมการ 

๔.  (แทน) รองอธิการบดีฝา่ยพฒันานักศึกษา นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ ์ กรรมการ 
๕.  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคลงัและ

ทรัพย์สิน 
นายนภดล พฒันะศษิยอุบล กรรมการ 

๖.  รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  
คณะเภสัชศาสตร์ 

นายฐิติเดช ลือตระกูล กรรมการ 

๗.  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ วทิยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

นางสาวสุวภรณ์ แดนด ี กรรมการ 

๘.  (แทน) รองคณบดฝี่ายแผนและประกันคุณภาพ  
คณะพยาบาลศาสตร ์

นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห ์ กรรมการ 

๙.  (แทน) รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพและแผน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นางสาววชัราภรณ์จันทรกาญจน์ กรรมการ 

๑๐.  (แทน) ผูช้่วยคณบดีฝา่ยประกนัคุณภาพและ
ประเมินผล คณะเกษตรศาสตร ์

นายอนนัต์ วันทา กรรมการ 

๑๑.  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
คณะบริหารศาสตร ์

นางสายเพชร อักโข กรรมการ 

๑๒.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ ์ กรรมการ 

๑๓.  (แทน) ผูช้่วยคณบดีฝา่ยประกนัคุณภาพ
การศึกษา คณะศิลปศาสตร ์

นางสาวมิณฑิตา  โสภา กรรมการ 

๑๔.  (แทน) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

นางสาววาสนา สะอาด กรรมการ 

๑๕.  รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

นายรัฐพล แมน่ธน ู เลขานุการ 

๑๖.  นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗.  นางสาวสายใจ จนัเวียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘.  นางสาวเต็มศิริ ชิดด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพนัธกิจสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮรี์ ติดราชการ 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน ์ ติดราชการ 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดลย์ จรรยาเลิศอดุลย ์ ติดราชการ 
๔.  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายชุมชน

สัมพันธ์และกิจการภายใน 
นายทรงพล อินทเศียร ติดราชการ 

๕.  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ นางสาวรัชดา โสคะยัง ติดราชการ 
๖.  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายปฏิบัติการวจิัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ส าเภา ติดราชการ 
๗.  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการศึกษานานาชาติ นางสาวอรนชุ ปวงสุข ติดราชการ 
๘.  รักษาราชการแทนผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายจัด

การศึกษานอกที่ตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลภา โภคสวัสดิ ์ ติดราชการ 

๙.  รักษาราชการแทนผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ศรีวรมาศ ติดราชการ 

๑๐.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ นางกุลธรา  มหาดิลกรัตน์ ติดราชการ 
๑๑.  ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกนัคุณภาพ  

คณะนิติศาสตร ์
นางสาวศศิวิมล เสมอใจ ติดราชการ 

๑๒.  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ  
คณะรัฐศาสตร ์

นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสนัตริัตน์ ติดราชการ 

๑๓.  รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการและสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการ 

นายสุรชัย จูมพระบุตร  ติดราชการ 

๑๔.  ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยส์ินและสิทธิ
ประโยชน ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร ติดราชการ 

๑๕.  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานส านักงานอธิการบดี 

นางนลนิี ธนสันต ิ ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นักวิชาการศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ นางอารีย์ จันทร์ทรง 
๒.  นักวิชาการศึกษา ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางอรอุมา หล่าบรรเทา 
๓.  นักวิชาการศึกษา ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา นางสาวสุภาพร เชื้อชัย 
๔.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
๕.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นางสาวธัญฉัตร ศรีธัญรัตน ์

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                      ๑.๑ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
   ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการสัมมนา 
“แนวทางในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(EdPEx๒๐๐) คร้ังที่ ๓” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มี๒ หน่วยงานที่เสนอเข้าร่วมโครงการฯ คือ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งได้น าเสนอ
โครงร่างองค์การ (OP) และผลลัพธ์ในหมวด ๗ เสนอต่อ สกอ. เพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวภายในวันที่ 25 มกราคม 2559 โดยมีแผนการด าเนินการ ดังนี้ 
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กิจกรรม ก าหนดการ 
๑. ส่งโครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน ๕ หน้า และผลลัพธ์ในหมวด ๗.๑-๗.๕ไม่เกิน ๕ หน้า  ๒๔ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๒. ส านักงานประกันฯ น าส่งข้อมูลในข้อ ๑ เสนอต่อ สกอ. ๒๕ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๓. สกอ.คัดเลือกหน่วยงานท่ีผ่านการพิจารณา ภายใน ๒๕มกราคม ๒๕๕๙ 
๔. หน่วยงานท่ีได้รับการคัดเลือกฯ ด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx  
๕. หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกฯ ส่ง SAR ตาม ๗ หมวด จ านวน ๕๐ หน้า และ OP ไม่เกิน 
๑๐ หน้าส่งให้ สกอ. 

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๖. สกอ. พิจารณา SAR และแจ้งผลการพิจารณา หากคะแนนเกิน ๒๐๐ คะแนน สกอ.จะ
แต่งตั้งประเมินคุณภาพฯ เข้าลงตรวจเยี่ยมและประเมินฯ 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

- กรณี มีผลการประเมินในระดับ ๓๐๐ คะแนนข้ึนไป จากคะแนนเต็ม ๑,๐๐๐ คะแนน 
(แต่ต้องรายงานข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CHE QA ทุกปีการศึกษา) 

สกอ.รับรอง ๔ ปี 

- กรณี มีผลการประเมินต่ ากว่า๓๐๐ คะแนน หน่วยงานด าเนินงานตามระบบ
คุณภาพของ สกอ. 

 

ปี พ.ศ. 2559 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมให้
ความรู้เรื่องเกณฑ์ EdPEx ให้แก่คณะวิชาและสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการ
พัฒนาองค์การ (EdPEx criteria Training 2016) จ านวน 3 รุ่น โดยไม่มีค่าลงทะเบียน ดังนี้ 

รุ่นที่ วันที่ สถานที่ 
๑ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ โรงแรมอมารี บูเลอร์วาร์ด 

๒ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร* 
๓ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร* 

* สกอ. จะแจ้งให้ทราบอกีครั้ง 
ทั้งนี้ ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาส่งหน่วยงานเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไม่เกิน 3 หน่วยงานต่อ 1 สถาบัน 

โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารของหน่วยงานเป็นส าคัญ ผู้เข้าอบรมต้องประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานอย่าง
น้อย ๑ ท่าน ทั้งนี้ หากเป็นผู้บริหารของหน่วยงานทั้ง ๓ ท่าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และต้องอยู่ครบเวลาใน
การอบรมทั้ง ๓ วัน หากขาดการอบรม สกอ.ขอสงวนสิทธิ์งดรับสมัครในการอบรมหรือกิจกรรมต่อไปในส่วนค่าใช้จ่าย
การเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม 

 
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ ดังนี้ 
๑.รับทราบหน่วยงานที่เสนอเข้าร่วมโครงการการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่

เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx๒๐๐)คือ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การปี พ.ศ.
๒๕๕๙ (EdPEx criteria Training 2016) ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าร่วมอบรมดังกล่าว และมอบส านักงานประกันฯ ในการประสานแจ้ง
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมต่อ สกอ. ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 
           
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑ แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมพิจารณาแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ขอรายงานงานผลการด าเนินงาน โดยสรุปดังนี้ 

ผลการด าเนินงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
๑.การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1) ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๕๘  
2) จัดท าแผนการด าเนนิงานประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
3) การจัดประชุมแผนพฒันาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบนั  

๒.การพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 
- การประชุมสัมมนา เร่ืองการน าระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ :

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข คร้ังที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสุนยีแ์กรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 
ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เปน็ผูป้ระสานงาน 

 

แผนการด าเนินงาน เดือนมกราคม –กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
๑. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1) การจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพ ระดับหลักสตูร คณะ 
ส านัก และสถาบัน 

2) จัดท าแผนพัฒนาและปรบัปรุงการด าเนินงานประกนัคุณภาพ ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ 
3) การติดตามข้อมูลผลการด าเนนิงานประกันคุณภาพภายใน ทุกระดับ รอบ ๖ เดือน 

2. การพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 
1) การสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร โดย

เป็นในรูปแบบการจดักิจกรรม Workshop โดยแบ่งเป็นหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประธานหลักสูตร/ผู้แทนกรรมการประจ าหลักสูตรๆละ 1-2 คน และ

เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบระดับหลกัสูตร 1 คน 
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี  วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

2) การสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน CUPT QAทั้งนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็น
การบรรยายและสร้างความเข้าใจถึงระบบCUPT QA 

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผูบ้ริหารระดับมหาวิทยาลัย และคณะ 
- วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

นอกจากนี้ นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ทบทวนปรับโครงสร้างคณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย และช่วงวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กลุ่ม
เครือข่ายการจัดการความรู้ภายนอก จัดMini UKMปี ๒๕๕๙ ขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1) ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 หัวข้อ คือ 1_แนวทางการจัดท าวิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตาม
กรอบ TQF 2_เทคนิคการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ และ 3_การสร้าง successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพ
อุดมศึกษา  

2) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการการจัดการความรู้ เช่น การบรรยายเรื่องKM มือใหม่หัด
ขับ และเทคนิคการจับประเด็นความรู้  

3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพ เช่น การบรรยายหัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาฉบับใหม่ ทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่การแข่งขันในระดับอาเซียน เป็นต้น 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 



(ร่าง) รายงานการประชุม 

หน้า | ๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
๓.2 แนวทางการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน 
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมพิจารณาการจัดท าแผนการพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบระดับสถาบันทั้งนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้จัดประชุมพิจารณาการจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงจากผล
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในประเด็นด้านวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม 2558 โดยมีสรุปผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ปฏิทินการด าเนินงานการปรับปรุงผลการด าเนินงานของปีการศึกษา ๒๕๕๗ ด้านวิชาการ ดังนี ้
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ส านักงานประกันคุณภาพฯจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดท าแผนการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

ภายใน ๑๔ ธันวาคม  
๒๕๕๘ 

 
 

ส านักงานประกันคณุภาพฯ 
และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

๒. คณะส่งแผนการปรับปรุงหลักสูตรและคณะ มายังส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายใน ๑๔ ธันวาคม  
๒๕๕๘ 

 

หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลยั 

๓. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาแผนปรับปรุงระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย  

วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ส านักงานประกันคณุภาพฯ 

๔. น าเสนอแผนปรับปรุงหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย แก่
คณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย  

มกราคม ๒๕๕๙ ส านักงานประกันคณุภาพฯ 
 

๕. น าเสนอแผนปรับปรุงหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย แก่
สภามหาวิทยาลัย  

มกราคม ๒๕๕๙ ส านักงานประกันคณุภาพฯ 
 

๖. ด าเนินการติดตามตามรอบระยะเวลาการรายงานผลการ
ด า เนินงานประกันคุณภาพฯ รอบ ๖ เดื อน น า เสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 

มกราคม ๒๕๕๙ คณะ / ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๗. ด าเนินการติดตามตามรอบระยะเวลาการรายงานผลการ

ด า เนินงานประกันคุณภาพฯ รอบ ๖ เดื อน น า เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ คณะ / ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๘. ด าเนินการติดตามตามรอบระยะเวลาการรายงานผลการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพฯ รอบ ๙  เดือน น าเสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 

เมษายน ๒๕๕๙ คณะ / ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๙. ด าเนินการติดตามตามรอบระยะเวลาการรายงานผลการ

ด า เนินงานประกันคุณภาพฯ รอบ ๙ เดื อน น า เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

พฤษภาคม  ๒๕๕๙ คณะ / ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๑๐. ด าเนินการติดตามตามรอบระยะเวลาการรายงานผลการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพฯ รอบ ๑๒  เดือน น าเสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะ / ส านกังานประกัน
คุณภาพฯ/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๑๑. ด าเนินการติดตามตามรอบระยะเวลาการรายงานผลการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพฯ รอบ ๑๒ เดือน น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

สิงหาคม  ๒๕๕๙ คณะ / ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้หารือแนวทางการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรรอบรอบการปรับปรุง พบว่า หลาย
คณะไม่ทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  



(ร่าง) รายงานการประชุม 

 

2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ดา้นวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา๒๕๕๘ 
 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากผลประเมินระดบัหลักสูตร 

ระดับคณะ และ ระดับมหาวิทยาลัย 
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

ของมหาวิทยาลัยคณะและหลักสตูร 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ระดับหลักสูตร 

ในภาพรวม ๑) หลักสูตร คณะและส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องพิจารณา
ร่วมกันตรวจสอบและตรวจทานค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีอยู่
ในปัจจุบันว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้หรือไม่และต้อง
ด าเนินการให้แล้วแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 

คณะตรวจสอบข้อมูลอาจารย์หลักสูตรที่มีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 

 ตลอดปีการศึกษา    ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

  ๒) มอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรที่
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 

ส านักงานประกันคุณภาพฯ ติดตามข้อมูล การแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจากส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อรายงานต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 

น า เ ส น อ ใน ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 
๒๕๕๙ 

 ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 

  ๓) มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการโดยผ่านคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรและ
รูปแบบของรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและ
เผยแพร่ให้แก่หลักสูตรในมหาวิทยาลัยน าไปใช้ในการด าเนินงานและการ
เขียนรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 

รองวิชาการและคณะกรรมการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

แล้วเสร็จภายใน กุมภาพันธ์-
มีนาคม ๒๕๕๙  

  ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

  ๔) มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้ประสานหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดีที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลพื้นฐานเพื่อรองรับการด าเนินการระดับหลักสูตร
เช่น ฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฐานข้อมูลอาจารย์
ประจ าหลักสูตรโดยเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่-
ดูแล) และฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
(ส านักงานบริหารงานวิจัยฯ-ดูแล) ฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ในระดับ
บัณฑิตศึกษาได้แก่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

๑. มอบผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
แต่งตั้งคณะท างานภายใต้ช่ือ คณะท างานพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
๒. จัดประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 มกราคม ๒๕๕๙  ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 



(ร่าง) รายงานการประชุม 

หน้า | ๗ 
 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากผลประเมินระดบัหลักสูตร 

ระดับคณะ และ ระดับมหาวิทยาลัย 
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

ของมหาวิทยาลัยคณะและหลักสตูร 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

  ๕) มอบส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดท าปฏิทิน (Action plan) ใน
การปรับปรุงหลักสูตรส าหรับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่เริ่มรับ
นักศึกษาปีแรกในปีการศึกษา๒๕๕๔ซึ่งต้องปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จ
และเสนอสภาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงภายในปีการศึกษา๒๕๕๘ และ
รายงานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ 

๑. ส านักงานพัฒนาคุณภาพฯจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน
เกี่ยวกับปรับปรุงหลักสูตร และปฏิทินการประชุมของ
คณะกรรมการกลั่นกรอง แจ้งเวียนคณะ/หลักสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง 
๒. คณะ/หลักสูตรจัดท าแผนการปรับปรุงของหลักสูตรที่
ครบรอบส่งมายังส านักงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
๓.ส านักงานคุณภาพฯรวบรวมข้อมูลและปฏิทินของแต่ละ
หลักสูตรที่ครบรวมปรับปรุง 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเพิ่มเติม แนวทางการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการการด าเนินใน
ภาพรวมของสถาบนั ในองค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 
     

ระดับสถาบัน   
 องค์ประกอบท่ี ๕ : การบริหารจดัการ 
  

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน ประเด็นที่ประชมุเสนอเพ่ิมเติม 
๑. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยยังไม่ครบทุกหลักสูตร 
 

2. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ และจัดท าระบบการด าเนินงานเพื่อ
สอดคล้องของแผนกลยุทธ์ แผนการเงิน แผนบุคคล แผนความเสี่ยง ท้ัง
ระดับคณะและสถาบัน (ที่ประชุมเพ่ิมเติม เสนอเป็นข้อ 2) 

๒. ควรมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือ
ปัจจัยที่ควบคุมได้ในทุกเรื่องและจัดล าดับความเสี่ยงโดยการประเมิน
โอกาสและผลกระทบ 

  

 
 
 



(ร่าง) รายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบปฏิทินและแนวทางการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และมีแนวทางการด าเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. เสนอฝ่ายวิชาการ โดยส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวบรวมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร แจ้งเวียนคณะเพื่อใช้เป็นแนวทางการก ากับติดตามการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันตามรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตร 

๒. เสนอฝ่ายวิชาการ โดยส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก าหนดรูปแบบการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕59 และควรจัดประชุมชี้แจงสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการเขียนรายงานดังกล่าว ให้แก่ผู้รับผิดชอบระดับคณะและหลักสูตร 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน ระดับสถาบัน ควรน าเสนอระบบและกลไกการด าเนินงานที่เป็น
ระบบใหญ่เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานให้กับคณะ/ หลักสูตร 

4.มอบส านักงานประกันคุณภาพฯ ติดตามผลการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ด้านต่างๆ ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ 
 
ระเบียบวาระที่๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

๓.3 รายงานความคืบหน้าของการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 

ระดับหลักสูตรเพื่อก ากับคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส านักงานประกัน
คุณภาพฯได้สรุปความคืบหน้าการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เดือนพฤศจิกายน ถึง 
ธันวาคม ๒๕๕๘ และแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงานและแนวทางการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การประชุมช้ีแจง
แผนการด าเนินงานติดตามผล
บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗  

สรุปสาระส าคัญ : 
กองแผนงาน ได้น าเสนอต่อแจ้งที่ประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงานตดิตามผลบณัฑติประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี ้
1. ความเป็นมา/ข้อเท็จจริง/ปัญหา  

ตามที่กองแผนงานได้ร่วมกับคณะ/หน่วยงาน ได้ด าเนินการศึกษาติดตามผลบัณฑิตเป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา เพื่อให้ได้ผลการส ารวจในการรองรับด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น กองแผนงานจึงขอเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาแผนการด าเนินการส ารวจ
ภาวะการมีงานท าบัณฑิต แผนการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต และแผนการส ารวจ
ความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดเอกสาร 
ดังนี ้

1) (ร่าง) แผนการด าเนินการส ารวจภาวการณ์มีงานท าบัณฑิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
2) (ร่าง) แผนการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
3) (ร่าง) แผนการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตรปีการศึกษา 

๒๕๕๗ 
2. ประเด็นเสนอที่ประชมุคณะท างานติดตามผลบัณฑิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  

1) ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑติ โดยใช้แบบสอบถามในการ
ส ารวจบณัฑติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทันสมัยในแบบสอบถามส าหรับผู้ใช้
บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม ใน
แบบสอบถามดังกล่าว เพื่อจะได้ส ารวจ ส าหรับผู้ใช้บัณฑิตในรุ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป 

2) ส านักงานประกันคณุภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้สอบความเป็นไปได้ในการ
รวบรวมข้อมลูการส ารวจภาวะการมีงานท าบัณฑติ แผนการด าเนินการส ารวจความคดิเห็นผู้ใช้
บัณฑิต และแผนการส ารวจความคิดเห็นของบัณฑติต่อคณุภาพหลกัสูตรประจ าปีการศึกษา 



(ร่าง) รายงานการประชุม 

หน้า | ๙ 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงานและแนวทางการด าเนินงาน 
๒๕๕๗ ระหว่างกองแผนงานและส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา แตก่องแผนงานยังยืนยันว่า
รับผิดชอบในส่วนภาวะการมีงานท าบัณฑิต แผนการด าเนินการส ารวจความคดิเห็นผู้ใช้บัณฑิต
เท่านั้น ยังไม่ได้มีการหารือในเรื่องนี้ 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ: 
ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เป็นการหารือวางแผนการด าเนินงาน และ
เสนอให้คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแจ้งปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเตมิข้อค าถามให้ตรงกับอัต
ลักษณ์ของบัณฑติ โดยมีก าหนดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ 
– ๑๒.๐๐ น. 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

ส านักงานประกันคณุภาพฯได้รวบรวมข้อมูลจากงานทะเบียน จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา แยกราย
คณะหลักสตูรหลักสตูร   
แนวทางการด าเนินงาน 
๑. คณะและหลักสตูรพิจารณาตรวจสอบข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ท้ังนี้หากมีประเด็นหรือข้อสงสัย
ให้ประสานท่ีงานทะเบียน ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
๒. ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษาในปีการศกึษา ๒๕๕๗ ระดับคณะและหลักสูตร ยืนยันข้อมูลกับกอง
แผนงาน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

ข้อมูลหลักสูตร ในปีการศึกษา 
๒๕๕8 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดบัมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘เห็นชอบให้มกีารตรวจสอบข้อมลู ดังต่อไปนี ้
๑. ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร(ใหม้ีการตรวจสอบข้อมลูอีกครั้ง ระหว่างหลักสูตรและหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ) 
๒. ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดในปีการศึกษา ๒๕๕8(จ านวนหลักสูตรทีเ่ปิด ท้ังสิ้น ๘๗ หลักสตูร) 
๓. ข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงในปีการศึกษา๒๕๕๘ โดยนับจ านวนตามเล่ม มคอ ๒ เป็น

หลัก 
-ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงในปีการศกึษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑๑ 

หลักสตูร  
-ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงในปีการศกึษา ๒๕๕๘ จ านวน  ๕๕  

หลักสตูร  
การบันทึกข้อมูลในระบบ TQF 
MAPPER  

การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ก าหนดให้มีการกรอกข้อมูลในระบบ 
UBU TQF mapper ดังนี้  
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
- มคอ.๕/มคอ.๖ (ภาคการศึกษาตน้) ภายวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
-มคอ.๓/มคอ .๔ (ภาคการศึกษาปลาย) ภายในวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

สิ่งที่ควรด าเนินการ คณะควรประสานและแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน   
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

เมื่อวันท่ี  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จัดให้มีการประชุมคณะท างานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อ
พิจารณาแบบสอบถามและก าหนดระยะเวลาในการรายงานข้อมูล  โดยมีแนวทางการด าเนินงาน 
แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี ้
๑.แบบประเมินที่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ  คณะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

๑. อาคารเรยีนรวม ๔ และ ๕  
๒. ศูนย์ปฏิบัติการและเครื่องมือกลาง สนง.ส่งเสริมการวิจัย 
๓. การให้บริการของส านักวิทยบริการ 
๔. ระบบสารสนเทศและเครือข่าย คอมพิวเตอร์  
๕. โรงอาหารกลาง  
๖. หอพักนักศึกษา  



(ร่าง) รายงานการประชุม 

หน้า | ๑๐ 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงานและแนวทางการด าเนินงาน 
๗. สนามกีฬา   
๘. การให้บริการใหค้ าปรึกษาและแนะแนว 
๙. ระบบทะเบยีนกิจกรรมนักศึกษา 
๑๐. การให้บริการของระบบทะเบยีนนกัศึกษา (REG) 
๑๑. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

๒.แบบประเมินที่คณะรับผิดชอบ  คณะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
๑. ห้องเรียนของแต่ละคณะในการประเมินรายวิชา (ส่วนท่ี ๒.๒ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้) 
๒. แบบประเมินการใช้บริการห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้  

ห้องปฏิบัติการวิจยัท าวิจัย ห้องปฏิบัติการของรายวิชาในหลักสตูร 
๓. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการด าเนินงานของหลักสตูร  
๔. ห้องสมุด หรือ ห้องเอกสารอ้างอิงของคณะ 
๕. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (อยู่ระหวา่งหารือแนวทางการด าเนินงาน) 

๓.ก าหนดให้มีการประเมินระบบเพ่ือประเมินฯ ๒ ช่วงระยะ คือ เดือน ธันวาคม 2558 (ทั้งน้ี 
เลื่อนยังไม่มีก าหนด เพ่ือเตรียมจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยฯ) และเมษายน 2559  
๔.มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างปรับคณะท างานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

แนวทางการเสนอรับรอง
คุณภาพหลักสูตร ต่อ สกอ. 

๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สกอ.จะด าเนินการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตรและ
รับรองหลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรที่อยู่ใน กลุ่ม มคอ ๑  
๒. คณะและหลักสตูรพิจารณาและเสนอหลักสูตรที่ต้องการจะรับรองจากสกอ.มายังส านักงาน
ประกันคณุภาพภายใน ภายใน เดอืนมกราคม ๒๕๕๙ 
๓. แนวทางในการด าเนินงาน หลักสตูรที่สกอ.จะมาตรวจประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับค่าใช้จ่าย สกอ.จะเป็นผูร้ับผดิชอบ 
๔. ระยะเวลาในการรับรองหลักสตูรในแต่ละครั้งจะอยู่ที่  ๕ หรือเป็นช่วงที่ครบรอบการปรบัปรุง 
๕. หลักสตูรที่จะสามารถเสนอให้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ไดต้้องมีการจัดการเรยีนการสอนใน
ปีท่ี ๒ของการเปิดหลักสตูร 
๖. ช่วงเวลาในการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสตูร สามารถด าเนินการได้ตลอดปี
การศึกษา 

 
ทั้งนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้น าเสนอที่ประชุมเก่ียวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯที่มี มคอ.๑ ตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จ านวน 21 หลักสูตร/สาขาวิชา เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จาก สกอ. ดังนี้  
 

คณะ มคอ.๑ สาขาวิชา 
๑. วิทยาศาสตร์   - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๔ 

๑. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) 
๒. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณติศาสตร)์ 
๓. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) 
๔. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) 

 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

5. วิทยาศาสตร์บณัฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
6. วิทยาศาสตร์บณัฑติ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2. ศิลปศาสตร ์ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

1. ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย) 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2. ศิลปศาสตรบณัฑิต (การท่องเที่ยว) 
 

3. บริหารศาสตร ์ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

1. บริหารธุรกิจบณัฑติ (การบัญชี) 



(ร่าง) รายงานการประชุม 

หน้า | ๑๑ 
 

คณะ มคอ.๑ สาขาวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2. บริหารธุรกิจบณัฑติ/ศลิปศาสตรบณัฑิต (การ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม) 

4. วิศวกรรมศาสตร์  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
๒. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
๓. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
๔. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
๕. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

5. พยาบาลศาสตร ์ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- พยาบาลศาสตร์บณัฑติ 

6. รัฐศาสตร ์ ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบณัฑติศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 
๒๔๔๘ (ประกาศเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.
2558 (ประกาศเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

๑. รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ/ศลิปศาสตร 
มหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
๒. รัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ/ ศลิปศาสตร
บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 

7. เภสัชศาสตร ์ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 
(หลักสูตร 6 ปี) 

๑. เภสัชกรรมอุตสาหการ  
๒. การบริบาลทางเภสัชกรรม 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบความคืบหน้าการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ระดับ

หลักสูตร เดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ๒๕๕๘ และแนวทางการด าเนินงานการติดตามข้อมูลระดับหลักสูตร ทั้งนี้    
มีข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. เสนอกองแผนงาน และคณะ ทบทวนแบบประเมินความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องในการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และยืนยันจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย   
แยกรายคณะ และหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระดับหลักสูตร) 

๒. เสนอฝ่ายวิชาการ และคณะยืนยันข้อมูลหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕8ที่เปิดการเรียนการ
สอนจ านวนหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงฯและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเสนอส านักงานประกันคุณภาพฯ ประสาน 
สกอ. เพื่อสอบถามแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ที่มี มคอ.1 

๓. คณะด าเนินการกรอกผลการด าเนินงานในระบบตามปฏิทินที่ฝ่ายวิชาการก าหนดข้างต้น 
๔. แนวทางการเสนอรับรองคุณภาพหลักสูตร จาก สกอ. ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการ

ด าเนินงาน ดังนี้ 
๔.๑ คณะที่มีความพร้อมในการประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ให้แจ้งความ

ประสงค์รับการประเมินฯ มายังส านักงานประกันคุณภาพฯ เพื่อน าเสนอ สกอ. ต่อไป ทั้งนี้ หลักสูตรที่เสนอขอรับการ
ประเมินฯ ควรเป็นคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕57 อยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก 
(คะแนน ๓.๐๑ ขึ้นไป)และต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ CHE QA 

๔.๒ มอบส านักงานประกันคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
และประสานสอบถาม สกอ. เกี่ยวกับแนวทางการรับการประเมิน รายละเอียดการด าเนินงาน และการรับรองคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เพื่อแจ้งแนวทางการด าเนินงานแก่คณะและหลักสูตร ภายใน “เดือน
มกราคม ๒๕59” 

4.๓ มอบฝ่ายวิชาการ โดยส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานหลักสูตรรัฐศาสตร์ 
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา



(ร่าง) รายงานการประชุม 
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รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๔๘ (ประกาศ เมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ซึ่งต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามประกาศดังกล่าว ภายในปีการศึกษา 2559 

๕. เสนอฝ่ายบุคคล โดยกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากร ของ 
สกอ.ว่า มีฟิลส าหรับการกรอกบรายละเอียดข้อมูลอาจารย์พิเศษ ที่มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน
หรือไม่ เนื่องจากสัมพันธ์กับการกรอกผลการด าเนินงานในระดับ CHE QA  

๖. มอบส านักงานประกันคุณภาพฯ ติดตามแนวทางการประเมินระบบสิ่งสนับสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ หลักสูตร คณะ ส านัก และสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  -  ส านักงานประกันคุณภาพฯ ขอถอนเร่ือง เนื่องจากข้อมูลการด าเนินงานยังไม่ครบถ้วน และจกัน าเสนอ
เข้าการประชุมในครั้งถัดไป -  
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 
  ๕.๑ การเปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 
  ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมขอเปลี่ยนแปลงการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/๒๕59 จากปฏิทินการประชุมดังกล่าว โดยเปลี่ยนแปลงการประชุมจากวันที่  13 มกราคม ๒๕๕๙ 
เป็นวันที่ 28 มกราคม ๒๕๕๙ เนื่องจากติดภารกิจการจัดงานกีฬามหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน   
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑1.50 น. 
 

  
......................................................... 

(นายรัฐพล แม่นธนู) 
รักษาการต าแหน่งหัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพฯ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
  

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดบัมหาวิทยาลยั 

คร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 2559 
  

 
....................................................... 

(ดร.จุฑามาศ  หงษท์อง) 
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 

ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวทิยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี     3.1 แผนการด าเนินงาน ส านักงานประกันคุณภาพฯ เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559  

ผู้เสนอเรื่อง ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง   

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 

สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 

 ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน 
2558 เห็นชอบแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยมุ่งพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือ
เตรียมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ ดังนั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบแนวทางการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานตามมติดังกล่าวข้างต้น ส านักงานประกันคุณภาพฯ จึงขอน าเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการ
ด าเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559 ดังนี้  

 1.1 ผลการด าเนินงาน IQA เดือน มกราคม 2559  

  -  ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก 
และสถาบัน 

  - ประชุมติดตามการจัดท าแผนการด าเนินงานและการน าเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาฯ ด้านบุคคล 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559  

 1.2 แผนการด าเนินงาน IQA เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559  

กุมภาพันธ์ 2559 

 - ประชุมติดตามการจัดท าแผนการด าเนินงานและการน าเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาฯ ด้าน
กิจการนักศึกษา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 

 - จัดประชุมชี้แจง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA” วันที ่ 5 กุมภาพันธ์ 
2559 

 - ประชุมติดตามการจัดท าแผนการด าเนินงานและการน าเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาฯ ด้าน
แผนงานและงบประมาณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 10 ก.พ. 
2559 
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 - ประชุมติดตามการจัดท าแผนการด าเนินงานและการน าเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาฯ ด้าน
วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 

 -  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการประกันคุณภาการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
(ระดับปริญญาตรี)” วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 

- ติดตามข้อมูลพ้ืนฐานที่สนับสนุนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ ส านัก และสถาบัน 

มีนาคม 2559 

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการประกันคุณภาการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
(ระดับบัณฑิตศึกษา)” วันที่ 7-8 มีนาคม 2559 

- สรุปผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และความคืบหน้าด้านข้อมูลที ่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก และสถาบัน 

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/2559  

๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1) มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

2) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (สกอ.) 
 

๓. ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 

- 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- 
๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการด าเนินงาน ส านักงานประกันคุณภาพฯ เดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม 2559 
และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

๖.มติที่ประชุม  
    
     

  

 

 
 



หน้า | ๒๓  
 

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๒ รายงานความคืบหน้าของการด าเนินการที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร   

 
สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้
พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐานบัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตรการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ซึ่งสกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
การด าเนินงานตัวบ่งชี้  ระดบัหลักสูตร  
องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การประชุม
ชี้แจงแผนการด าเนนิงาน
ติดตามผลบัณฑิตประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  

สรุปสาระส าคัญ : 
กองแผนงาน ได้จัดประชุมปรับปรุงแบบสอบถามเพิ่มเติมและเตรียมความพร้อมการ

ส ารวจความคิดเห็นบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที ่๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ประเด็นทีไ่ด้จากการประชุม 
๑. ระบบการกรอกข้อมูล employ.mua.go.ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 

๒๐ มกราคม ๒๕๕๙  ซึ่งปัจจุบนักองแผนงานได้ท าการ export ข้อมูล พบว่า
จ านวนผู้เข้าตอบยงัต่ ากวา่เป้าเกณฑ์ร้อยละ ๗๐๐ 

๒. การปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นบัณฑิตต่อหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
กองแผนงานได้ท าแบบสอบถามกลางเพื่อเป็นข้อมูลให้หลักสูตรและจะแจ้งเวียนให้
คณะประสานหลักสตูร และสง่กลับกองแผนงานภายในวนัที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙   

๓. ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๒๕๕๗ ในการด าเนินงาน ประเด็นส าคัญที่พบ ควร
มีการตรวจสอบข้อมูลจ านวนหลักสูตรและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระหว่างคณะ  
งานทะเบียน กองแผนงาน  ซึ่งจากที่ประชุมก าหนดให้มีการประชุมตรวจสอบขัอ
มูลร่วมกัน โดยแยกเป็น กลุ่มวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี  กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ
และกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ 

ข้อมูลหลักสูตร ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวทิยาลัย ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   เห็นชอบให้มีการตรวจสอบข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ส านักงานประกันคุณภาพฯอยู่ระหว่างการขอข้อมูล
จากส านักงานพัฒนาคุณภาพฯ 
(ให้มีการตรวจสอบข้อมูลอีกคร้ัง ระหว่างหลักสูตรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ) 

๒. ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
(จ านวนหลักสูตรที่เปิด ทั้งสิน้ ๘๗ หลักสูตร) 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
๓. ข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงในปีการศึกษา๒๕๕๘   

(นับจ านวนตามเล่ม มคอ ๒) 
-ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนหลกัสูตรที่ครบรอบปรับปรุงในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
จ านวน ๑๑ หลักสูตร  
-ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนหลกัสูตรที่ครบรอบปรับปรุงในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
จ านวน  ๕๕  หลักสูตร  

รายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมอบหมายให้งานวิชาการ จัดท าแบบรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร และรูปแบบของรายงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานและเผยแพร่ให้แก่หลักสูตรในมหาวิทยาลัยน าไปใช้ในการด าเนินงาน
และการเขียนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  ปัจจุบันแบบรายงานดังกล่าวอยู่
ระหว่างเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ฯ ในการนี้ส านักงานประกันคุณภาพฯ
ได้แบบร่าง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้หลักสูตรและจะน ามาใช้ในการประ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับหลักสูตร ในวันที่ ๒๔ –๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
 

การบันทึกข้อมูลในระบบ 
TQF MAPPER  

         การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ 
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ก าหนดให้มีการ
กรอกข้อมูลในระบบ UBU TQF mapper  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้  

กิจกรรม ระยะเวลา ประเด็นที่พบ/ ส่งไม่ครบ
ทุกรายวิชา 

-มคอ.๓/มคอ .๔ (ภาคการศึกษา
ต้น) 

ภายในวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ - คณะเกษตรศาสตร์ 

- วิทยาลัยฯ 

- คณะพยาบาลศาสตร์ 
-มคอ.๓/มคอ .๔ (ภาคการศึกษา
ปลาย) 

ภายในวันท่ี ๒๔ มกราคม 
๒๕๕๙ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะเกษตรศาสตร์ 

- คณะรัฐศาสตร์ 

- คณะเภสัชศาสตร์ 

- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- มคอ.๕/มคอ.๖ (ภาคการศึกษา
ต้น) 

ภายวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ - คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะเกษตรศาสตร์ 

- คณะรัฐศาสตร์ 

- วิทยาศาสตร์ 

- คณะพยาบาลศาสตร์ 

สิ่งที่ควรด าเนินการ ตรวจสอบข้อมูลแยกรายหลักสูตรในแต่ละคณะ  
การจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษา 

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ส านักงานประกันคุณภาพฯไดจ้ดัประชุมร่วมกับส านักงาน
พัฒนานักศึกษา  เพื่อจัดท าแผนการด าเนนิงานและติดตามผลการด าเนินงาน โดยมปีระเด็น
ดังต่อไปนี ้
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
๑. ส านักงานพฒันานักศึกษาด าเนนิการพิจารณาทบทวนระบบตา่งๆที่เก่ียวข้อง 

ประกอบ ด้วย ระบบอาจารย์ทีป่รึกษา/แนะแนวการใชช้ีวิต ภายในวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ ์

๒. จัดประชุมกบัคณะ ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
๓. ชี้แจงระบบและแจง้เวียนให้คณะ/หน่วยงานทราบ  ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙  
๔. การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมนกัศึกษาและจัดประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วดั

ความส าเร็จของแผน 
๕. การจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า  ส านักงานประกันคุณภาพฯประสานส านัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายด าเนินการจัดท าเวบ็ไซต์ฐานข้อมูลศษิย์เก่าของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีและมอบหมายให้ส านักงานพฒันาคุณภาพนักศึกษา
ด าเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับคณะและจัดท าแผนการด าเนินงานในเร่ืองข้อมูล
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะและหลักสูตร  
 

การจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต  

แผนการด าเนินงาน  
๑. กองบริการการศึกษาจัดท าข้อมลู FTE  ๘-๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙ 
๒. กองบริการการศึกษาส่งข้อมูล FTES ให้กองแผนงาน ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙ 
๓. กองคลังส่งข้อมูลรายจ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ให้กองแผนงาน

๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙ 
๔. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลติและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๙ 
๕. ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ 

๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙ 
๖. จัดท าบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการ

เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๓-๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๗. จัดส่งบัญชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการ
เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อกรมบัญชีกลาง ส านกังบประมาณ และ
ส านักงาน ก.พ.ร. ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ 

 
 
๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

๒. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สกอ.) 
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๓. ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 

- 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
           -  
๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

       ๕.๑   เพื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและข้อเสนอแนะ
อื่นๆ 

 
 

๖. มติที่ประชุม  
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ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๓  ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
           ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะ/หลักสูตรพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายใน ระดับหลักสูตร โดยเป็นการ
ก าหนดค่าเป้าหมาย ระยะ ๔ ปี  (๒๕๕๘-๒๕๖๑) โดยวัตถุประสงค์ของการก าหนดค่าเป้าหมาย เพื่อใช้ค่าเป้าหมายเป็น
กลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตรและปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   ประเด็น
ส าคัญในการพิจารณาค่าเป้าหมายคือ 

- การตั้งค่าเป้าหมายพิจารณาจากผลการประเมินคุณภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา๒๕๕๗  
- การตั้งค่าเป้าหมายไม่ควรมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
- การน าข้อมูลค่าเปา้หมายของหลักสูตรไปเปรียบเทียบกบัหลักสตูรในมหาวิทยาลัยอื่น 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน โดยรวมของการก าหนดค่าเป้าหมายระดับหลักสตูร 

ประเด็นในการพิจารณา มติที่ประชุม 
๑. คณะที่ส่งข้อมูล ระดับหลักสูตร ไม่ครบอยู่ระหว่าง

ตรวจสอบข้อมูลอีกคร้ัง คณะเภสัชศาสตร์   
 

๒. ข้อสังเกต พบว่าในมาตรฐานที่ ๑ ทุกหลักสูตรตั้ง
ค่าเป้าหมายผ่าน  ดังนั้นเพื่อให้ผลการด าเนินงาน
สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย ควรมีการตรวจสอบ
ข้อมูลในประเด็นส าคัญของมาตรฐานที่ ๑ คือ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและหลักสูตร
ครบรอบปรับปรุงตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 

๓. โดยส่วนใหญ่การตั้งค่าเป้าหมายในตัวบ่งชี้เชิง
พัฒนา จะเป็นผลการด าเนินงาน ระดับที่ ๓ มี
ระบบและกลไก มีการน าระบบและกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ 
มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 

๔. การตั้ งค่ า เป้ าหมาย  โดยรวมอยู่ ในผลการ
ด าเนินงาน ในระดับดี 
 0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

- 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
               

พบว่า มีจ านวน ๓ หลักสูตรที่ตั้งค่าเป้าหมายอยู่ในระดับปาน
กลาง ประกอบด้วย หลักสูตรนิเทศศาสตร์  ภาษาไทยและ
การสื่อสาร หลักสูตรการท่องเที่ยว 

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี คณะเภสัชศาสตร์โดยเฉลี่ย3.4 
วิทยาลัยฯ โดยเฉลี่ย 3.6 
คณะวิทยาศาสตร์  โดยเฉลี่ย3.3 -3.54 
คณะเกษตรศาสตร์ โดยเฉลี่ย3.3 -3.54 
คณะศิลปะประยุกต์ ฯ โดยเฉลี่ย 3.5 
คณะศิลปะศาสตร์ โดยเฉลี่ย3.10 
คณะบริหารศาสตร์ โดยเฉลี่ย3.5 
คณะรัฐศาสตร์ โดยเฉลี่ย3.5 
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ประเด็นในการพิจารณา มติที่ประชุม 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉลี่ย 4.15 

คณะนิติศาสตร์ โดยเฉลี่ย 4.20 
 

๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

            มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)และฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๕๓ และข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  

๓. ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 

- 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

        -  

๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
            ๑) ขอแนวทางในการด าเนินงานเกี่ยวกับก ากับติดตามการค่าเป้าหมาย ระดับหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาหลักสูตร 

๒ ) ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้าม)ี 

 

๖.มติที่ประชุม   
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี   3.4   ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน ปีการศึกษา 2558 
ผู้เสนอเรื่อง ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง   

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
สรุปเรื่อง 

2. ความเป็นมา 
ตามมติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 

2558 เห็นชอบให้คณะและมหาวิทยาลัยจัดท าค่าเป้าหมายการด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน       
ปีการศึกษา 2558-2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ก ากับติดตามและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของคณะ
และสถาบัน นั้น 

ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) ก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน เพ่ือให้คณะ/สถาบันใช้ในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยมีกรอบแนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

 
ประเภท แนวทางการด าเนินงาน 

การก าหนดตัวบ่งชี้
ระดับคณะและสถาบัน 

ยึดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. คือ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  

การก าหนดเป้าหมาย 
- ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

 
ก าหนดค่าเป้าหมายด าเนินงาน ตามท่ีหน่วยงานคาดการณ์ว่าจะด าเนินการได้ส าเร็จ (ข้อ) 
ดังนี้ 

- ระดับ 1 ค่าเป้าหมายต่ าสุดที่รับได้ 
- ระดับ 2 ค่าเป้าหมายในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน 
- ระดับ 3 ค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไป 
- ระดับ 4 ค่าเป้าหมายที่มีความยากปานกลาง 
- ระดับ 5 ค่าเป้าหมายในระดับท้าทาย มีความยากค่อนข้างมาก โอกาสส าเร็จ < 

50% 
- ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ก าหนดคา่เป้าหมายด าเนินงาน เป็นร้อยละ หรือสัดส่วน ตามหน่วยการประเมิน ดังนี้ 

- พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายตามข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
- ควรก าหนดค่าเป้าหมาย เป็นจ านวนเต็ม ไม่ต้องมีจุดทศนิยม 

 
 1.1 สรุปค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2558 - 2561 
  1) ระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ หน่วย 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. การผลิตบัณฑิต คะแนน 3.57 3.83 4.10 4.17 4.23 
  สกอ. 

1.1 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม สัดส่วน 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 

  สกอ. 
1.2 

อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 50.36 51.00 52.00 53.00 54.00 

    (ร้อยละ 40 = 5 คะแนน) คะแนน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ หน่วย 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
  สกอ. 

1.3 
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 31.07 32.00 33.00 34.00 35.00 

    (ร้อยละ 60 = 5 คะแนน) คะแนน 2.59 2.67 2.75 2.83 2.92 
  สกอ. 

1.4 
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ข้อ 6 6 6 6 6 

    (6 ข้อ = 5 คะแนน) คะแนน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
  สกอ. 

1.5 
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อ 3 5 6 6 6 

    (6 ข้อ = 5 คะแนน) คะแนน 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 
2. การวิจัย คะแนน 4.37 4.40 4.52 4.63 4.75 
  สกอ. 

2.1 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

ข้อ 6 6 6 6 6 

    (6 ข้อ = 5 คะแนน) คะแนน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
  สกอ. 

2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  สัดส่วน 3.99 4.00 4.25  4.50  4.75  

      คะแนน 3.99 4.00 4.25 4.50 4.75 
  สกอ. 

2.3 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ร้อยละ 4.12 4.20 4.30 4.40 4.50 

      คะแนน 4.12 4.20 4.30 4.40 4.50 
3. การบริการวิชาการ คะแนน 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
  สกอ. 

3.1 
การบริการวิชาการแก่สังคม  ข้อ 5 6 6 6 6 

    (6 ข้อ = 5 คะแนน) คะแนน 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   คะแนน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
 สกอ. 

4.1 
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 6 6 6 6 6 

    (6 ข้อ = 5 คะแนน) คะแนน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5. การบริหารจัดการ คะแนน 3.48 3.83 4.58 4.67 4.75 
  สกอ. 

5.1 
การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ/สถาบัน 

ข้อ 4 5 7 7 7 

    (7 ข้อ = 5 คะแนน) คะแนน 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 
  สกอ. 

5.2 
  ข้อ 3.44 3.50 3.75 4.00 4.25 

    (6 ข้อ = 5 คะแนน) คะแนน 3.44 3.50 3.75 4.00 4.25 
  สกอ. 

5.3 
ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

ข้อ 5 5 6 6 6 



หน้า | ๓๑  
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ หน่วย 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
    (6 ข้อ = 5 คะแนน) คะแนน 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมินตนเอง (ค่าเป้าหมาย) คะแนน 3.88 4.14 4.45 4.52 4.59 
ระดับคุณภาพ  ดี ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก 

 
 2) ระดับคณะ 

 

หน่วยงาน คณะ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
กลุ่มวิทย์-สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ 4.27 4.34 4.40 4.48 4.53 
 ว.แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 3.93 4.04 4.38 4.49 4.59 
 คณะพยาบาลศาสตร์ 2.58 3.79 3.80 4.00 4.03 
กลุ่มวิทย์-เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 4.02 4.55 4.57 4.59 4.61 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.53 4.92 4.92 5.00 5.00 
 คณะเกษตรศาสตร์ 3.81 4.11 4.20 4.24 4.26 
กลุ่มสังคมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์ฯ 3.35 3.90 3.94 4.16 4.23 
 คณะศิลปศาสตร์ 2.53 4.50 4.54 4.57 4.58 
 คณะบริหารศาสตร์ 2.75 3.84 4.08 4.13 4.17 
 คณะนิติศาสตร์ 2.92 4.22 4.39 4.47 4.50 
 คณะรัฐศาสตร์ 2.54 3.42 3.65 4.46 4.56 
คะแนนการประเมิน 3.88 4.14 4.45 4.52 4.59 
ระดับคุณภาพ ดี ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก 

 
 ทั้งนี้ แนวโน้มการก าหนดค่าเป้าหมายการก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน และคณะ มีแนวโน้มการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้นตามล าดับทุกปี (ปีการศึกษา 2558-2561) ซึ่งส านักงาน
ประกันคุณภาพฯ จักได้วางแผนติดตามการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ/สถาบันใน
ล าดับต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
 
2. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 59 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 

2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (สกอ.) 
 

3. ผลการพิจารณาหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันปีการศึกษา 2557 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 

2558 
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 10/2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน 

2558 
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4. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. ตารางค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558-2561 สถาบัน 

2. ตารางค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558-2561 รายคณะ 
 
5. ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558-2561 ระดับสถาบัน 
2. ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558-2561 รายคณะ 

 
๖. มติที่ประชุม  
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การก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
ระดับคณะ และสถาบัน 

 
จากการก าหนดค่าเป้าหมายข้างต้น แนวโน้มการก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ิมข้ึน ทั้งในระดับคณะ/สถาบัน ปีการศึกษา 2558 -2561 มีดังนี้  
           เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558-2561 ระดับสถาบัน/ระดับคณะ 

จากตัวบ่งชี้และองค์ประกอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ .ศ. 
2557 ของ สกอ. ระดับสถาบัน พบว่า ค่าเป้าหมายในภาพรวม 3 ปี จากปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561 มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น โดยมีคะแนนการประเมิน คือ 4.45 (ดี), 4.52 (ดีมาก) และ 4.59 (ดีมาก) และเมื่อจ าแนกเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ในระดับสถาบัน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คือ 4.10, 4.17 และ 4.23 เมื่อ
แยกเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า  

- ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คือ 2.75, 3.00 และ 
3.25  

- ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คือ ร้อยละ 52, ร้อย
ละ 53 และร้อยละ 54 เมื่อคิดเป็นคะแนนได้  5.00 คะแนนทุกปี  

- ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คือ ร้อยละ 33, 
ร้อยละ 34 และร้อยละ 35 เมื่อคิดเป็นคะแนนได้  2.75, 2.83 และ 2.92  

- ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีแนวโน้มคะแนนได้  5.00 คะแนนทุกปี  
- ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีแนวโน้มคะแนนได้  5.00 คะแนนทุกปี  
ส่วนเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558-2561 รายคณะ ตามตัวบ่งชี้และ

องค์ประกอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2557 ของ สกอ. ระดับ
คณะ พบว่า มีแนวโน้มค่าเป้าหมายในภาพรวม ดังนี้ 

กลุ่มวิทย์-สุขภาพ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาล
ศาสตร์ มีแนวโน้มค่าเป้าหมายในภาพรวม โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 3 ปี เมื่อจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกตัวบ่งชี้ 

กลุ่มวิทย์-เทคโนฯ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มีแนวโน้มค่า
เป้าหมายในภาพรวมเพ่ิมขึ้น เมื่อจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต โดยมี
แนวโน้ม3 ปี เพ่ิมขึ้น ในตัวบ่งชี้ สกอ.1.1, 1.2, 1.3, 1.5 และ 1.6 ส่วนตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวโน้มคะแนน 5.00 ทุกปี 
ส่วนคณะเกษตรศาสตร์ แนวโน้มคะแนน 4.00 ทุกปี 

กลุ่มสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะศิลปประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, คณะบริหารศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ และ
คณะรัฐศาสตร์ มีแนวโน้มค่าเป้าหมายในภาพรวม โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 3 ปี เมื่อจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบ 
พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกตัวบ่งชี้ 

 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ในระดับสถาบัน มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี คือ 4.52, 4.63 และ 4.75 คะแนน 
- ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีแนวโน้มคะแนน

ได้  5.00 คะแนนทุกปี   
- ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีแนวโน้มคะแนนเพ่ิมขึ้น คือ 4.25, 4.50 

และ 4.75 คะแนน 

เอกสารแนบวาระ 3.4 
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- ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย มีแนวโน้มคะแนนเพ่ิมขึ้น คือ 4.30, 
4.40 และ 4.50 คะแนน 

กลุ่มวิทย์-สุขภาพ มีแนวโน้มคะแนน 5.00 คะแนนทุกปี โดยเมื่อแยกเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ สกอ. 
2.1, 2.2 และ 2.3 มีแนวโน้มคะแนน 5.00 คะแนนทุกปี  

กลุ่มวิทย์-เทคโนฯ มีแนวโน้มคะแนน 5.00 คะแนนทุกปี โดยเมื่อแยกเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ สกอ. 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มี
แนวโน้มคะแนน 5.00 ทุกปี ส่วนคณะวิทยาศาสตร์ มีแนวโน้มคะแนน 4.00 ทุกปี ส่วนตัวบ่งชี้ 2.2 และ 2.3 มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน เมื่อคิดเป็นคะแนน 5.00 คะแนนทุกปี  

กลุ่มสังคมศาสตร์ มีแนวโน้มคะแนน 5.00 คะแนนทุกปี โดยเมื่อแยกเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ สกอ. 
2.1 และ 2.2 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยมีคะแนน 5.00 คะแนนทุกปี ส่วนตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย คณะศิลปประยุกต์, คณะบริหารศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
เมื่อคิดเป็นคะแนน 5.00 ทุกปี ส่วนคณะศิลปะศาสตร์มีแนวโน้มคงที่ ที่คะแนน 2.5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ในระดับสถาบันและระดับคณะ มีแนวโน้มคะแนน 5.00 คะแนนทุก
ปี  

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับสถาบันและระดับคณะ มีแนวโน้มคะแนน 
5.00 คะแนนทุกปี  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ในระดับสถาบันมีแนวโน้มคะแนนเพ่ิมขึ้นทุกปี คือ 4.58, 4.67 และ 
4.75 คะแนน 

- ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน มีแนวโน้มคะแนน 5.00 คะแนนทุกปี  

- ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ มีแนวโน้มคะแนนเพ่ิมขึ้น คือ 
3.75, 4.00 และ 4.25 คะแนน 

- ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ มีแนวโน้มคะแนน 5.00 คะแนน 
ทุกปี 

กลุ่มวิทย์-สุขภาพ มีแนวโน้มคะแนน 4.50 ทุกปี โดยเมื่อแยกเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 
และ5.2 มีแนวโน้มคะแนน 4.00 คะแนนทุกป ี

กลุ่มวิทย์-เทคโนฯ มีแนวโน้มคะแนน 4.50 ทุกปี โดยเมื่อแยกเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวโน้มคะแนน 5.00 ทุกปี ส่วนคณะเกษตรศาสตร์ มีแนวโน้มคงที่ 
คือ 4.00 คะแนนทุกปี  

- ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวโน้มคะแนน 5.00 ทุกปี ส่วนคณะเกษตรศาสตร์ มีแนวโน้มคงที่ คือ 4.00 คะแนนทุก
ปี  

กลุ่มสังคมศาสตร์ จาก มีแนวโน้มคะแนน 4.50 ทุกปี โดยเมื่อแยกเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 มี
แนวโน้มคะแนน 5.00 ทุกปี ส่วนตัวบ่งชี้ 5.2 มีแนวโน้มคะแนนระหว่าง 4.00 – 5.00 คะแนน ทุกปี 
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ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๕  แนวทางการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 
 

สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน  และจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ –กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  โดยสาระของการประชุมเพื่อพิจารณา
ประเด็นของข้อเสนอแนะที่เป็นภาพรวมที่มีควรมีการด าเนินการร่วมกันในการจัดท าแผนพัฒนา เพื่อต้องการที่จะผลักดันให้
กระบวนการวางแผนปรับปรุงและด าเนินตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน  โดยเน้นให้มีการวางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินมาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
เสนอตั้งงบประมาณในปีถัดไปหรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษได้   จากการ
ประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ก าหนดให้คณะพิจารณาจัดท าแผนปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ/แผนการบริหารความเสี่ยง  โดย
ควรเพิ่มประเด็นดังกล่าวอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยคณะเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรม
ย่อยในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะ 

๒. ส านักงานประกันคุณภาพฯส่งข้อมูลแผนการ
ปรับปรุงแยกรายหลักสูตร รายคณะให้กอง
แผนงาน  

ภายในกุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ 

ส านักงานประกันคุณภาพ/กอง
แผนงาน 

๓. กองแผนงานติดตามข้อมูลตามรอบไตรมาส ตามรอบไตรมาส กองแผนงาน  
๔. น าเสนอแผนปรับปรุงหลักสูตร คณะ และ

มหาวิทยาลัย แก่คณะกรรมการการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

มีนาคม  ๒๕๕๙ ส านักงานประกันคุณภาพฯ 
 

๕. น าเสนอแผนปรับปรุงหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย แก่สภามหาวิทยาลัย  

เดือนมีนาคม  ๒๕๕๙ ส านักงานประกันคุณภาพฯ 
 

๖. ด าเนินการติดตามตามรอบระยะเวลาการ
รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ รอบ 
๙  เดือน น าเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

เมษายน ๒๕๕๙ คณะ / ส านักงานประกันคุณภาพ
ฯ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๗. ด าเนินการติดตามตามรอบระยะเวลาการ
รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ รอบ 
๙ เดื อน  น า เสนอคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย  

พฤษภาคม  ๒๕๕๙ คณะ / ส านักงานประกันคุณภาพ
ฯ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๘. ด าเนินการติดตามตามรอบระยะเวลาการ
รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ รอบ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะ / ส านักงานประกันคุณภาพ
ฯ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑๒  เดือน น าเสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 

๙. ด าเนินการติดตามตามรอบระยะเวลาการ
รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ รอบ 
๑๒ เดือน น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

สิงหาคม  ๒๕๕๙ คณะ / ส านักงานประกันคุณภาพ
ฯ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

            มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)และฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๕๓ และข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  

๓. ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 

- 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

        -  

๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
            ๑) แนวทางการด าเนินงานการจัดท าแผนการพัฒนาและปรับปรุง ตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตร   คณะ และมหาวิทยาลัย 

๒) ปฏิทินการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหลักสูตร   คณะ และมหาวิทยาลัย 

๓) ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 

๖.มติที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
3.6 แนวทางการเสนอหลักสูตรเพื่อรับรองคุณภาพ โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

 
สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 
              ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)จะด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
และรับรองหลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรที่อยู่ใน กลุ่ม มคอ ๑ โดยแนวทางที่ สกอ.ก าหนด ดังต่อไปนี้  

แนวทางการด าเนินงาน  
๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สกอ.จะด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและรับรองหลักสูตร โดยเป็น

หลักสูตรที่อยู่ใน กลุ่ม มคอ ๑  
๒. ส านักงานประกันคุณภาพภายใน สรุปข้อมูลหลักสูตร ในมคอ ๑ ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  ภายใน เดือน

กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
๓. แนวทางในการด าเนินงาน หลักสูตรที่สกอ.จะมาตรวจประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองในปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ส าหรับค่าใช้จ่าย สกอ.จะเป็นผู้รับผิดชอบ 
๔. ระยะเวลาในการรับรองหลักสูตรในแต่ละคร้ังจะอยู่ที่  ๕ หรือเป็นช่วงที่ครบรอบการปรับปรุง 
๕. หลักสูตรที่จะสามารถเสนอให้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ได้ต้องมีการจัดการเรียนการสอนในปีที่ ๒ของการเปิด

หลักสูตร 
๖. ช่วงเวลาในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สามารถด าเนินการได้ตลอดปีการศึกษา 
 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
๑. สรุปข้อมูลหลักสูตร มคอ๑  ส านักงานประกันคุณภาพฯ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
๒. เสนอข้อมูลหลักสูตรต่อกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัที่มีผลการประเมิน ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ระดับ ดี  

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มีนาคม  ๒๕๕๘ 

๓. เสนอข้อมูลหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยที่มี
ผลการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับ ดี  

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มีนาคม  ๒๕๕๘ 

๔. ส่งข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษษ (สกอ) 

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มีนาคม  ๒๕๕๘ 

 
๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

๒. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สกอ.) 
 
๓. ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 

- 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
           -  
 
๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลหลักสูตรที่จะด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและ
รับรองหลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรที่อยู่ใน กลุ่ม มคอ ๑ และข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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๖. มติที่ประชุม  
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หลักสูตรที่มี มคอ.๑ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

คณะ มคอ๑ สาขาวิชา ผลประเมินปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

วิทยาศาสตร์   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรสีาขา
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๔ 

๑. วิทยาศาสตร์บัณฑิตเคม ี ๒.๗๖ 
๒. วิทยาศาสตร์บัณฑิต

คณิตศาสตร ์
๒.๘๑ 

๓. วิทยาศาสตร์บัณฑิตชีววิทยา ๒.๔๙ 
๔. วิทยาศาสตร์บัณฑิตฟิสิกส ์ ๒.๒๙ 

วิทยาศาสตร ์ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๒ 

๑. วิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

๓.๔๒ 

๒. วิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒.๔๘ 

ศิลปศาสตร ์ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) ๒.๔๒ 

บริหารศาสตร ์ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.๒๕๕๓ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การบญัช)ี ไม่ได้มาตรฐาน 

วิศวกรรมศาสตร์  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

๓.๖๓ 

๒. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล 

๓.๐๕ 

๓. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมโยธา 

๓.๖๓ 

๔. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขา
วิศวกรรมเคม ี

๓.๐๖ 

๕. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ 

๓.๐๖ 

ศิลปศาสตร์  
บริหารศาสตร ์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑. ศิลปศาสตรบณัฑติ (การ
ท่องเที่ยว) 

ไม่ได้
มาตรฐาน 

๒. ศิลปศาสตรบณัฑติ (การ
โรงแรม) 

ไม่ได้
มาตรฐาน 

๓. ศิลปศาสตรบณัฑติ (การ
ท่องเที่ยวและการการ
โรงแรม) 

ไม่ได้
มาตรฐาน 

พยาบาลศาสตร ์ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๒  

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ๒.๘๙ 

 
 

 

เอกสารแนบวาระ 3.6 
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ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑  ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

๑. ความเป็นมา 
 ตามมติที่ประชุมระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ซึ่งประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี  ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ส านักวิทยบริการ และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้
ให้ความเห็นชอบแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ระดับส านัก รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ในการนี้ส านักงานประกันคุณภาพฯ จึงขอเสนอองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใช้ประกอบในภาคผนวกในคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน ดังนี้ 

๑. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

แนวทางการก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า วงรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามคู่มือประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๖ องค์ประกอบที่ ๑,๗,๘,๙ และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้สะท้อนภารกิจของหน่วยงานและ
ตัวบ่งชี้สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ส านักงานอธิการบดี ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ส านักวิทยบริการ ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 
องค์ประกอบที่ ๑ การบริหาร
ของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

8 8 8 8 

องค์ประกอบ ๒ การพัฒนา
ตามบทบาท/พันธกิ จของ
หน่วยงาน 

2 10 10 6 

รวม 10 1๘ 18 14 

 ๒. เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน 

  สกอ. ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลประเมินตามคู่มือ สกอ. ดังนี้ 
ค่าคะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ค่าคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
ค่าคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
ค่าคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 

  ค่าคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

 



หน้า | ๔๑  
 

 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ขอน าเสนอผลการก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน  

- ระดับดีมาก ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี และ ส านักวิทยบริการ 

- ระดับดี  ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

 องค์ประกอบ ๒ การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน ระดับดีมาก ทุกหน่วยงาน 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ส านักงาน 
อธิการบดี 

ส านัก 
คอมพิวเตอร์ฯ 

ส านัก 
วิทยบริการ 

ส านัก 
บริหารทรัพย์สินฯ 

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
1. กระบวนการพัฒนาแผน 5.00 4.00 5.00 4.00 
2. ระบบพัฒนาบุคลากร 5.00 4.00 5.00 5.00 
3. ภาวะผู้น า 5.00 5.00 5.00 4.00 
4.  การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 5.00 5.00 4.00 3.00 
5. ระบบบริหารความเสี่ยง 5.00 3.00 5.00 5.00 
6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00 4.00 5.00 3.00 
7. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.00 4.00 5.00 
8. กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

5.00 5.00 4.00 4.00 

องค์ประกอบ ๒ การพัฒนาตามบทบาท/พนัธกิจของหน่วยงาน 
9. มีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

5.00 - - - 

10. ระบบการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบ
ก าจัดของเสีย การจัดการขยะ และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในบริเวณต่างๆ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5.00 - - - 

1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- 5.00 - - 

2 ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการ - 5.00 - - 
3 ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการการให้บริการ
เครือข่ายไร้สาย 

- 5.00 - - 

4 ระดับความส าเร็จการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

- 5.00 - - 

5 ระดับความส าเร็จของการบริหารงานพัสดุ - 5.00 - - 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ส านักงาน 
อธิการบดี 

ส านัก 
คอมพิวเตอร์ฯ 

ส านัก 
วิทยบริการ 

ส านัก 
บริหารทรัพย์สินฯ 

6 ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Security) 

- 5.00 - - 

7 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบ
เครือข่าย 

- 5.00 - - 

8 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
กลางของมหาวิทยาลัย 

- 5.00 - - 

9 มี ระบบการประ เมิ นความพึ งพอใจการพัฒนา
ระบบสื่อสารองค์กร ผ่าน Mobile Application 

- 5.00 - - 

10 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 
มหาวิทยาลัย 

- 5.00 - - 

1. ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุน ตาม มคอ.
3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น 

- - 5.00 - 

2.จ านวนเรื่องในการผลิตสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการ
สอน 

- - 5.00 - 

3. ร้อยละของผู้ใช้บริการแต่ละประเภทที่เข้าใช้บริการต่อ
เดือน 

- - 5.00 - 

4. จ านวนการเข้าชมฐานข้อมูลท้องถิ่น - - 5.00 - 
5. ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ส านักวิทยบริการ - - 5.00 - 
6. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
ฝ่ายหอสมุด 

- - 5.00 - 

7. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- - 5.00 - 

8.จ านวนเรื่องในการผลิตสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการ
สอน 

- - 5.00 - 

9. ร้อยละของผู้ใช้บริการแต่ละประเภทที่เข้าใช้บริการต่อ
เดือน 

- - 5.00 - 

10. จ านวนการเข้าชมฐานข้อมูลท้องถิ่น - - 5.00 - 
1. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านัก
บริหารทรัพย์สิน ฯ 

- - 5.00 - 

2. ร้อยละของรายได้ที่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด - - 5.00 - 
3. วิเคราะห์จุดคุ้มทุน - - 5.00 - 
4. ระดับความส าเร็จการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- - 5.00 - 

5. ระบบการรับนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา - - 5.00 - 
6. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรง
อาหารกลางของมหาวิทยาลัย 

- - 5.00 - 

รวม 4.90 4.40 4.70 4.30 
 



หน้า | ๔๓  
 

 ทั้งนี้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้ก าหนดให้หน่วยงานระดับส านักก าหนดค่าเป้าหมาย ๓ 
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยการก าหนดภาพรวมเป้าหมายดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาทุกตัวบ่งชี้ ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)และฉบับที่ ๓ 
พ.ศ.๒๕๕๓  

๒. และข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
๓. ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 

- 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ตารางสรุปค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เสนอที่ประชุมพิจารณาตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ และให้ข้อเสนออ่ืนๆเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ระดับส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า 

๖.มติที่ประชุม  

    

 

 

 

 

  



ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน

องค์ประกอบที ่1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า

เพ่ือการก ากับตดิตามผลลพัธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และ

เอกลกัษณ์ของหน่วยงาน

1. กระบวนการพัฒนาแผน 5.00 8 5.00 8 5.00 8 5.00 4.00 6 4.00 7 4.00 8 5.00 5.00 8 5.00 8 5.00 8 5.00 0.00 7 4.00 7 4.00 7 4.00

1.  มกีารจดัท าแผนกลยทุธ์ทีส่อดคล้องกบันโยบายของ

คณะกรรมการประจ าส านักโดยการมส่ีวนร่วมของบุคลากรใน

ส านัก และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร หรือ

คณะกรรมการประจ าส านักโดยเป็นแผนทีเ่ชื่อมโยงกบัปรัชญา

หรือปณิธาน ตลอดจนสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์มหาวิทยาลัย

อบุลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)

1 1 1 1 1 1

2.  มกีารถา่ยทอดแผนกลยทุธ์ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงาน

ภายใน

1 1 1 1 1 1

3.  มกีระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏบิัติงานประจ าปี

ครบทุกพันธกจิของส านัก

1 1 1 1 1 1

4. มตัีวบ่งชี้ของแผนกลยทุธ์ แผนปฏบิัติงานประจ าปีและค่า

เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพือ่วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏบิัติงานประจ าปี

1 1 1 1 1 1

5. มกีารด าเนินการตามแผนปฏบิัติงานประจ าปีครบทุกพันธกจิ 1 1 1 1 1 1

6. มกีารติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏบิัติงาน

ประจ าปีอยา่งน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการของส านัก*

1 1 1 1 1 1

7.  มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยทุธ์

อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อคณะกรรมการของ

ส านัก*

1 1 1 1 1 1

2560 25612560 2561

ส านักบริหารทรัพยส์นิและสทิธิประโยชน์

ผล

การ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559

ส านักวทิยบริการ

ผล

การ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2559

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย

ผล

การ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559 2560 2561

ตารางสรุปองค์ประกอบ ตัวบง่ชีแ้ละค่าเปา้หมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทยีบเทา่ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

ผล

การ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
องค์ประกอบ/ตวับ่งชี้

ส านักงานอธิการบดี

2559 2560 2561
2557 2557



ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน

2560 25612560 2561

ส านักบริหารทรัพยส์นิและสทิธิประโยชน์

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559

ส านักวทิยบริการ

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2559

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559 2560 2561

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี้

ส านักงานอธิการบดี

2559 2560 2561
2557 2557

8. มกีารน าผลการพิจารณาขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมการของส านัก* ไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์และ

แผนปฏบิัติงานประจ าปี

1 1 1 1 1 1

2. ระบบพัฒนาบุคลากร 5.00 7 5.00 7 5.00 7 5.00 4.00 5 4.00 6 4.00 7 5.00 5.00 7 5.00 7 5.00 7 5.00 3.00 7 5.00 7 5.00 7 5.00

1. มแีผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทีม่กีารวิเคราะห์

ขอ้มลูเชิงประจกัษ์

1 1 1 1 1 1

2.  มกีารบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 1 1 1 1 1 1

3.  มสีวัสดิการเสริมสร้างสขุภาพทีดี่ และสร้างขวัญและก าลังใจ

ใหบุ้คลากรสามารถท างานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

1 1 1 1 1 1

4.  มรีะบบการตดิตามใหบุ้คลากรน าความรู้และทักษะทีไ่ด้จาก

การพัฒนามาใช้ในการปฏบิัติงานทีเ่กีย่วขอ้ง

1 1 1 1 1 1

5. มกีารใหค้วามรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดแูลควบคุมให้

บุคลากรถอืปฏบิัติ

1 1 1 1 1 1

6. มกีารประเมนิผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการ

พัฒนาบุคลากร

1 1 1 1 1 1

7.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากร

1 1 1 1 1 1

3. ภาวะผู้น า 4.00 7 5.00 7 5.00 7 5.00 5.00 7 5.00 7 5.00 7 5.00 5.00 7 5.00 7 5.00 7 5.00 1.00 6 4.00 6 4.00 6 4.00

1. คณะกรรมการของส านัก*ปฏบิัติหน้าทีต่ามทีก่ฎหมาย

ก าหนดครบถว้นและมกีารประเมนิตนเองตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดล่วงหน้า

1 1 1 1 1 1

2.  ผู้บริหาร มวีิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและ

สามารถถา่ยทอดไปยงับุคลากรทุกระดับมคีวามสามารถในการ

วางแผนกลยทุธ์มกีารน าขอ้มลูสารสนเทศเป็นฐานในการ

ปฏบิัติงานและพัฒนาส านัก

1 1 1 1 1 1

3.  ผู้บริหาร มกีารก ากบั ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงาน

ตามทีม่อบหมายรวมทัง้สามารถส่ือสารแผนและผลการ

ด าเนินงานของส านักไปยงับุคลากรในส านัก

1 1 1 1 1 1



ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน

2560 25612560 2561

ส านักบริหารทรัพยส์นิและสทิธิประโยชน์

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559

ส านักวทิยบริการ

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2559

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559 2560 2561

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี้

ส านักงานอธิการบดี

2559 2560 2561
2557 2557

4.  ผู้บริหารสนับสนุนใหบุ้คลากรในส านักส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการใหอ้ านาจในการตัดสินใจแกบุ่คลากรตามความเหมาะสม

1 1 1 1 1 1

5. ผู้บริหารถา่ยทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพือ่ให้

สามารถท างานบรรลุวัตถปุระสงค์ของส านักเต็มตามศักยภาพ

1 1 1 1 1 1

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลโดยค านึงถงึ

ประโยชน์ของส านักและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

1 1 1 1 1 1

7.  คณะกรรมการของส านัก*น าผลการประเมนิตนเองจากขอ้ 1

 ไปปรับปรุงการบริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม

1 1 1 1 1 1

4.  การพัฒนาหน่วยงานสูห่น่วยงานเรียนรู้ 5.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 5.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 2.00 4 4.00 4 4.00 4 4.00 0.00 3 3.00 3 3.00 3 3.00

1. มกีารก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการ

ความรู้ทีส่อดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของส านัก

1 1 1

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพัฒนาความรู้และทักษะที่

สอดคล้องกบัพันธกจิของส านักอยา่งชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่

ก าหนดในขอ้ 1

1 1 1

3. มกีารแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพือ่ค้นหาแนวปฏบิัติที่

ดีตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด

1 1 1

4. มกีารรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในขอ้ 1 ทัง้

ทีม่อียูใ่นตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ ทีเ่ป็นแนวปฏบิัติทีดี่มา

พัฒนาและจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย

ลักษณ์อกัษร(Explicit Knowledge)

1 1 1

5. มกีารน าความรู้ทีไ่ด้จากการจดัการความรู้ในปีการศึกษา

ปัจจบุันหรือปีการศึกษาทีผ่่านมา ทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษร 

(Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ทีเ่ป็นแนวปฏบิัติทีดี่มา

ปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง

1 1 1



ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน

2560 25612560 2561

ส านักบริหารทรัพยส์นิและสทิธิประโยชน์

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559

ส านักวทิยบริการ

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2559

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559 2560 2561

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี้

ส านักงานอธิการบดี

2559 2560 2561
2557 2557

5. ระบบบริหารความเสีย่ง 4.00 6 5.00 6 5.00 6 5.00 3.00 3 3.00 4 3.00 6 5.00 3.00 6 5.00 6 5.00 6 5.00 2.00 6 5.00 6 5.00 6 5.00

1. มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง 

โดยมผู้ีบริหารระดับสูงและตัวแทนทีรั่บผิดชอบพันธกจิหลักของ

มหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน

1 1 1 1 1 1

2. มกีารวิเคราะหแ์ละระบุความเส่ียง และปัจจยัทีก่อ่ใหเ้กดิความ

เส่ียงอยา่งน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย จากตัวอยา่ง

ต่อไปนี ้

- ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่)

- ความเส่ียงด้านยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของมหาวิทยาลัย

- ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ

- ความเส่ียงด้านการปฏบิัติงาน เช่น ความเส่ียงของระบบงาน 

ระบบประกนัคุณภาพ

- ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภบิาล 

โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร

- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก

- อืน่ๆ ตามบริบทของส านัก

1 1 1 1 1 1

3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและ

จดัล าดับความเส่ียงทีไ่ด้จากการวิเคราะหใ์นขอ้ 2

1 1 1 1 1 1

4.  มกีารจดัท าแผนบริหารความเส่ียงทีม่รีะดับความเส่ียงสูง

และด าเนินการตามแผน

1 1 1 1 1 1

5.มกีารติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเส่ียง และรายงานต่อคณะกรรมการของส านัก*เพือ่

พิจารณา อยา่งน้อยปีละ 2 คร้ัง

1 1 1 1 1 1

6.มกีารน าผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ

ของส านัก*ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะหค์วามเส่ียงในรอบ

ปีถดัไป

1 1 1 1 1 1

6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 3.00 5 4.00 6 5.00 6 5.00 4.00 4 4.00 5 4.00 6 5.00 5.00 6 5.00 6 5.00 6 5.00 2.00 3 3.00 3 3.00 3 3.00



ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน

2560 25612560 2561

ส านักบริหารทรัพยส์นิและสทิธิประโยชน์

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559

ส านักวทิยบริการ

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2559

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559 2560 2561

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี้

ส านักงานอธิการบดี

2559 2560 2561
2557 2557

1. มแีผนกลยทุธ์ทางการเงินทีส่อดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของส านัก 1 1 1 1 1 1

2. มหีลักเกณฑ์การจดัสรร และการวางแผนการใช้เงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

1 1 1 1 1 1

3. มกีารจดัท างบประมาณประจ าปีทีส่อดคล้องกบัแผนกลยทุธ์

ของส านัก

1 1 1 1 1 1

4. มกีารน าขอ้มลูทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะหค่์าใช้จา่ยและ

วิเคราะหส์ถานะทางการเงินและความมัน่คงทางการเงินของส านัก

1 1 1 1 1 1

5. มกีารจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบและรายงาน

ต่อคณะกรรมการของส านัก อยา่งน้อยปีละ 2 คร้ัง

1 1 1 1 1

6.  มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าทีต่รวจ 

ติดตามการใช้เงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทีส่ถาบัน

ก าหนด

1 1 1 1 1 1

7. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 3.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 4.00 4 4.00 4 4.00 5 5.00 4.00 4 4.00 4 4.00 4 4.00 3.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00

1. มกีารก าหนดระบบและกลไกการประกนัคุณภาพทีเ่หมาะสม

และสอดคล้องกบัพันธกจิของส านักและด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด ทัง้นีเ้ป็นระบบทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย

1 1 1

2.  มกีารด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่

ครบถว้น ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน 

และการประเมนิคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็น

รายงานการประเมนิคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการของส านัก

และมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาจดัท าแผนการพัฒนาคุณภาพการและ

ปรับปรุงการท างานของส านัก

1 1 1

3. มรีะบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนับสนุนการประกนัคุณภาพ

ภายใน

1 1 1



ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน

2560 25612560 2561

ส านักบริหารทรัพยส์นิและสทิธิประโยชน์

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559

ส านักวทิยบริการ

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2559

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559 2560 2561

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี้

ส านักงานอธิการบดี

2559 2560 2561
2557 2557

4. มส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพตาม

พันธกจิของส านัก

1 1 1

5. มกีารเขา้ร่วมเครือขา่ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนั

คุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบันและมี

กจิกรรมร่วมกนั

1 1 1

8. กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่การ

ให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า

 - 5 5.00 5 5.00 5 5.00  - 5 5.00 5 5.00 5 5.00  - 4 4.00 4 4.00 4 4.00  - 4 4.00 4 4.00 4 4.00

1. มกีารก าหนดผู้รับผิดชอบและมแีผนในการด าเนินการ

ประเมนิความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของส านัก โดยผู้มส่ีวนได้

ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้รับบริการตามพันธกจิของส านัก

1 1 1

2. มกีารด าเนินงานตามแผนทีก่ าหนด 1 1 1

3. มกีารประเมนิความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของส านัก อยา่ง

น้อย 2 คร้ัง/ปี และมผีลการประเมนิความพึงพอใจในคร้ังสุดท้าย

เฉล่ีย ไมน่้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

1 1 1

4. มกีารรายงานผลการด าเนินงานตอ่ทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ประจ าส านักเพือ่ใหข้อ้เสนอแนะ

1 1 1

5. มกีารน าขอ้เสนอแนะจากผลการประเมนิความพึงพอใจจากขอ้

 3 และ/หรือ 4 มาจดัท าแผนปรับปรุงการด าเนินงาน

1 1 1

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน

9 สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

1. มีการพัฒนาขัน้ตอนการปฏบิัตงิานหรือการให้บริการของ

หน่วยงาน

 - 5 5.00 5 5.00 5 5.00

1. ทุกหน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการ

บริการที่จะพฒันา

1 1 1

2. ทุกหน่วยงานมีการก าหนดแผนการด าเนินงาน 1 1 1

3. มีหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 80 ของส านักงาน

อธิการดี มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด

1 1 1



ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน

2560 25612560 2561

ส านักบริหารทรัพยส์นิและสทิธิประโยชน์

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559

ส านักวทิยบริการ

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2559

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559 2560 2561

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี้

ส านักงานอธิการบดี

2559 2560 2561
2557 2557

4. ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านส่ือ

ต่างๆอย่างน้อย 2 ช่องทาง

1 1 1

5. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี

1 1 1

10 สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวทิยาลยั

1. ระบบการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยั

ของอาคาร อยา่งน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของ

เสยี การจดัการขยะ และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยัในบริเวณ

ตา่งๆ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง

 - 5 5.00 5 5.00 5 5.00

1. มีการจัดท าแผนการให้บริการสาธารณูปโภคและ

รักษาความปลอดภยัของอาคารส านักงานอธิการบดี

1 1 1

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 1 1 1

3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงาน

ผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี

1 1 1

4. มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ

สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคาร 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง

1 1 1

5. มีการน าข้อเสนอแนะจากข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุง

การด าเนินงานหรือปรับปรุงแผนการปฏบิัติงาน

1 1 1

9 สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 5 5.00 5 5.00 5 5.00

1 ระดบัความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารและตดัสินใจ ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือขา่ย

5 5 5

1. จัดท าแผนพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และตัดสินใจ

1 1 1



ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน

2560 25612560 2561

ส านักบริหารทรัพยส์นิและสทิธิประโยชน์

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559

ส านักวทิยบริการ

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2559

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559 2560 2561

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี้

ส านักงานอธิการบดี

2559 2560 2561
2557 2557

2. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ

ตามแผนที่ก าหนด

1 1 1

3. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 1 1 1

4. สรุปผลและรายงานน าเสนอผู้บริหาร 1 1 1

5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง 1 1 1

2 ระดบัความส าเร็จของการบริการวิชาการ 5 5 5

1. มีการก าหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมายการบริการ

วิชาการที่สอดคล้องกับแผนปฏบิัติงานประจ าปี

1 1 1

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดในข้อ 1 1 1 1

3.  มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน

บริการวิชาการ

1 1 1

4.   จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเสนอ

ต่อผู้บริหาร

1 1 1

5. มีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง 1 1 1

3 ระดบัความส าเร็จของบริหารจัดการการให้บริการ

เครือขา่ยไร้สาย

5 5 5

1.  มีแผนปฏบิัติงานการบริหารจัดการให้บริการ

เครือข่ายไร้สาย

1 1 1

2.  ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 1 1 1

3.  มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ

เครือข่ายไร้สาย

1 1 1

4.  จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 1 1 1

5. มีการน าการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ

เครือข่ายไร้สายมาปรับปรุง

1 1 1

4 ระดบัความส าเร็จการให้บริการซ่อมบ ารุง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณต์อ่พ่วง

5 5 5



ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน

2560 25612560 2561

ส านักบริหารทรัพยส์นิและสทิธิประโยชน์

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559

ส านักวทิยบริการ

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2559

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559 2560 2561

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี้

ส านักงานอธิการบดี

2559 2560 2561
2557 2557

1.  มีแผนปฏบิัติงานการให้บริการซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง

1 1 1

2.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติงานการให้บริการ

ซ่อมบ ารุงและอุปกรณ์ต่อพว่ง

1 1 1

3.  มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการซ่อม

บ ารุงและอุปกรณ์ต่อพว่ง

1 1 1

4.  จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 1 1 1

5. มีการน าการประเมินความพงึพอใจไปปรับปรุง 1 1 1

5 ร้อยละของบคุลากรที่มีความสุขในการปฏบิตังิาน 60 60 60

6 ระดบัความส าเร็จของการบริหารงานพัสดุ 5 5 5

1.  มีแผนการจัดหาพสัดุประจ าปี 1 1 1

2.  ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 1 1 1

3.  มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน

พสัดุ

1 1 1

4.  จัดท ารายงานสรุปผลการจัดหาพสัดุเสนอต่อผู้บริหาร

เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

1 1 1

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 1 1 1

10. ตวับง่ชี้สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย

5 5.00 5 5.00 5 5.00

1 ระดบัความส าเร็จของการรักษาความปลอดภยัของ

ระบบเครือขา่ยมหาวิทยาลัย (Security)

5 5 5

1.  มีแผนปฏบิัติงานการพฒันาเครือข่ายบรรจุใน

แผนปฏบิัติงานประจ าปี

1 1 1

2.  มีเคร่ืองมือส าหรับป้องกันและรักษาความปลอดภยั

ระบบเครือข่าย

1 1 1

3.  ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือข่าย 1 1 1



ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน

2560 25612560 2561

ส านักบริหารทรัพยส์นิและสทิธิประโยชน์

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559

ส านักวทิยบริการ

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2559

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559 2560 2561

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี้

ส านักงานอธิการบดี

2559 2560 2561
2557 2557

4.  ปรับปรุง หรือก าหนดค่าความปลอดภยัระบบ

เครือข่าย

1 1 1

5. จัดท ารายงานและเสนอต่อผู้บริหารและน าผลการ

ด าเนินงานไปปรับปรุงแผนปฏบิัติงานปีถัดไป

1 1 1

2 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบ

เครือขา่ย

5 5 5

1.   มีแผนการด าเนินการประเมินความพงึพอใจของ

ผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย

1 1 1

2.   มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 1 1 1

3.   มีการประเมินผลการด าเนินการประเมินความพงึ

พอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย อย่างน้อยปี

การศึกษาละ 1 คร้ัง

1 1 1

4.   มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ

ประจ าส านักเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

1 1 1

5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 1 1 1

3 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ฐานขอ้มูลกลางของมหาวิทยาลัย

5 5 5

1.   มีแผนการด าเนินการประเมินความพงึพอใจของ

ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย

1 1 1

2.   มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 1 1 1

3.   มีการประเมินผลการด าเนินการประเมินความพงึ

พอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย อย่าง

น้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง

1 1 1

4.   มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ

ประจ าส านักเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

1 1 1

5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 1 1 1



ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน

2560 25612560 2561

ส านักบริหารทรัพยส์นิและสทิธิประโยชน์

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559

ส านักวทิยบริการ

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2559

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559 2560 2561

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี้

ส านักงานอธิการบดี

2559 2560 2561
2557 2557

4 มีระบบการประเมินความพึงพอใจการพัฒนา

ระบบสื่อสารองค์กร ผ่าน Mobile Application

5 5 5

1.   มีแผนการด าเนินการประเมินความพงึพอใจของ

ผู้ใช้บริการ

1 1 1

2.   มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 1 1 1

3.   มีการประเมินผลการด าเนินการประเมินความพงึ

พอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย อย่างน้อยปี

การศึกษาละ 1 คร้ัง

1 1 1

4.   มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ

ประจ าส านักเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

1 1 1

5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 1 1 1

5.ระดบัความส าเร็จในการพัฒนาระบบคลังขอ้มูล 

มหาวิทยาลัย

5 5 5

1.  มีแผนการด าเนินงานพฒันาระบบคลังข้อมูล

มหาวิทยาลัย

1 1 1

2.  มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 1 1 1

3.  มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน 1 1 1

4.  มีการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ

ประจ าส านักเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

1 1 1

5. มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุง

การด าเนินงาน

1 1 1

9 สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 5 5.00 5 5.00 5 5.00

1. ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุน ตาม 

มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น

5 5 5

2.จ านวนเร่ืองในการผลิตส่ือที่สอดคล้องกับการเรียน

การสอน

5 5 5



ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน

2560 25612560 2561

ส านักบริหารทรัพยส์นิและสทิธิประโยชน์

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559

ส านักวทิยบริการ

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2559

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559 2560 2561

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี้

ส านักงานอธิการบดี

2559 2560 2561
2557 2557

3. ร้อยละของผู้ใช้บริการแต่ละประเภทที่เข้าใช้บริการ

ต่อเดือน

5 5 5

4. จ านวนการเข้าชมฐานข้อมูลท้องถิ่น 5 5 5

5. ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ส านักวิทยบริการ 5 5 5

10. ตวับง่ชี้สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย

5 5.00 5 5.00 5 5.00

1. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ

ของฝ่ายหอสมุด

5 5 5

2. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ

ของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

5 5 5

3.จ านวนเร่ืองในการผลิตส่ือที่สอดคล้องกับการเรียน

การสอน

5 5 5

4. ร้อยละของผู้ใช้บริการแต่ละประเภทที่เข้าใช้บริการ

ต่อเดือน

5 5 5

5. จ านวนการเข้าชมฐานข้อมูลท้องถิ่น 5 5 5

9 สนับสนุนตามภารกิจของส านัก 5 5.00 5 5.00 5 5.00

1. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ

ส านักบริหารทรัพย์สิน ฯ

5 5 5

1. มีแผนการด าเนินการการบริหารจัดการระบบ

งบประมาณของส านัก

1 1 1

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 1 1 1

3. มีการประเมินผลการด าเนินการการบริหารจัดการ

ระบบงบประมาณของส านัก อย่างน้อย 2 คร้ัง/ปี

1 1 1

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมส านักฯ 

เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

1 1 1



ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน

2560 25612560 2561

ส านักบริหารทรัพยส์นิและสทิธิประโยชน์

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559

ส านักวทิยบริการ

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2559

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559 2560 2561

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี้

ส านักงานอธิการบดี

2559 2560 2561
2557 2557

5 มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 1 1 1

2. ร้อยละของรายไดท้ี่เปน็ไปตามแผนที่ก าหนด 5 5 5

1. มีแผนการติดตามการหารายได้ 1 1 1

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 1 1 1

3. มีการประเมินผลการด าเนินการของส านัก อย่างน้อย

 1 คร้ัง/ปี

1 1 1

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมส านักฯ 

เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

1 1 1

5 มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 1 1 1

3. วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 5 5 5

1. มีแผนการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของหน่วยธุรกิจที่ก าหนด 1 1 1

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 1 1 1

3. มีการประเมินผลการด าเนินการของส านัก อย่างน้อย

 1 คร้ัง/ปี

1 1 1

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมส านักฯ 

เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

1 1 1

5 มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 1 1 1

4. ระดบัความส าเร็จการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ

 ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี

5 5 5

1. มีแผนการติดตามด าเนินการกิจกรรม/โครงการ ตาม

แผนปฏบิัติการ ประจ าปี

1 1 1

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 1 1 1

3. มีการประเมินผลการด าเนินการของส านัก อย่างน้อย

 2 คร้ัง/ปี

1 1 1

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมส านักฯ 

เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

1 1 1



ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน

2560 25612560 2561

ส านักบริหารทรัพยส์นิและสทิธิประโยชน์

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559

ส านักวทิยบริการ

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2559

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

2557
2559 2560 2561

ผล

การ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี้

ส านักงานอธิการบดี

2559 2560 2561
2557 2557

5 มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 1 1 1

5. ระบบการรับนักศึกษาเขา้หอพักนักศึกษา 5 5 5

1. มีแผนการรับนักศึกษาเข้าหอพกันักศึกษา 1 1 1

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 1 1 1

3. มีการประเมินผลการด าเนินการของฝ่ายหอพกั

นักศึกษา อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี

1 1 1

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมส านักฯ 

เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

1 1 1

5 มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 1 1 1

10 สนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 5 5.00 5 5.00 5 5.00

1. มีระบบการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโรง

อาหารกลางของมหาวิทยาลัย

5 5.00 5 5.00 5 5.00

1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพงึพอใจ

ผู้ใช้บริการโรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัย

1 1 1

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 1 1 1

3. มีการประเมินผลการด าเนินการประเมินความพงึ

พอใจผู้ใช้บริการโรงอาหารกลาง อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี

1 1 1

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าส านัก เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

1 1 1

5 มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 1 1 1

รวมตวับ่งชี ้สกอ. (8 ตวั) 4.14 4.88 5.00 5.00 4.14 4.25 4.25 5.00 4.14 4.63 4.63 4.63 1.57 4.13 4.13 4.13
รวมตวับ่งชีก้ารพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
รวมทุกตวับ่งชี้ 4.90 5.00 5.00 4.40 4.40 5.00 4.70 4.70 4.70 4.30 4.30 4.30
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระที่    4.2 การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตาม

เกณฑ์ AUN QA โดย ทปอ. 
ผู้เสนอเรื่อง ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง   

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เห็นชอบการพิจารณาระบบการประกันคุณภาพ CUPT QA 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถน าระบบดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายในร่วมกัน ซึ่งระบบดังกล่าว
ประกอบด้วยเกณฑ์ และระบบการประเมินคุณภาพที่ใช้แนวคิดของการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สู่ความเป็นเลิศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือเทียบเท่า และระดับ สถาบัน และ 
ทปอ.ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาผู้ประเมินตามระบบ CUPTQA ไปแล้วเมื่อ       ปี 2558 นั้น 

ปี 2559 นี้ ทปอ. ได้เห็นชอบให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สิทธิ์การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในฐานะมหาวิทยาลัยที่
เป็นสมาชิก ทปอ. และ ทอมก. คือ สามารถส่ง “ผู้แทนฝ่ายบริหารระดับคณะและสถาบัน รวม 2 คน และส่งหลักสูตร
เข้าร่วมได้ 1 หลักสูตร”  

 

ดังนั้น ส านักงานประกันคุณภาพฯ ขอน าเสนอหลักการในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
๑. เสนอหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ  

แนวทาง - กรณีที่มีหลักสูตรที่สนใจเข้าร่วมมากกว่า ๑ หลักสูตร ส านักงานประกันฯ ใคร่ขอพิจารณา
หลักสูตรที่จะเสนอเข้าร่วมจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ) 

๒. ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม คือ  
2.๑ คณาจารย์จากหลักสูตร  
แนวทาง – ควรเป็นผู้แทนจากหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 1 จ านวน ๒ คน โดยเป็นอาจารย์ผู้ดูแล

และมีภาระงานวชิาการในหลักสูตรนั้นๆ ที่สามารถเขียน SAR ของหลักสูตรได้ 
2.๒ ผู้แทนฝ่ายบริหารระดบัคณะและสถาบัน  
 1) ผู้แทนฝ่ายบริหารระดบัสถาบัน - จ านวน ๑ ทา่น โดยเป็น รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดฝี่าย

วิชาการ หรือประกันคุณภาพ เข้าร่วมฯ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของทา่นอธิการบดี 
 2) ผู้แทนฝ่ายบริหารระดบัคณะ - จ านวน ๑ ทา่น โดยเปน็คณบดีหรือรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ หรือประกันคุณภาพ เข้าร่วมฯ 
แนวทาง – ควรเป็นผูบ้ริหารจากคณะ ที่เป็นเจ้าของหลักสูตรตามข้อ 1  

๓. ช่วงเวลาในการอบรมฯ มี 3 คร้ัง คือ  
คร้ังที่ วันที่ เวลา สถานที่ หมายเหตุ 

คร้ังที่ ๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 09.00-17.00 น. รร.อโนมา, กรุงเทพฯ - 
คร้ังที่ ๒ วันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ 09.00-17.00 น. รร.เดอะสุโกศล, กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องส่ง

งานจากครั้งที่ 1 
คร้ังที่ ๓ วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 09.00-17.00 น. รร.โนโวเทล สยาม, กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องส่ง

งานจากครั้งที่ 2 
หมายเหตุ – ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด และสามารถเข้าร่วมอบรมได้ทั้ง 3 คร้ัง 

๔. การเบิกจ่าย – ให้หน่วยงานเบกิจ่ายเดินทางไปราชการและทีพ่ักจากต้นสังกัด  
รายละเอียดโรงแรมที่พัก (ราคานี้ เฉพาะวันที่จดัโครงการอบรมฯ ทปอ.เท่านัน้ โดยห้องมีจ ากดั) 
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โรงแรม เบอร์ติดต่อ ราคา 
1. โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ 02-655-5555 Premier room 2,100 บาท 

Luxury room 2,500 บาท 
2. โรงแรมเดอะสโุกศล, กรุงเทพฯ 02-247-0123 ข้าราชการ  

- เดี่ยว 2,400 บาท /คู่ 2,600 บาท 
3. โรงแรมโนโวเทล สยาม, กรุงเทพฯ 02-209-8888 Standard 

- เดี่ยว 3,531 บาท /คู่ 3,885 บาท 
Superior 
- เดี่ยว 4,120 บาท /คู่ 4,473 บาท 

 
5. เสนอรายชื่อการเข้าร่วมดังกล่าว “ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙”  
 

๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
 

๓. ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 
- 
 

๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- 

 
๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
1) หลักสูตร เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 1 หลักสูตร 
2) คณาจารย์จากหลักสูตรตามข้อ 1 จ านวน 2 ท่าน  
3) ผู้แทนฝ่ายบริหารระดับคณะ - จ านวน ๑ ท่าน โดยเป็นคณบดีหรือรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือ

ประกันคุณภาพ เข้าร่วมฯ ตามข้อ 1 
 

๖. มติที่ประชุม  
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



เอกสารแนบวาระ ๔.๒
สรปุผลการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 _(ระดบัปานกลาง - ระดบัด)ี

องค์ 6 จ านวน ตบช.

2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 13

เภสชัศาสตร์ 1 เภสัชศาสตร์ ปริญญาตรี 1 ไม่มีบัณฑิต ไมม่บีัณฑิต 4.00 4.00 2.00 3.00 3.89 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 11 3.54 ดี
เภสชัศาสตร์ 2 เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปริญญาโท 1 ไม่มีบัณฑิต 0.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.17 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 12 2.93 ปานกลาง
เภสชัศาสตร์ 3 บริหารบริการสุขภาพ ปริญญาโท 1 ไม่มีบัณฑิต ไมม่บีัณฑิต 3.00 3.00 3.00 3.00 3.75 3.00 2.00 2.00 3.00 5.00 3.00 11 3.07 ดี
เภสชัศาสตร์ 4 เภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก 1 ไม่มีบัณฑิต 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.92 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 12 3.41 ดี
วทิยาลยั

แพทยศาสตร์ฯ
1 แพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 1 4.22 5.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.44 3.00 3.00 3.00 2.00 4.50 2.00 13 3.24 ดี

วทิยาลยั

แพทยศาสตร์ฯ
2 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 1 3.81 4.67 3.00 3.00 2.00 3.00 1.67 4.00 3.00 1.00 3.00 5.00 3.00 13 3.09 ดี

พยาบาลศาสตร์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 1 3.54 5.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00 13 2.89 ปานกลาง
วทิยาศาสตร์ 1 เคมี ปริญญาตรี 1 4.22 4.67 2.00 2.00 2.00 1.00 5.00 3.00 1.00 2.00 2.00 5.00 2.00 13 2.76 ปานกลาง
วทิยาศาสตร์ 2 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารยาง ปริญญาตรี 1 4.03 5.00 3.00 2.00 3.00 2.00 5.00 2.00 3.00 2.00 2.00 5.00 3.00 13 3.16 ดี
วทิยาศาสตร์ 3 จุลชีววทิยา ปริญญาตรี 1 4.25 3.88 1.00 1.00 3.00 1.00 5.00 3.00 3.00 1.00 1.00 5.00 3.00 13 2.70 ปานกลาง
วทิยาศาสตร์ 4 ชีววทิยา ปริญญาตรี 1 ไม่มีบัณฑิต ไมม่บีัณฑิต 2.00 3.00 2.00 2.00 4.44 2.00 1.00 2.00 3.00 5.00 1.00 11 2.49 ปานกลาง
วทิยาศาสตร์ 5 สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ปริญญาตรี 1 ไม่มีบัณฑิต ไมม่บีัณฑิต 2.00 2.00 2.00 1.00 4.44 2.00 3.00 1.00 2.00 5.00 1.00 11 2.31 ปานกลาง
วทิยาศาสตร์ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี 1 ไม่มีบัณฑิต ไมม่บีัณฑิต 2.00 1.00 3.00 1.00 3.89 2.00 2.00 1.00 1.00 5.00 3.00 11 2.26 ปานกลาง
วทิยาศาสตร์ 7 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 1 4.11 4.17 2.00 2.00 2.00 1.00 4.44 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 13 2.29 ปานกลาง
วทิยาศาสตร์ 8 วทิยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 1 4.07 4.46 3.00 3.00 3.00 3.00 3.89 3.00 4.00 3.00 1.00 5.00 4.00 13 3.42 ดี
วทิยาศาสตร์ 9 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 1 ไม่มีบัณฑิต ไมม่บีัณฑิต 2.00 2.00 2.00 3.00 3.89 3.00 3.00 2.00 2.00 5.00 3.00 11 2.81 ปานกลาง
วทิยาศาสตร์ 10 เทคโนโลยสีารสนเทศ ปริญญาตรี 1 4.10 3.52 1.00 1.00 2.00 2.00 2.06 2.00 4.00 2.00 2.00 4.50 2.00 13 2.48 ปานกลาง
วทิยาศาสตร์ 11 เคมี ปริญญาโท 1 4.67 5.00 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00 3.00 1.00 2.00 1.00 5.00 1.00 13 2.51 ปานกลาง
วทิยาศาสตร์ 12 คณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท 1 4.52 4.17 3.00 3.00 3.00 2.00 4.58 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 13 3.41 ดี
วทิยาศาสตร์ 13 เทคโนโลยสีารสนเทศ ปริญญาโท 1 4.48 0.50 3.00 2.00 3.00 2.00 3.75 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 3.00 13 2.67 ปานกลาง

คณะ ล าดบั หลกัสตูร ระดบั

ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

ผลประเมิน
องค์ 1

องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5
คะแนน
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ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

ผลประเมิน
องค์ 1

องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5
คะแนน

วทิยาศาสตร์ 14 เทคโนโลยชีีวภาพ ปริญญาโท 1 4.56 ไมม่บีัณฑิต 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 2.00 2.00 5.00 1.00 12 2.13 ปานกลาง
วทิยาศาสตร์ 15 ฟิสิกส์ ปริญญาโท 1 3.91 5.00 2.00 2.00 3.00 2.00 5.00 3.00 3.00 2.00 2.00 5.00 2.00 13 3.07 ดี
วทิยาศาสตร์ 16 เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม ปริญญาโท 1 4.09 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 3.00 1.00 2.00 2.00 4.50 2.00 13 2.43 ปานกลาง
วทิยาศาสตร์ 17 วทิยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาโท 1 4.39 5.00 2.00 2.00 3.00 2.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 2.00 13 2.95 ปานกลาง
วทิยาศาสตร์ 18 เคมี ปริญญาเอก 1 4.48 5.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.33 3.00 1.00 2.00 1.00 4.50 1.00 13 2.33 ปานกลาง
วทิยาศาสตร์ 19 ฟิสิกส์ ปริญญาเอก 1 4.79 ไมม่บีัณฑิต 2.00 2.00 2.00 2.00 4.65 3.00 3.00 2.00 2.00 5.00 2.00 12 2.87 ปานกลาง
วทิยาศาสตร์ 20 เทคโนโลยชีีวภาพ ปริญญาเอก 1 4.02 0.63 2.00 1.00 2.00 2.00 3.80 2.00 1.00 2.00 2.00 5.00 2.00 13 2.27 ปานกลาง
วศิวกรรมศาสตร์ 1 วศิวกรรมโยธา ปริญญาตรี 1 3.81 4.40 4.00 2.00 3.00 3.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 13 3.63 ดี
วศิวกรรมศาสตร์ 2 วศิวกรรมเคร่ืองกล  ปริญญาตรี  1 3.72 4.47 1.00 2.00 3.00 2.00 4.44 3.00 3.00 2.00 3.00 5.00 3.00 13 3.05 ดี
วศิวกรรมศาสตร์ 3 วศิวกรรมเคมีและชีวภาพ  ปริญญาตรี  1 3.70 4.10 3.00 3.00 2.00 3.00 4.44 2.00 3.00 2.00 2.00 4.50 3.00 13 3.06 ดี
วศิวกรรมศาสตร์ 4 วศิวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี  1 3.66 4.45 3.00 3.00 2.00 2.00 5.00 3.00 3.00 3.00 2.00 5.00 3.00 13 3.24 ดี
วศิวกรรมศาสตร์ 5 วศิวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 1 3.68 4.10 2.00 3.00 2.00 3.00 4.44 3.00 2.00 2.00 2.00 5.00 3.00 13 3.02 ดี
วศิวกรรมศาสตร์ 6 วศิวกรรมสิงแวดล้อม ปริญญาตรี 1 3.78 2.78 3.00 3.00 2.00 3.00 5.00 2.00 3.00 3.00 2.00 4.50 3.00 13 3.08 ดี
วศิวกรรมศาสตร์ 7 วศิวกรรมโยธา ปริญญาโท 1 4.82 5.00 3.00 3.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 13 3.52 ดี
วศิวกรรมศาสตร์ 8 วศิวกรรมเคร่ืองกล  ปริญญาโท 1 4.32 5.00 2.00 1.00 3.00 2.00 5.00 3.00 2.00 2.00 1.00 4.00 2.00 13 2.79 ปานกลาง
วศิวกรรมศาสตร์ 9 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม ปริญญาโท 1 4.25 1.35 3.00 2.00 3.00 2.00 5.00 3.00 3.00 3.00 2.00 5.00 3.00 13 3.05 ดี
วศิวกรรมศาสตร์ 10 วศิวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโท 1 4.49 2.95 3.00 3.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.00 2.00 3.00 5.00 4.00 13 3.34 ดี
วศิวกรรมศาสตร์ 11 วศิวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท 1 4.64 5.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.58 3.00 2.00 2.00 1.00 5.00 2.00 13 3.02 ดี
วศิวกรรมศาสตร์ 12 วศิวกรรมโยธา ปริญญาเอก 1 4.91 ไมม่บีัณฑิต 3.00 3.00 2.00 3.00 4.25 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 13 3.09 ดี
วศิวกรรมศาสตร์ 13 วศิวกรรมเคร่ืองกล  ปริญญาเอก 1 4.32 ไมม่บีัณฑิต 2.00 3.00 3.00 2.00 4.70 2.00 3.00 2.00 3.00 5.00 2.00 13 2.77 ปานกลาง
วศิวกรรมศาสตร์ 14 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  ปริญญาเอก 1 4.78 5.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.83 3.00 3.00 3.00 3.00 3.50 2.00 13 3.32 ดี
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ผลประเมิน
องค์ 1

องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5
คะแนน

วศิวกรรมศาสตร์ 15 วศิวกรรมอุตสาหการ  ปริญญาเอก 1 4.20 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.35 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 2.00 13 3.43 ดี
วศิวกรรมศาสตร์ 16 วศิวกรรมไฟฟ้า  ปริญญาเอก 1 ไม่มีบัณฑิต ไมม่บีัณฑิต 3.00 2.00 2.00 2.00 4.25 3.00 3.00 2.00 2.00 5.00 2.00 13 2.33 ปานกลาง
เกษตรศาสตร์ 1 การประมง ปริญญาตรี  1 4.08 3.75 2.00 1.00 3.00 2.00 3.89 3.00 3.00 3.00 1.00 5.00 2.00 13 2.82 ปานกลาง
เกษตรศาสตร์ 2 เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี  1 3.97 3.48 3.00 1.00 2.00 1.00 4.57 3.00 1.00 1.00 1.00 4.50 1.00 13 2.35 ปานกลาง
เกษตรศาสตร์ 3 เทคโนโลยกีารอาหาร ปริญญาตรี  1 3.97 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 4.44 3.00 1.00 2.00 2.00 4.50 3.00 13 3.07 ดี
เกษตรศาสตร์ 4 เกษตรศาสตร์ ปริญญาโท 1 4.18 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 2.00 3.00 2.00 2.00 0.00 3.00 13 2.32 ปานกลาง
เกษตรศาสตร์ 5 เทคโนโลยสีารสนเทศการเกษตรและชนบท ปริญญาโท 1 4.44 3.57 1.00 3.00 2.00 1.00 3.75 3.00 3.00 2.00 1.00 4.00 2.00 13 2.60 ปานกลาง
เกษตรศาสตร์ 6 เกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก 1 4.50 3.13 2.00 1.00 3.00 1.00 3.54 2.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00 13 2.01 ปานกลาง
เกษตรศาสตร์ 7 เทคโนโลยกีารอาหาร ปริญญาเอก 1 ไม่มีบัณฑิต ไมม่บีัณฑิต 3.00 2.00 2.00 3.00 3.20 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 11 3.02 ดี
ศิลปประยกุตฯ์ 1 ออกแบบอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 1 4.19 5.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.95 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 13 3.28 ดี
ศิลปศาสตร์ 1 การพัฒนาสังคม ปริญญาตรี 1 3.63 4.08 2.00 2.00 2.00 2.00 0.56 2.00 3.00 1.00 2.00 5.00 2.00 13 2.41 ปานกลาง
ศิลปศาสตร์ 2 นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 1 4.46 3.86 1.00 2.00 3.00 1.00 0.00 3.00 1.00 2.00 2.00 5.00 2.00 13 2.33 ปานกลาง
ศิลปศาสตร์ 3 ภาษาญีปุน่และการส่ือสาร ปริญญาตรี 1 4.13 3.81 1.00 2.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.50 2.00 13 2.11 ปานกลาง
ศิลปศาสตร์ 4 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร ปริญญาตรี 1 4.35 4.38 2.00 2.00 3.00 2.00 1.67 3.00 3.00 3.00 2.00 5.00 3.00 13 2.95 ปานกลาง
ศิลปศาสตร์ 5 ภาษาไทยและการส่ือสาร ปริญญาตรี 1 4.37 3.82 1.00 1.00 1.00 1.00 2.22 3.00 3.00 1.00 3.00 5.00 2.00 13 2.42 ปานกลาง
ศิลปศาสตร์ 6 นวตักรรมการท่องเทีย่ว ปริญญาโท 1 ไม่มีบัณฑิต 5.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.33 3.00 1.00 2.00 2.00 4.00 1.00 12 2.44 ปานกลาง
บริหารศาสตร์ 1 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 1 4.74 5.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.33 3.00 3.00 3.00 2.00 5.00 1.00 13 3.08 ดี
บริหารศาสตร์ 2 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ ปริญญาตรี 1 4.20 3.49 1.00 2.00 2.00 2.00 3.33 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 13 2.54 ปานกลาง
บริหารศาสตร์ 3 การเงินและการธนาคาร ปริญญาตรี 1 4.05 4.02 2.00 3.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 3.00 5.00 3.00 13 2.77 ปานกลาง
นิตศิาสตร์ 1 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 1 4.64 4.83 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 5.00 3.00 13 3.04 ดี
รัฐศาสตร์ 1 การปกครอง ปริญญาตรี 1 4.13 3.61 1.00 1.00 1.00 1.00 1.67 1.00 1.00 2.00 2.00 5.00 2.00 13 2.03 ปานกลาง



หน้า | ๔๖  
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
                         ๔.3 การเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและ

สถาบัน   
สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

      ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดบั
หลักสูตร และคณะสถาบนั   โดยก าหนดให้มหาวิทยาลยัพิจารณาบุคลากรที่มีคุณสมบตัิ เข้าอบรม ก าหนดให้ ระดับ
หลักสูตร จ านวน ๒ ท่าน และ ระดับคณะและสถาบัน จ านวน ๓ ท่าน ดังต่อไปนี ้

ระดับหลกัสูตร  
รุ่น สถานที่ 

วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวทิ 
วันที่ ๑๑ –๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวทิ 
วันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวทิ 

คุณสมบัติ 
๑. เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผูป้ระเมินคณุภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมี

ประสบการณ์ในการประเมนิคุณภาพภายใน ระดับคณะหรือสถาบัน ในรอบที่ผ่านมา และ 
- เป็นผู้ทรงคุณวฒุิที่มีคุณวฒุิระดบัปริญญาโทขึ้นหรือเป็นผูท้ี่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ระดบัผูช้ว่ย

ศาสตราจารย์ข้ึนไป และ 
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือบริหารหลักสูตรมาแล้วหรือด ารงต าแหน่งบริหาร ระดบัหัวหนา้

ภาคหรือหัวหน้าสาขาหรือผู้บริหารระดับอื่นๆทางด้านวชิาการ 
- หรือเป็นผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม 

๒. วิทยากร 
๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ระดับคณะ/สถาบัน  

รุ่น สถานที่ 
วันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวทิ 
วันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวทิ 

คุณสมบัติ 
๑. เป็นผู้ที่เปน็หรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือเป็นผู้ที่มีต าแหนง่ทางวิชาการ 

ระดับผูช้่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป และ 
- มีประสบการณ์ในการประเมนิคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าและ 
- เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผูป้ระเมินคณุภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมี

ประสบการณ์ในการประเมนิคุณภาพภายใน ระดับคณะหรือสถาบัน ในรอบที่ผ่านมาและ 
- ทั้งนี้ ผูท้ี่มีคุณสมบตัิทั้ง ๓ ประการข้างต้น จะต้องเป็นผู้ที่ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พิจารณาแล้วเห็นวา่มีความเหมาะสม 
๒. วิทยากร 
๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

         ในการนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯได้ด าเนินงานการจัดท าข้อมูลประเมินคุณภาพภายในที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
 
 



หน้า | ๔๗  
 

๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๒. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สกอ.) 

 
๓. ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 

- 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
           -  
๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

๕.๑  รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในที่จะเข้ารับการอบรมระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน   
 

๖. มติที่ประชุม  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



หน้า | ๔๘  
 

รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและคณะที่ขึ้นทะเบียนในปีที่ผ่านมา 
 

ล าดับชื่อ สังกัด 
มติที่ประชุม  

ระดับหลกัสูตร  ระดับคณะ 
๑. รศ.ดร.วิภาวี  เสาหิน   เภสัชศาสตร ์    
๒. ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสทิธิ์ภูริปรชีา  เภสัชศาสตร์ *   
๓. ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล  เภสัชศาสตร์ *   
๔. ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน ์  วิศวกรรมศาสตร์ *   
๕. ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

  
วิทยาศาสตร์  *   

๖. ดร.ทรงอ านาจ พงษ์สมบูรณ์  วิทยาศาสตร ์   
๗. ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ  วิทยาศาสตร ์   
๘. นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย ์  บริหารศาสตร์    
๙. นางสาววชิดา ลิวนานนทช์ัย  บริหารศาสตร ์   
๑๐. นางสาวศุภกัญญา จันทรุกขา  บริหารศาสตร ์   
๑๑. นางรินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์  ศิลปศาสตร์   
๑๒. ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร  ศิลปศาสตร์ *   
๑๓. ผศ.ดร.สมศรี ชัยวณิชยา  ศิลปศาสตร์   
๑๔. ดร.เหมวรรณ เหมะนัค  ศิลปศาสตร์   
๑๕. นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ ์  ศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ 
  

๑๖. ผศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เกษตรศาสตร์ *   
๑๗. ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด  เกษตรศาสตร์   
๑๘. ดร.สุกัญญา คลังสนิศิริกุล  เกษตรศาสตร์   
๑๙. นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสนัติ

รัตน์  
รัฐศาสตร์   

 
หมายเหตุ *หมายถึง คุณสมบัตสิามารถเข้าอบรมได้ทัง้ ระดับหลักสูตรและคณะ/สถาบัน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะที่มผีู้ประเมินที่เข้าอบรมหลักสูตรที ่สกอ.จัด มีดังต่อไปนี ้

- คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๔ คน 
- คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๓ คน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๒ คน 
- คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๒ คน  
- คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๑ คน  
- คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ คน   

 

เอกสารแนบวาระ 4.3 




