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รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-15.30 น. 
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

 
ผู้มาประชุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฏา  ความคุ้นเคย   กรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แปน้ธัญญานนท์  กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก    กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด  ขจรภัย   กรรมการ 
7. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ    กรรมการ 
8. นางสาวกัลยทัศน์  พราหมณส์ าราญ   กรรมการ 
9. นางนงลักษณ์  สมณะ     กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา  ทศิาดลดิลก   กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวนรีกานต์  ภูมิคงทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวเนตรชนก  สุขสุแพทยพล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นายเกรียงไกร  แก้วหลอย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  พิชญกุล   กรรมการ ติดภารกิจ 
2. อาจารย์ไชย มีหนองหว้า    กรรมการ ติดภารกิจ 
3. นางสาวกัลยทัศน์  พราหมณ์ส าราญ   กรรมการ ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมาส  ดอกสร้อย    กองพัฒนานักศึกษา 
2. นางสาวนุชนภา  ทางไธสง    ส านักงานอธิการบดี 
3. นางสาวกัลยา  นันท์ส าเภา    กองพัฒนานักศึกษา 
4. นางสาวกรรณิกา สร้อยส าโรง    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. นางสาวพัทธนันท์  แสงปาก    ส านักวิทยบริการฯ 
6. นางสาวสายพิน ทาทอง    ส านักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 
7. นางสาววิมล  มีสมพร     กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังที่ 2/2559 โดยด าเนินการตามวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 
 1.1 การรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย 
ศูนย์ ส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าภาคการศึกษาที่1/2559 โดยทุกหน่วยงานได้มีการรายงานครบ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 1.2 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี ในวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 และความพึงพอใจของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 โดยมีการปรับปรุงข้อค าถามในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมีการปรับปรุงรายละเอียดข้อค าถามในแบบประเมินภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตภายใน 1 ปี  

ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยนางสาวศิริวรรณ สุขแซว เสนอขอให้ปรับช่วงเวลาการ
ส่งผลการด าเนินการของระดับมหาวิทยาลัย ในปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษาถัดไป โดยให้ส่งผลการด าเนินงานช้ากว่าระดับคณะ/วิทยาลัย 1 สัปดาห์ เนื่องจาก
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยต้องรอผลจากคณะมาใช้ประกอบในการรายงาน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก แจ้งเรื่องการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ส าหรับอาจารย์ใหม่ วันที่  27-28 
กุมภาพันธ์ 2560 ในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 106 คน ประกอบด้วย อาจารย์ใหม่ 
และบุคลากรสายสนับสนุน จากคณะ/วิทยาลัย/โครงการจัดตั้ง/ศูนย์จัดการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  
พรรณวิเชียร จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
 3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย แจ้งเรื่องการจัดประชุมเรื่องระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานของ
หลักสูตร คณะ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ให้สามารถท างานได้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมนี้ขอความร่วมมือผู้อ านวยการ/หัวหน้าส านักงานทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูล
ที่หน่วยงานต้องการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1  สรุปผลการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
  4.1.1  ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
   ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน จ านวน 65 หลักสูตร จาก 6 คณะ 1 วิทยาลัย 1 โครงการจัดตั้ง ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 52 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท 9 หลักสูตร (รวมหลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาชีพครู 1 หลักสูตร) และระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร 
โดยสรุปภาพรวมของทุกหลักสูตร ส่วนใหญ่ปัญหาที่พบจะเป็นตัวบ่งชี้ชนิดที่เป็นเชิงกระบวนการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

   1. ไม่มีการตั้งค่าเป้าหมายหรือตั้งค่าเป้าหมายที่วัดได้ยาก ควรตั้งค่าเป้าหมายที่เป็นตัวเลข 
เช่น จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เป็นต้น 
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   2 .ระบบและกลไก หลักสูตรมีการรายงานสั้นๆ ว่ามีการใช้ระบบและกลไกตามที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือมหาวิทยาลัยก าหนด โดยไม่มีการรายงานระบบและกลไกหรือหากมีการรายงาน
จะเขียนเฉพาะระบบ กลไกของมหาวิทยาลัยโดยไม่แสดงว่าหลักสูตรมีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการใด 

   3. กระบวนการด าเนินการ หลักสูตรรายงานไม่สอดคล้องกับระบบและกลไกที่รายงาน 
   4. เครื่องมือ/วิธีการประเมิน หลักสูตรรายงานไม่สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น 

การตั้งค่าเป้าหมายเป็นจ านวนนักศึกษาที่รับเข้า แต่ใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
   5. ผลการประเมินกระบวนการ หลักสูตรรายงานไม่สอดคล้องกับระบบกลไกและการ

ด าเนินงาน 
   6. การปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน หลักสูตรไม่มีการเปรียบเทียบผลการประเมิน

ในปีการศึกษา 2558 และน ามาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2559 อย่างไร 

ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ภาคการศึกษาที่1/2559 ระดับหลักสูตร 
ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยสกอ. 
1) หลักสูตรที่ผ่านการประเมินในตัวบ่งช้ี 1.1 
จ านวน 58 หลักสูตร (ร้อยละ 89.23) 
2) หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินในตัวบ่งช้ี 1.1 
1 จ านวน 7 หลักสูตร (ร้อยละ 10.77)   

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานใน ข้อ 11 
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
และคอมพิวเตอร์ ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานใน ข้อ 2 
3.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์          
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ 
4.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม         
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ 
5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิทัศน์        
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ และไม่มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานในข้อ 11 
6.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การเกษตร ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานใน ข้อ 5-11 
7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานใน
ข้อ 11 โดยตัดข้อน้ีทิ้ง 
 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ รอผลการประเมินจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      

ซึ่งจะเก็บข้อมูลภายในเดือนมีนาคม 2560 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ รอผลการประเมินจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     

ซึ่งจะเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม 2560 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
รายงานผลการด าเนินงานครบถ้วนทุกหลักสูตร 
 

- 
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ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ในการเตรยีมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
ส่วนใหญ่หลักสูตรรายงานกิจกรรม/โครงการปฐมนเิทศ
และการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาต้องเป็นกิจกรรมทาง
วิชาการที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้สามารถเรียนใน
หลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
รายงานผลการด าเนินงานโดยใช้ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว 

ควรเพิ่มเติมระบบและกลไกของหลักสูตรในการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาในรูปแบบอื่น เช่น ให้ค าปรึกษาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ line Facebook อีเมล์ จัดตารางเข้าพบ  เป็นต้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
มีการรายงานไมค่รบทั้ง 3 ประเดน็ คือ การคงอยู่ การ
ส าเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา  

- ต้องรายงานให้ครบทุกประเด็นถึงแม้จะไม่มีการด าเนินการ เช่น 
การส าเร็จการศึกษา หากเป็นหลักสูตรใหม่ให้รายงานว่าเนื่องจาก
เป็นหลักสูตรใหม่ปี 2557 ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น ไม่ควร
ตัดทิ้งหรือเว้นว่างไว้  
- ที่ประชุมขอให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณา
เรื่องการจัดท าข้อมูลอัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาให้นับข้อมูลจากกลุ่มของนักศึกษาที่รับเข้ามาในแต่
ละรหัสนั้นเท่านั้น กรณีถ้านักศึกษาที่มีการเทียบโอนหรือเข้ามา
ใหม่ไม่ต้องนับ และให้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการเพื่อพิจารณาก่อนจะส่งให้หลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์  

มีการรายงานผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกที่
ก าหนด 

ควรมีการตรวจสอบค่าเป้าหมายการเขียน ระบบกลไก การ
ด าเนินการ เครื่องมือ/วิธีการประเมินในการประเมิน การรายงาน
ผลการด าเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน และผล
การปรับปรุง ในทุกกระบวนการเพิ่มเติมและให้สอดคล้องกัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ใส่ปีที่
ตีพิมพ์ในรายละเอียดเอกสารอ้างอิง ท าให้ไม่ทราบว่า
ผลงานวิชาการที่รายงานใน SAR ตีพิมพ์เมื่อใด 

ที่ประชุมขอให้หลักสูตรเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยต้องระบุ
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1.ระบุช่ือวารสาร/ช่ือผลงาน 2. ระบุวันเดือนปี
ที่น าไปเผยแพร่ 3. ระบุแหล่งที่น าไปเผยแพร่ 4.ระบุค่าน้ าหนัก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์   
การรายงานผลประเมินความพึงพอใจของต่อหลักสูตร
ของอาจารย์ หลักสูตรรายงานผลเฉพาะตัวเลข ไม่มี
รายละเอียดผลการประเมินเป็นรายข้อหรือด้าน เพื่อ
น าไปสู่กระบวนการการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

การรายงานผลความพึงพอใจต่อหลักสูตร จะต้องน าผลการ
ประเมินที่ได้จากระบบ CMS ของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่จะต้องปรับปรุงการท างานต้องเป็นใน
ประเด็นไหน อย่างไร 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ส่วนใหญ่หลักสูตรไม่รายงานเนื่องจากให้เหตุผลว่ายัง
ไม่ถึงรอบในการปรับปรุงหลักสูตร 

ควรช้ีแจงกับหลักสูตรว่าต้องเขียนกระบวนการในออกแบบ 
ปรับปรุงหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร และเขียนว่าในปีการศึกษานั้น
หลักสูตรมีการด าเนินการอย่างไร ทั้งนี้ หากยังไม่การด าเนินการให้
เขียนในรายงานว่า ในรอบปีการศึกษานี้ยังไม่มีการด าเนินการใน
ส่วนใด อย่างไรบ้าง  
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ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
- การรายงานผลการด าเนินงานส่วนใหญ่หลักสูตรไม่มี
การตรวจสอบจ านวนตัวบ่ง ช้ีผลการด า เนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
แห่งชาติที่ต้องด าเนินการในแต่ละปีการศึกษาจาก 
มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7  
- ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
รายงานอาจารย์ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ข้อ 9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
หลักสูตรใส่กิจกรรม/โครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ควรช้ีแจงท าความเข้าใจกับหลักสูตร ดงันี ้
- การนับข้อมูลจ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ข้อ 7 หมวดที่ 7 ทุกหลักสูตร 
- ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ในประเด็นข้อนี้คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตาม มคอ.2 หรือ สมอ.08 
- ข้อ 9 ให้รายงานเฉพาะการพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ 
 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
- การรายงานผลประเมินความพึงพอใจของต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรรายงานผลแค่ตัวเลข ไม่
มีรายละเอียดผลการประเมินเป็นรายข้อ หรือด้าน 
เพื่อน าไปสู่กระบวนการการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
- ไม่รายงานจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

- ควรเพิ่มเติมรายละเอียดสรุปผลการประเมินในประเด็นต่างๆ 
เพื่อน าไปสู่กระบวนการการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
- ควรช้ีแจงท าความเข้าใจกับหลักสูตรโดยอธิบายว่าหลักสูตร
จะต้องรายงานข้อมูลสิ่ งสนับสนุนที่ ได้ จัดให้ กับนักศึกษา              
มีอะไรบ้าง เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหลักสูตร ห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ สื่อการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

 มติที่ประชุมเห็นชอบ โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ทิศาดลดิลก น าเสนอข้อมูลผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยขอให้เน้นย้ าในประเด็น
เร่ืองหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร ให้มีการก ากับ
ติดตามดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดต่อไป 

  4.1.2  ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 
  ผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าภาค

การศึกษาที่ 1/2559  จ าแนกเป็นองค์ประกอบ จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  มีรายละเอียดดังนี้ 
ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ทุกหลักสูตรจะรับการประเมิน ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม และ 

1-4 สิงหาคม 2560 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ทุกคณะมีการรายงานผลโดยอ้างอิงจากเอกสารรายชือ่
คณาจารย์ ที่ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม 
2560) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 
จากงานเจ้าหน้าที ่
 

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน จึงท าให้ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงบ่อยครั้ง 
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ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ทุกคณะมีการรายงานผลโดยอ้างอิงจากเอกสารรายชือ่
คณาจารย์ ที่ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม 
2560) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 
จากงานเจ้าหน้าที ่

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน จึงท าให้ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงบ่อยครั้ง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ทุกคณะมีการรายงานผลโดยอ้างอิงจากเอกสาร       
ข้อมูลค่า SCH และFTES ปีการศึกษา 2559 (ภาค
การศึกษา 1/2559) ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2559 
จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

- 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ทุกคณะมีการรายงานผลการจดับริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ มีการ
ให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา และให้ข้อมูลและความรูท้ี่เป็นประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพแก่ศิษย์เกา่ 

ช่องทางการเข้าถึงกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาไม่หลากหลายและไม่ทั่วถึง 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตรี 
ทุกคณะมมีีการจดัท าแผนและการรายงานผลการ
ด าเนินการจัดท าแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

บางคณะมีกิจกรรมในแผนไม่ครบตามกิจกรรมที่ส่ ง เสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5 ประการ ซึ่ งประกอบด้วย (1) 
คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทุกคณะมีการรายงานผลการด าเนนิงานระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์ครบทุกข้อ 

- การรายงานประเด็นข้อที่ 2 การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้ างสรรค์ ไม่ครบตามประเด็นที่ ก าหนดไว้  เ ช่น 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล สิ่งอ านวยความ
สะดวก เป็นต้น 
- คณะมนุษยศาสตร์ไม่รายงานประเด็นข้อที่ 4 จัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายใน และภายนอก  โดยจ าแนกเป็นรายคณะ          
มีรายละเอียดดังนี้ 

1.คณะครุศาสตร์ มีเงินสนับสนุนจากภายใน กลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
360,000 บาท และเงินสนับสนุนจากภายนอก กลุ่ม

- ที่ประชุมขอให้ติดตามผลการด าเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ กรณีที่ไม่มีจ านวนเงินสนับสนุนงานงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เกิดจากสาเหตุ ใด โดยขอให้ ช้ีแจงในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลด้านเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในภาพรวมของมหาวิทยาลยั 
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ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
120,000 บาท 

2.คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  มี เ งิน
สนับสนุนจากภายนอก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 1,545,000 บาท  

3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีเงินสนับสนุน
จากภายใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 2,060,00 บาท 

4.คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีเงินสนับสนุนจาก
ภายใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 1,552,400 บาท และมีเงินสนับสนุนจาก
ภายนอก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 239,982 บาท  

5.คณะวิทยาการจัดการ มี เ งินสนับสนุนจาก
ภายใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน 3,768,000 บาท 

6.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีเ งิน
สนับสนุนจากภายใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 4,208,000 บาท 

7.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ไม่มีเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

8.โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีเงิน
สนับสนุนจากภายใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จ านวน 551,000 บาท 

และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้คณะ/
วิทยาลัยน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการรายงาน SAR ในรอบต่อไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า โดยจ าแนกเป็น
รายคณะ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.คณะครุศาสตร์ จ านวน 9 เรื่อง ผลถ่วงน้ าหนัก
เท่ากับ 13.20 เท่ากับร้อยละ 20.47 

2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 52 
เรื่อง ผลถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 30.60 เท่ากับร้อยละ 34 

3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 14 เรื่อง 
ผลถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 10.60 เท่ากับร้อยละ 27.18 

4.คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 19 เรื่อง   
ผลถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 11.6 เท่ากับร้อยละ 42.96 

5.คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 40 เรื่อง ผลถ่วง
น้ าหนักเท่ากับ 13.80 เท่ากับร้อยละ 23.79 

6.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 36 
เรื่อง ผลถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 20.8 เท่ากับร้อยละ 26 

7.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน 19 เรื่อง 
ผลถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 14.40 เท่ากับร้อยละ 68.57 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เพื่อให้คณะ/วิทยาลัยน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการรายงาน SAR 
ในรอบต่อไป 
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ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
8.โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 

25 เรื่อง ผลถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 9.0 เท่ากับร้อยละ 
31.58 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
มีการรายงานผลการด าเนินงานการจัดท าแผนการ
บริการวิชาการ จดัท าแผนการใช้ประโยชน์ มโีครงการ
ที่บริการแบบให้เปล่า และคณะมสี่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแกส่ังคมในระดับสถาบัน 

บางคณะไม่ได้รายงานกระบวนการเสนอแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(คณะครุศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ) 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ทุกคณะมีการรายงานผลการด าเนนิงานมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม มี
การจัดท าแผน และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความเสร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน พร้อมทั้งมกีารติดตามผลการ
ด าเนินงานตามไตรมาส 

ไม่มีช่องทางในการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน หรือมีเพียง 1 ช่อง เช่น เว็บไซต์ 
นิทรรศการ การจัดกิจกรรม/โครงการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งควรมี
ช่องทางในการเผยแพร่หลากหลาย 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบนั และเอกลกัษณ์ของคณะ   
ทุกคณะมีการรายงานผลการด าเนนิงาน ทุกข้อแต่ - ประเด็นข้อท่ี 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบ

ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน ซึ่งในประเด็นข้อนี้ต้องการกระบวนการด าเนินการไม่ใช่ผล
การค านวณตัวเลข และคณะที่ไม่มีการรายงาน ได้แก่ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- ประเด็นข้อที่ 5 มีการก าหนดประเด็นความรู้ไม่ครอบคลุม     
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และคณะที่ไม่มีการ
รายงานประเด็นข้อนี้ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลกัสูตร 
ส่วนใหญ่มีการรายงานผลการด าเนินงาน ในประเด็น
ข้อที่ 1 -5 
 

คณะวิทยาศาสตร์ไม่มีการรายงานประเด็นข้อที่ 5 น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถรายงานในรอบนี้ได้เนื่องจากมี
ผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 มาปรับปรุง 
 

 มติที่ประชุมเห็นชอบ โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ทิศาดลดิลก น าเสนอข้อมูลผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในวันที่ 9 มีนาคม 2560  
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  4.1.3  ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน 
  มหาวิทยาลัยก าหนดให้หน่วยงานสนับสนุน รายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพ

ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน โดยเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม        
ตัวบ่งชี้หลัก และกลุ่ม    ตัวบ่งชี้เฉพาะ โดยผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559 รายละเอียดจ าแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1 การบริหารของส านัก/สถาบัน เพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ 
ในเกณฑ์ข้อ 1-6 ส่วนใหญ่ส านัก/สถาบันรายงาน      
ผลการด าเนินงานยังไม่ครบถ้วน โดยพบว่าผลการ
ด า เนินงานในรอบ 6 เดือน มีการวางแผนการ
ด าเนินงาน มีการด าเนินการตามระบบ 

การเขียนรายงานผลการด าเนินงานไม่แสดงรายละเอียดการ
ด าเนินการที่ชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- หน่วยงานส่วนใหญ่ มีการด าเนินงานโครงการและ
ประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบทุก
โครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ บาง
หน่วยงานรายงานข้อมูลตามปีการศึกษา 2559  
  

- การนับข้อมูลในตัวบ่งช้ีนี้ นับตามปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- จ านวนโครงการที่ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ตัวตั้ง) ให้ใช้ข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามแบบฟอร์ม กนผ.05 ส าหรับจ านวนโครงการตาม
แผนปฏิบัติการทั้งหมด (ตัวหาร) ใช้จ านวนโครงการจากระบบ
ระบบบัญชี 3 มิติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
- หน่วยงานท่ีมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ รอบ 6 เดือน มี 3 หน่วยงาน คือ 
ส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ และบณัฑิตวิทยาลัย  

- การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ควรมีการจัดเก็บ
ข้อมูลจากผูม้ารับบริการตลอดปีการศึกษา  
- ควรมีการสรุปข้อมูลและรายงานผลการประเมินเป็นระยะๆ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 
ส านักงานอธิการบดี 
ตัวบ่งชี้ที ่สนอ. 2.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา 
ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ ด าเนินการได ้3 ข้อ (ข้อ 1-3)  
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 
 

- ไม่มีผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในในประเด็น ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
- ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายเพื่อให้ศิษย์เก่า
และนักศึกษาเข้าถึงง่าย 

ตัวบ่งชี้ที ่สนอ. 2.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ ด าเนินการได้ 4 ข้อ (ข้อ 1 2 4 6)  
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

มีการประเมินผลความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแต่ยัง
ไม่ครบทุกกิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.3 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักศิลปะและวฒันธรรม 
ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ ด าเนินการได ้6 ข้อ (ข้อ 1-6) 
 บรรลเุป้าหมาย 
 
 
 

- 
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ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง 
ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ ด าเนินการได ้5 ข้อ (ข้อ 1-5)  
 บรรลเุป้าหมาย 

ควรเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดมาตรฐาน ข้อก าหนดกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ในประเด็นการดูแล รักษาความปลอดภัย ความสะอาด 
เรียบร้อยของอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ต่างๆ ให้ถูกสุขลักษณะ   
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.5 ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งต้ังบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง (งานการเจ้าหน้าที่) 
ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ ด าเนินการได ้5 ข้อ (ข้อ 1-5) 
 บรรลเุป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมินข้อ 1 และ ข้อ 2  ใน SAR ของส านักงาน
อธิการบดี ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ.2559  

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.6 การด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง  
ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ ด าเนินการได ้3 ข้อ (ข้อ 1-3)  
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

- ไม่มีผลด าเนินการในประเด็นการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนพร้อมทั้งการรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
- ไม่มีผลด าเนินการในประเด็นการน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงในปีต่อไป 

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.7 ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามการด าเนนิการด้าน การวางแผน การวิเคราะห์งบประมาณ และการ
พัฒนายุทธศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน 
ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ ด าเนินการได ้5 ข้อ (ข้อ 1-5)  
 บรรลเุป้าหมาย 

- 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตัวบ่งชี้ที ่สสว. 2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน 
ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ ด าเนินการได ้2 ข้อ (ข้อ 1และ 5)  
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

การเขียนรายงานผลการด าเนินงานบางเรื่องยังไม่มีรายละเอียดที่
ชัดเจน เช่น การบันทึกข้อมูลทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และการน าเสนอคณะกรรมการวิชาการ ควรเขียนให้
ชัดเจนว่าท าอย่างไร และด าเนินการเมื่อไร เป็นต้น 

ตัวบ่งชี้ที่ สสร.2.2  ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการที่เพ่ิมขึ้น 
ค่าเป้าหมาย 8 % ด าเนินการได้  0 % 
ผลการประเมินตนเอง 0.00 คะแนน   
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 
 

- รายไดจ้ากการให้บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
จ านวน 7,251,375 บาท 
- รายไดจ้ากการให้บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
จ านวน 620,620 บาท (รอบ 6 เดือน) 
- ผลการประเมินตนเองเป็น 0 เนื่องจากรายได้จากการบริการวิชาการ 
ปีงบประมาณ 2560 ไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ของปีงบประมาณ 
2559 
 

ตัวบ่งชี้ที่ สสร.2.3 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขบัเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ ด าเนินการได ้ 2 ข้อ (ข้อ 1-2)   
ผลการประเมินตนเอง 2.00 คะแนน   
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 
 
 

ยังไม่มผีลการด าเนินการในเกณฑก์ารประเมินข้อ 3-5 ดังนี ้
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ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ ด าเนินการได ้6 ข้อ (ข้อ 1-6)   
 บรรลเุป้าหมาย 

การเขียนรายงานผลการด าเนินงานควรแสดงรายละเอียดการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน ยกตัวอย่าง  เช่น มีการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเผยแพร่งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จ านวนเท่าใด อย่างไร   
 

ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.2  เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ค่าเป้าหมาย 5 คะแนน ด าเนินการได้ 0 คะแนน 
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

- ไม่มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนามีนักวิจัย 1 คน 

ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.2.3  ผลงานทางวิชาการของนักวจิัย 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20  ด าเนินการได้ ร้อยละ 20   
 บรรลเุป้าหมาย 
 

- สถาบันวิจัยและพัฒนามีนักวิจัย 1 คน 
- มีผลงานทางวิชาการของนักวิจัยจ านวน 1 เรื่อง ค่าน้ าหนัก 0.20  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ สวท.2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ ด าเนินการได ้4 ข้อ (ข้อ 1-4)   
 บรรลเุป้าหมาย 
 

ไม่มผีลการด าเนินงานในเกณฑม์าตรฐานข้อ 5 เนื่องจากอยู่
ระหว่างการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ สวท.2.2 การบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ 
ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ ด าเนินการได้  3  ข้อ (ข้อ 1-3)   
 บรรลเุป้าหมาย 

ไม่มผีลการด าเนินงานในเกณฑม์าตรฐานข้อ 4-6 เนื่องจากอยู่
ระหว่างการด าเนินงาน 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.1 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 ด าเนินการได้ ร้อยละ 38.82 
 บรรลเุป้าหมาย 
 

- มีผลงานจ านวน 31 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 6.60 ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน 30 เรื่อง ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 1 เรื่อง  
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท ทั้งหมด 17 คน 

ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.2 ผลงานของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 64 ด าเนินการได้ ร้อยละ 195 
 บรรลเุป้าหมาย 

- มีผลงานจ านวน 23 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 7.80 ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน 14 เรื่อง ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน  2 
เรื่อง ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน  7 เรื่อง  
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก ท้ังหมด 4 คน 

ตัวบ่งชี้ที ่บว.2.3 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา 
ค่าเป้าหมาย  5 ข้อ  
ด าเนินการได้ 6 ข้อ (ข้อ 1-5 และ ข้อ 7)  
 บรรลเุป้าหมาย 

ไม่มผีลการด าเนินงานในเกณฑม์าตรฐานข้อ 6 เนื่องจากอยู่
ระหว่างการด าเนินงาน 
 

งานวิชาศึกษาทั่วไป 
ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.1 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 ด าเนินการได้ ร้อยละ 38.46 
 บรรลเุป้าหมาย 

มีอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน จากอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 13 คน 
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ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.2 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 42.15 ด าเนินการได้ ร้อยละ 
23.07  ไม่บรรลุเปา้หมาย 

มีอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน จากอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 13 คน 

ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ค่าเป้าหมาย เฉลีย่ 4.51 (22,550 บาท/คน) 
ด าเนินการได้ เฉลี่ย 5.00 (27,692.30บาท/คน) 
 บรรลเุป้าหมาย 

- จ านวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ภายนอก) 
จ านวน 360,000บาท  
- การคิดค านวณเงินสนับสนุนงานวิจัยจึงควรแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.4  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
ค่าเป้าหมาย เฉลีย่ 4.60 (ร้อยละ 18.40) ด าเนินการ
ได้ เฉลี่ย 0.00 (ร้อยละ 0.00)  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

- ไม่มีผลงานวิชาการของอาจารย ์
- การคิดค านวณผลงานวิชาการจึงควรแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุม่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.5 การจัดการเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และการจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษา 
ค่าเป้าหมาย  5 ข้อ  ด าเนินการได้ 5 ข้อ (ข้อ 1-5)  
 บรรลเุป้าหมาย 

ควรแสดงรายการหลักฐานที่มกีารระบุวัน เวลา สถานที่ในการด าเนินการ
ให้ชัดเจน เช่น การประชุมเรื่อง.. ครัง้ที่.. วันที่... ค าสั่งเลขที.่.. เปน็ต้น 

 มติที่ประชุมเห็นชอบ โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ทิศาดลดิลก น าเสนอข้อมูลผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในวันที่ 9 มีนาคม 2560  

  4.1.4  ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
  ผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าภาค

การศึกษาที่ 1/2559  จ าแนกเป็นองค์ประกอบ จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  มีรายละเอียดดังนี้ 
ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ค่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย 3.51  
ด าเนินการได้ ค่าเฉลี่ย N/A  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน เนื่องจากรอผลการ
ประเมินทุกหลักสูตร ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม 
– 4 สิงหาคม 2560   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 ด าเนินการได้ ร้อยละ 27.10  ไม่บรรล ุ 
จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย มีดังนี้ 

คณะ/วิทยาลยั 
อาจารย์ที่มี

คุณวุฒิปริญญา
เอก (คน) 

อาจารย์
ท้ังหมด 
(คน) 

ร้อยละของอาจารย์
ท่ีมีคุณวุฒิป.เอก 

วิทยาศาสตร์ฯ  26 90 28.89 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12 39 30.77 
เทคโนโลยีการเกษตร 8 21 38.10 
มนุษยศาสตร์ฯ 15 80 18.75 
ครุศาสตร์ 26 64.50 40.31 
วิทยาการจัดการ 10 58 17.24 
สาธารณสุขฯ 2.5 28.50 8.77 
วิทยาลัยนวัตกรรม 10 23 43.48 

รวม 109.50 404 27.10  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.ก าหนด ควรส่งเสริม 
สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก และติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะๆ 
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ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 42.15 
ด าเนินการได้ ร้อยละ 24.26  ไม่บรรลเุป้าหมาย 
จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย       
มีดังนี ้
 

คณะ/วิทยาลยั 
อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
อาจารย์
ท้ังหมด 
(คน) 

ร้อยละ 
ผศ. รศ. ศ. รวม 

วิทยาศาสตร์ฯ  21 2 0 23 90 25.56 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13 3 0 16 39 41.03 
เทคโนโลยีการเกษตร 5 1 0 6 21 28.57 
มนุษยศาสตร์ฯ 8 2 0 10 80 12.50 
ครุศาสตร์ 15 4 0 19 64.50 29.46 
วิทยาการจัดการ 19 2 0 21 58 36.21 
สาธารณสุขฯ 2 0 0 2 28.50 7.02 
วิทยาลัยนวัตกรรม 1 0 0 1 23 4.35 

รวม 84 14 0 98 404 24.26  

- จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ลดลง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.ก าหนด ควร
ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาท าผลงาน
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ 
ด าเนินการได้ 6 ข้อ (ข้อ 1-6)   บรรลุเป้าหมาย 
- มีการรายงานผลการด าเนินงานทั้ง 6 ข้อ แต่บางประเด็นไม่ชัดเจน 
เช่น ประเด็นศิษย์เก่าใน SAR รายงานว่ามีการจัดโครงการอบรมแต่ไม่
อธิบายรายละเอียดว่าศิษย์เก่าได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการนี้
อย่างไร 
 

- ควรเพิ่มเติมผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการด้านการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาและ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
- ควรเขียนผลการด าเนินงานที่แสดงให้ เห็นถึง
ประโยชนท์ี่ศิษย์เก่าได้รับ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ 
ด าเนินการได้ 4 ข้อ (ข้อ 1 2 4 และ 6)   ไม่บรรลุเปา้หมาย 

- การด าเนินการโครงการและการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมยังไม่
ครบทุกกิจกรรม 
-  ควรตรวจสอบโครงการทุก โครงการที่
ด าเนินการว่ามีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกกิจกรรมหรือไม่ 
 

องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์   
ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ ด าเนินการได ้6 ข้อ (ข้อ 1-6)  
 บรรลเุป้าหมาย 
 

- 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  
ค่าเป้าหมาย  ค่าเฉลีย่ 4.51  
ด าเนินการได้  ค่าเฉลี่ย 2.76  ไม่บรรลเุป้าหมาย 
- มี เ งินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 
14,404,382.70 บาท  มีอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่
นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) จ านวน 390 คน โดยสัดส่วนเงินทุนสนับสนุนเงิน
วิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย มีดังนี้ 

- 
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ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

คณะ/วทิยาลัย 
จ านวนเงนิ

สนับสนุนงานวจิัย
ทั้งหมด (บาท) 

จ านวนอาจารย์/
นักวจิัย 

(ไม่รวมผู้ศึกษาตอ่) 

เฉลี่ยเงิน
สนับสนุนฯ
(บาท/คน) 

วิทยาศาสตร์ฯ  1,545,000 82 18,841.46 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,060,000 39 52,820.51 
เทคโนโลยีการเกษตร 1,792,382.70 21 85,351.56 
มนุษยศาสตร์ฯ 4,208,000 77 54,649.35 
ครุศาสตร์ 480,000   61.50 7,804.88    

วิทยาการจัดการ 3,768,000 57 66,105.26 
สาธารณสุขฯ 551,000 28.50 19,333.33 
วิทยาลัยนวัตกรรม 0 23 0 
สถาบันวิจัยฯ 0 1 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย    
ค่าเป้าหมาย  ค่าเฉลีย่ 5.00  
ด าเนินการได้  ค่าเฉลี่ย 4.39  ไม่บรรลเุป้าหมาย 
- มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั จ านวน 215  
เรื่อง  ผลรวมถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 124.20 มีอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่
ปฏิบัติงานจริง (รวมผู้ลาศึกษาต่อ)จ านวน 405 คน คิดเป็นร้อยละ30.67 

คณะ/วิทยาลยั 
จ านวน
ผลงาน 
(เร่ือง) 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน
อาจารย์/
นักวิจยั 

ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์ฯ  52  30.60 90 34.00 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14  10.60 39 27.18 
เทคโนโลยีการเกษตร 19 11.60 21 42.96 
มนุษยศาสตร์ฯ 36 20.80 80 26.00 
ครุศาสตร์ 9 13.20 64.50 20.47 
วิทยาการจัดการ 40 13.80 58 23.79 
สาธารณสุขฯ 25 9.00 28.50 31.58 
วิทยาลัยนวัตกรรม 19 14.40 23 68.57 
สถาบันวิจัยฯ 1 0.20 1 20.00  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ  
ด าเนินการได้ 5 ข้อ (ข้อ 1 2 3 5 และ 6)   
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

ไม่พบรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 4   

องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ  
ด าเนินการได้ 6 ข้อ (ข้อ 1-6)   
 บรรลเุป้าหมาย 
 

-  

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณข์องสถาบนั 
ค่าเป้าหมาย  7 ข้อ  
ด าเนินการได้ 7 ข้อ (ข้อ 1-7)   
 บรรลเุป้าหมาย 

ควรเขียนผลการด าเนินงานให้มีความชัดเจน 
การอธิบายผลการด าเนินงาน และการอ้างอิง
เอกสาร หลักฐานควรสอดคล้องกัน 
 



15 

ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ   
ค่าเป้าหมาย  ค่าเฉลีย่ 4.51  
ด าเนินการได้ ค่าเฉลี่ย N/A  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
- มหาวิทยาลัยมคีณะ/วิทยาลัย จ านวน 6 คณะ 1 วิทยาลัย และ 1 
โครงการจดัตั้งคณะ  

- ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผลการด าเนินงานอยู่
ระหว่างการด าเนินงานเนื่องจากรอผลคะแนน
การประเมินของทุกคณะ/วิทยาลัย ระหว่างวันท่ี 
21-23 สิงหาคม 2560 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลกัสูตร 
ค่าเป้าหมาย  6 ข้อ  
ด าเนินการได้ 5 ข้อ (ข้อ 1-5)   ไม่บรรลุเปา้หมาย 

- รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 6 ยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ 
เนื่องจาก รอผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ในระหว่างวันท่ี 31 ก.ค.-4 ส.ค.2560 

 มติที่ประชุมเห็นชอบ โดยที่ประชุมให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
  1) แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวบ่งชี้ที่ 1.2 1.3 2.2 และ 2.3 ว่ามีผลการด าเนินงานเท่าใด ร้อยละ
เท่าใด เพื่อให้เห็นความชัดเจน โดยแยกเป็นระดับคณะ/หน่วยงาน 
  2) ปรับข้อความในรายงานตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการว่ามีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ได้กี่ข้อ มี
ปัญหา/อุปสรรคอะไรบ้างและเขียนข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงเพื่อเห็นภาพว่าผลการด าเนินการปัจจุบันเป็นอย่างไร 
  มอบหมายนางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทองปรับแก้ข้อมูลตามข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สิตา ทิศาดลดิลก น าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 

  4.2 การปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้วยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอขอปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปี พ.ศ.2559 ตัวบ่งชี้ สวท.2.2 การบริการทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ โดยมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

(1) เกณฑ์เดิมตามคู่มือ (2) เกณฑ์ที่เสนอใหม่จากส านักวิทยบริการฯ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.มีระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2.มีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศต่อผู้ใช้บริการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
 3.มีการอบรม การแนะน าการใช้ หรือการแนะน าการ
สืบค้นสารสนเทศของห้องสมุดแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
 4.มีจ านวนผู้ใช้ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีงบประมาณ 
 5.มีการประเมินระบบตามรูปแบบท่ีก าหนด 
 6.มีการน าผลการประเมินระบบมาปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

1 ข้อ 
ด าเนินการ 

2 ข้อ 
ด าเนินการ 

3 ข้อ 
ด าเนินการ 

4 หรือ 
5 ข้อ 

ด าเนิน 
การ 

6  ข้อ  

ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารทรัพยากรสารสนเทศสู่
ผู้ใช้บริการเป็นกิจกรรมหลักของห้องสมุด เพื่อเพิ่มปริมาณการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งภายในและภายในอกห้องสมุด 
รวมทั้งการพัฒนาให้ผู้ใช้บริการมีความรู้และทักษะในการ
แสวงหาและการใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตอบสนองต่อความต้องการและความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อย่างมีคุณภาพ โดยแบ่งตาม (1) การค้นความหาความรู้ (self-
Study) (2) การวิจัย (Research)  (3) การเรียน (Learning) 
(4) การสอน (Teaching)  (5) การพักผ่อนตามอัธยาศัย 
(Entertain and others)  
เกณฑ์การประเมิน : ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ (0.00-5.00) และเทียบการให้คะแนน
ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.00 -
1.50 

1.51 -
2.50 

2.51-
3.50 

3.51-
4.50 

4.51-
5.00  
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