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รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น.
ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
ผูชวยศาสตราจารย เจษฏา ความคุนเคย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร พิชญกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ ศิริโวหาร
อาจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ
ผูชวยศาสตราจารยละเอียด ขจรภัย
อาจารยไชย มีหนองหวา
ผูชวยศาสตราจารยอาทิมา แปนธัญญานนท
นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
นางสาวกัลยทัศน พราหมณสําราญ
นางนงลักษณ สมณะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิตา ทิศาดลดิลก
นางสาวศิริวรรณ สุขแซว
นางสาวเนตรชนก สีรบั ขวา
นายเกรียงไกร แกวหลอย
นางสาววีระพร ปทุมยา

ผูเขารวมประชุม
1. อาจารย ดร.ดนุชา สลีวงศ
2. นางสาวสายพิน ทาทอง
3. นางสาวกรรณิกา สรอยสําโรง
4. นางสาวสุจิตรา วงษสด
5. นางสาวแกวตา แสนรักษ
6. นางสาวกัญชญาวีร กุลพิพัฒนเตชนาถ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองกลาง
กองกลาง
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี ประธานที่ ประชุม กล าวตอนรับและเปดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3/2560 โดยดําเนินการตามวาระดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม แจงวัตถุประสงคการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่3/2560 เพื่อรวมกันพิจารณา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิตา ทิศาดลดิลก ผูชวยอธิการบดี นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560
2/2560

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559
ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีหลักสูตรที่รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวนทั้งสิ้น 65 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 52 หลักสูตร
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา 13 หลั ก สู ต ร จากผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 พบวา
ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานและการบริหารงาน “ผาน” เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. สําหรับคะแนน
เฉลี่ยภาพรวมขององคประกอบที่ 2-6 จําแนกคะแนนตามระดับคุณภาพของหลักสูตร คือ ระดับคุณภาพนอย คะแนน
เฉลี่ยระหวาง 0.01 -2.00 จํานวน 2 หลักสูตร ระดับคุณภาพปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.01 -3.00 จํานวน 10
หลักสูตร และระดับคุณภาพดี คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.01 -4.00 จํานวน 53 หลักสูตร โดยรวมคะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.22 คะแนน ระดับคุณภาพการดําเนินงาน “ระดับดี” มีรายละเอียดดังนี้
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
องค
ผลรวมของ
ประกอบที่ 1
คาคะแนนเฉลี่ย
(ผาน, ไมผาน)
องคประกอบ
ที่ 2 - 6

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะครุศาสตร

ระดับปริญญาตรี
1. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
2. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
3. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป(หลักสูตร
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ผาน
ผาน
ผาน

3.34
3.26
3.55

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ)
4. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร
5. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
6. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษา อังกฤษ
8. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย
9. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาจีน
ระดับบัณฑิตศึกษา
10. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
11. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
13. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
ระดับบัณฑิตศึกษา
10. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
11. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร
2. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส
3. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
องค
ผลรวมของ
ประกอบที่ 1
คาคะแนนเฉลี่ย
(ผาน, ไมผาน)
องคประกอบ
ที่ 2 - 6
ผาน
ผาน

3.55
3.49

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.26
3.60
3.84
3.33

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.45
3.27
3.84
3.49
3.78

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.13
3.56
3.48
3.37
3.36
3.40
3.12
3.09
3.17

ผาน
ผาน

3.48
3.19

ผาน
ผาน
ผาน

3.34
1.93
2.72

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
4. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
อาหาร
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ภูมิทัศน
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
5. คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
2. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ
ซัพพลายเชน
8. บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระดับปริญญาตรี
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
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ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
องค
ผลรวมของ
ประกอบที่ 1
คาคะแนนเฉลี่ย
(ผาน, ไมผาน)
องคประกอบ
ที่ 2 - 6
ผาน
2.78
ผาน
3.43
ผาน

3.41

ผาน
ผาน

3.19
1.64

ผาน

2.63

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.24
3.17
3.03
3.56
3.46
3.34
3.33

ผาน
ผาน

3.20
3.55

ผาน
ผาน
ผาน

3.29
3.24
3.33

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.36
3.48
3.20
3.41
3.52

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
องค
ผลรวมของ
ประกอบที่ 1
คาคะแนนเฉลี่ย
(ผาน, ไมผาน)
องคประกอบ
ที่ 2 - 6
ผาน
3.18
ผาน
3.45
ผาน
3.63

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

9. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป
10. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
11. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
ผาน
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร
ผาน
นานาชาติ)
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม
ผาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผูสงู อายุ
ผาน
(หลักสูตรสองภาษา)
ระดับบัณฑิตศึกษา
5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผาน
6. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ผาน
7. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ผาน
8. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผาน
9. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา
ผาน
8. คณะสาธารณสุขศาสตร
ระดับปริญญาตรี
1. สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ผาน
2. สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ผาน
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย

2.94
3.42
2.64
2.33
3.07
2.53
2.58
3.40
2.93
3.37
2.85
209.37
65
3.22

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา
2559 และมอบหมายใหสํานักงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ดําเนินการรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาตอไป
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ระเบียบวารที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4/2560 วัน
อังคารที่ 12 กันยายน 2560
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
นางสาววีระพร ปทุมยา
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวศิริวรรณ สุขแซว
หัวหนาสํานักงาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิตา ทิศาดลดิลก
ผูชวยอธิการบดี
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