
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

ณ หองประชุมเจาฟา ช้ัน ๓ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล  ธนานันต  ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา  พักตรวิไล  กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนกิษ  ศิริโวหาร  กรรมการ 

๔. อาจารยศิริพร  จิระชัยประสิทธิ   กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยละเอียด  ขจรภัย   กรรมการ 

๖. อาจารยไชย  มีหนองหวา    กรรมการ 

๗. นางนงลักษณ  สมณะ    กรรมการ 

๘. นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมการและเลขานุการ 

๙. นางสาวเนตรชนก  สุขสุแพทยพล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๐. นายเกรียงไกร  แกวหลอย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๑. นางสาวณัฐนันท  สุดใด    กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

ผูไมเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ  กรรมการ ติดภารกิจ 

๒. อาจารย ดร.ศศิธร  จันทมฤก   กรรมการ ติดภารกิจ 

๓. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ   กรรมการ ติดภารกิจ 

๔. นางนิธิวดี  เจริญสุข    กรรมการ ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารย ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

๒. นางสาวมานิต  ปามุต สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

๓. นางสาวฐิติกานต  จิตรจา สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

๔. นางสาวสุภัทรา  อภิชาติ สํานักงานอธิการบดี 

๕. นางสาวศรัญญา  มณีวรรณ สํานักงานอธิการบดี 

๖. นางสาวมรนทิพย  จันทรแกว สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗.      นางสาวพัทธนันท  แสงปาก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. นางวารุณี  จันทพ่ึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๙. นางสาววิมล  มีสมพร กองกลาง 

 

 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต ประธานท่ีประชุม กลาวตอนรับและเปดการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ โดยดําเนินการตามวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต ประธานท่ีประชุมไดแจงตอท่ีประชุมทราบ มีการปรับเปลี่ยน
เรื่องคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐  
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 - ไมมี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ สรุปผลการติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ 
 ๔.๑.๑ ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๐ 

   มีหลักสูตรท่ีตองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน ๗๑ หลักสูตร 
จําแนกตามระดับปริญญา ดังนี้ 

 ๑. ระดับปริญญาตรี ๕๗ หลักสูตร  
 ๒. ระดับปริญญาโท ๗ หลักสูตร   
 ๓. ระดับปริญญาเอก ๖ หลักสูตร  

   ๔.หลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาชีพครู ๑ หลักสูตร การสงรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ตามระยะเวลาท่ีกําหนด จํานวน ๗๑ หลักสูตร  โดยมีหลักสูตรใหมท่ีเปดรับ
นักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๖ หลักสูตร โดยแยกสถานะ ออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 

   - หลักสูตรใหม แบงตามเกณฑมาตรฐาน ป พ.ศ.๒๕๔๘ จํานวน ๑๖ หลักสูตร และ 
เกณฑมาตรฐาน ป พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๖ หลักสูตร รวม ๒๒ หลักสูตร 

   - หลักสูตรปรับปรุง แบงตามเกณฑมาตรฐาน ป พ.ศ.๒๕๔๘ จํานวน ๓๒ 
หลักสูตร และ เกณฑมาตรฐาน ป พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๑๔ หลักสูตร   รวม ๔๖ หลักสูตร 

   - หลักสูตรท่ีสภาอนุมัติปด แตยังมีนักศึกษาคงคาง จํานวน ๓ หลักสูตร ไดแก 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการใน
อุตสาหกรรมการบิน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
  ๔.๑.๑.๑ ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
   สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นปญหาของการรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.๗) ภาคเรียนท่ี ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ซ่ึงมีผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของทุกหลักสูตร โดยมีองคประกอบ จํานวน ๖ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี้ จําแนกเปนชนิดของตัวบงชี้ ๓ 
ชนิด ไดแก ตัวบงชี้ชนิดเชิงกระบวนการ ผลลัพธ และปจจัยนําเขา จากการรายงานผลการดําเนินงานและปญหา
ท่ีพบในประเด็นท่ีลักษณะคลายคลึงกัน มีรายละเอียดดังนี้ 



  ๑) หลักสูตรท่ีผานการตรวจประเมินในปการศึกษา ๒๕๕๙ ไมนําขอเสนอแนะ
ของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการมารายงานในสวนของขอมูลท่ัวไป ขอ ๑.๓ ผลการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปท่ีผานมา 

   ๒) ตัวบงชี้ ๓.๓ และ ๔.๓ การรายงานระดับความพึงพอใจของอาจารยและ
นักศึกษาตอการบริหารหลักสูตร โดยสวนใหญหลักสูตรอางอิงผลการประเมินจากระบบ CMS โดยระบุตั้งแตป
การศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ซ่ึงขอมูลดังกลาวนี้ไมมีความถูกตอง เนื่องจากระบบการประเมินความพึงพอใจนี้ได
เริ่มมีการใชงาน ปการศึกษา ๒/๒๕๕๙ และหากหลักสูตรจะนํามาใชในป ๒๕๖๐ ตองนํา ๒ ภาคการศึกษามาหา
คาคะแนนเฉลี่ยเพ่ือเปนผลของปการศึกษา ๒๕๖๐ 

   ๓) ตัวบงชี้ ๔.๑ หลักสูตรนําคาเปาหมายของมหาวิทยาลัยไปใชในการคํานวณหา
คาคะแนนเฉลี่ยไมไดใชวิธีคํานวณตามเกณฑคูมือประกันคุณภาพการศึกษากําหนดไว 

   ๔) ตัวบงชี้ ๕.๔ หลักสูตรไมใชเกณฑการใหคะแนนตามเกณฑคูมือประกัน
คุณภาพการศึกษากําหนดไว 
   ๕) ตัวบงชี้ ๖.๑ หลักสูตรโดยสวนใหญไมรายงานจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
และมักอางอิงเพียงจํานวนหนังสือโดยไมมีการรายงานสิ่งสนับสนุนท่ีใชในการเรียนการสอนของหลักสูตร  
เชน หองปฏิบัติการคอมฯ ซอฟตแวรท่ีเหมาะกับการเรียนการสอนของหลักสูตร เปนตน   
  ๔.๑.๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
   ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ และขอสังเกต/ขอเสนอแนะ โดยจําแนกเปนราย
องคประกอบ และตัวบงชี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๑) องคประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐานหลักสูตร ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ การบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. หลักสูตรตองรายงานผลการดําเนินงาน เกณฑ 

ป พ.ศ.๒๕๔๘ ป.ตรี ๓ ขอ บัณฑิตศึกษา ๑๑ ขอ เกณฑ ป พ.ศ.๒๕๔๘ ป.ตรี ๕ ขอ บัณฑิตศึกษา ๑๐ ขอ ผล
การประเมินตามเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ มีดังนี้ 
 

ผลการประเมินตามเกณฑ จํานวน(หลักสูตร) รอยละ 
ผาน ๖๔ ๙๐.๑๔ 

ไมผาน ๗ ๙.๘๖ 
รวม ๗๑ ๑๐๐ 

    

   โดยมีขอขอสังเกต/ขอเสนอแนะ หลักสูตรผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จํานวน 
๖๔ หลักสูตร หลักสูตรท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร โดยแยกเปน ๒ กรณี คือ  
   กรณีท่ี ๑ อาจารยประจําหลักสูตรไมครบตามเกณฑ จํานวน ๔ หลักสูตร ไดแก  

  -หลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส าข า วิ ช า เ ค มี แล ะวิ ท ย าศ าสต ร ท่ั ว ไ ป   
(อ.รัตวรรณ พูดเพราะ ลาออก ๓๑ ธ.ค. ๖๐) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (Mr.Chen Mochi 
คุณสมบัติไมเปนตามเกณฑ จบ ป.ตรี และ Mr.Shan Young Wei ลาออก ๑ ม.ค.๖๑)  หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อ.กฤษณุชา สุทธินราพรรณ ลาออก ๒๙ ธ.ค.๖๐ และ อ.ดร.ประวิทย ธงชัย  
ยายกลับศูนยภาษา) สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (รองศาสตราจารย ดร.ประยูร บุญไช 
ยายไปหลักสูตรการสอน ๑ ต.ค.๖๐ และผูชวยศาสตราจารยสุทธิพร สุภาวิวัง สิ้นสุดสัญญาจาง) 

   กรณีท่ี ๒ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด จํานวน ๓ หลักสูตร 
โดยท้ัง ๓ หลักสูตร เปนหลักสูตรปรับปรุงปการศึกษา ๒๕๕๕ ปรับปรุงตามรอบระยะเวลา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
และเริ่มใช ๒๕๖๐  ไดแก หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 



สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (ท้ัง ๒ หลักสูตรมีการขอปดแตสภามหาวิทยาลัยใหชะลอไวกอนและใหดูแล
นักศึกษาท่ีคางอยู ท้ังนี้ไมเปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ ไมไดเปนหลักสูตรท่ีสภาอนุมัติปด ฉะนั้นเม่ือ
ถึงรอบการปรับปรุงจะตองดําเนินการปรับปรุงตามระยะเวลา) 
   ๒) องคประกอบท่ี ๔ อาจารย ตัวบงชี้ ๔.๒ คุณภาพอาจารย ๔.๒.๑ รอยละของ
อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คาคะแนนรอยละของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒปริญญาเอก จํานวน ๗๑ หลักสูตร ดังนี้ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
คาคะแนนเต็ม ๕ 

เทากับ ๐ ๑.๐ - ๔.๑๗ เทากับ ๕ 
๑.ครุศาสตร ๑ ๐ ๑๓ 
๒.วิทยาศาสตรฯ ๓ ๐ ๑๐ 
๓.มนุษยศาสตรฯ ๖ ๑ ๔ 
๔.วิทยาการจัดการ ๒ ๑ ๖ 
๕.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑ ๐ ๘ 
๖.เทคโนฯเกษตร ๒ ๐ ๒ 
๗.สาธารณสุขศาสตร ๐ ๐ ๒ 
๘.วิทยาลยันวัตกรรมฯ๒ ๒ ๑ ๖ 

รวม ๑๗ ๓ ๕๑ 
  

   โดยมีขอสังเกต/ขอเสนอแนะ หลักสูตรนําคาเปาหมายมาทําการคํานวณคะแนน             
ควรใชเกณฑการประเมินในการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรใหถูกตอง ตามคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ.๒๕๕๗ หนา ๗๓ กรณีถาเปนเกณฑ ป ๒๕๕๘ ใหใชขอมูลของอาจารยผูรับผิดชอบ 
 

   ๓) องคประกอบท่ี ๔ อาจารย ตัวบงชี้ท่ี ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร คาคะแนนรอยละของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๗๑ หลักสูตร 
 

คณะ/วิทยาลัย เทากับ ๐ ๑.๖๗ – ๔.๐๐ เทากับ ๕ 
๑.ครุศาสตร ๔ ๔ ๖ 
๒.วิทยาศาสตรฯ ๐ ๐ ๑๓ 
๓.มนุษยศาสตรฯ ๒ ๑ ๘ 
๔.วิทยาการจัดการ ๐ ๑ ๘ 
๕.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑ ๔ ๔ 
๖.เทคโนฯเกษตร ๑ ๒ ๑ 
๗.สาธารณสุขศาสตร ๐ ๐ ๒ 
๘.วิทยาลยันวัตกรรมฯ ๓ ๒ ๔ 

รวม ๑๑ ๑๔ ๔๖ 

 
   โดยมีขอสังเกต/ขอเสนอแนะดังนี้ การนับจํานวนผลงานใหนับตามปปฏิทิน พ.ศ.
๒๕๕๙ กรณีท่ีอาจารยประจําหลักสูตรมีการทําผลงานรวมกันหลายคนในชิ้นงานนั้น ใหนับผลงานได ๑ ชิ้น 
เทานั้น โดยระบุชื่อคนใดคนหนึ่ง ควรใสระยะเวลาในการตีพิมพ  ควรใชเกณฑการประเมินในการแปลงคารอยละ
ของอาจารยประจําหลักสูตรใหถูกตอง ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ.๒๕๕๗ หนา ๗๗  
กรณีถาเปนเกณฑ ป ๒๕๕๘ ใหใชขอมูลของอาจารยผูรับผิดชอบ 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ    

 



 ๔.๑.๒ ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 
  ๔.๑.๒.๑ การรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ  
   คณะท่ีรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน ๗ 
คณะ ๑ วิทยาลัย ประกอบดวย คณะครุศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร 
และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดยทุกคณะสงการประเมินตนเองตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  ๔.๑.๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   สรุปผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ภาคเรียนท่ี 
๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จําแนกเปนองคประกอบ จํานวน ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี้  มีรายละเอียดดังนี ้
   ๑) องคประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐานหลักสูตร ตัวบงชี้ ๑.๒ อาจารยประจํา
คณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีการรายงานผลโดยอางอิงจากเอกสารรายชื่อคณาจารยท่ีปฏิบัติงาน ประจําป
การศึกษา ๑/๒๕๖๐ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ จากงานบริหารบุคคล ดังตาราง 
 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา 

(นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 
รวมท้ังหมด 

(คน) 

คาคะแนน 
เฉลี่ย 

 ตร ี โท เอก 
๑ ครุศาสตร - ๓๖ ๒๖ ๖๒ ๕.๐๐ 
๒ เทคโนโลยีการเกษตร - ๑๗ ๑๐ ๒๗ ๔.๖๓ 
๓ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ๓๒ ๑๖ ๔๘ ๔.๑๗ 
๔ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - ๗๒ ๑๓ ๘๕ ๑.๙๑ 
๕ วิทยาการจัดการ - ๔๘.๕ ๑๑ ๕๙.๕ ๒.๓๑ 
๖ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - ๖๕ ๓๑.๕ ๙๖.๕ ๔.๐๘ 
๗ คณะสาธารณสุขศาสตร - ๒๑.๕ ๓ ๒๔.๕ ๑.๕๓ 
๘ นวัตกรรมการจดัการ - ๑๕.๕ ๑๕.๕ ๓๑ ๕.๐๐ 
รวม - ๓๐๗.๕ ๑๒๖ ๔๓๓.๕ ๓.๖๓ 

   ๒) องคประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐานหลักสูตร ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓ อาจารยประจํา
คณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ มีการรายงานผลโดยอางอิงจากเอกสารรายชื่อคณาจารยท่ีปฏิบัติงาน ประจําป
การศึกษา ๑/๒๕๖๐ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ จากงานบริหารบุคคล 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 

ตําแหนงทางวิชาการ  
(นับปฏิบัติงานจริงและ 

ลาศึกษาตอ) 

รวม 
ท้ังหมด 
(คน) 

ลา
ศึกษา
ตอ 

(คน) 

ไมรวม 
ผูลาศึกษาตอ 

(คน) 

คา
คะแนน
เฉลี่ย 

อ. ผศ. รศ. ศ. 
๑ ครุศาสตร ๔๔ ๑๕ ๓ - ๖๒ ๓ ๕๙ ๒.๔๒ 

๒ เทคโนโลยีการเกษตร ๑๙ ๗ ๑ - ๒๗ - ๒๗ ๒.๔๗ 

๓ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๓๑ ๑๔ ๓ - ๔๘ ๑ ๔๗ ๒.๙๕ 

๔ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๗๓ ๑๐ ๒ - ๘๕ ๔ ๘๑ ๑.๑๘ 

๕ วิทยาการจัดการ ๓๘.๕ ๑๙ ๒ - ๕๙.๕ - ๕๙.๕ ๒.๙๔ 

๖ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๗๑.๕ ๒๓ ๒ - ๙๖.๕ ๗ ๘๙.๕ ๒.๑๖ 

๗ คณะสาธารณสุขศาสตร ๒๒ ๒ - ๐.๕ ๒๔.๕ - ๒๔.๕ ๐.๘๕ 

๘ นวัตกรรมการจดัการ ๓๐ ๑ - - ๓๑ - ๓๑ ๐.๒๗ 

รวม  ๓๒๙ ๙๑ ๑๓ ๐.๕ ๔๓๓.๕ ๑๕ ๔๑๘.๕ ๒.๐๑ 

         



   ๓) องคประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐานหลักสูตร ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔ จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ดังตาราง 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 
คาคะแนน

เฉลี่ย 
๑ ครุศาสตร ๕.๐๐ 
๒ เทคโนโลยีการเกษตร ๕.๐๐ 
๓ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒.๙๕ 
๔ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓.๓๓ 
๕ วิทยาการจัดการ ๒.๓๔ 
๖ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๕.๐๐ 

๗ คณะสาธารณสุขศาสตร ๐.๐๐ 
๘ นวัตกรรมการจดัการ ๕.๐๐ 

  
   ๔) องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ดังตาราง  

คณะ/วิทยาลัย เงินสนับสนนุ จํานวนอาจารย
(ไมรวมศึกษา

ตอ) 

จํานวนเงิน/
คน 

คะแนน 
ภายใน(บาท) ภายนอก(บาท) 

1.ครุศาสตร ๗๖๓,๘๐๐ - ๕๙ ๑๒,๙๔๕.๗๖ ๒.๕๙ 
2.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑,๓๐๙,๖๒๘ - ๘๙.๕ ๑๔,๖๓๒.๗๒ ๑.๒๒ 
3.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒,๐๖๐,๐๐๐ ๑,๘๔๖,๕๕๘ ๔๗ ๘๓,๑๑๘.๒๕ ๕.๐๐ 
4.เทคโนโลยีการเกษตร ๐ ๐ ๒๗ ๐ ๐.๐๐ 
5.วิทยาการจัดการ ๒,๒๕๒,๗๑๑ - ๕๙.๕ ๓๗,๘๖๐.๖๘ ๕.๐๐ 
6.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓,๙๙๘,๘๒๐ - ๘๑ ๔๙,๓๖๘.๑๕ ๕.๐๐ 
7.คณะสาธาณสุขศาสตร ๑๑๘,๐๐๐ - ๒๔.๕ ๕,๐๒๑.๒๘ ๐.๕๐ 
8.นวัตกรรมการจัดการ  ๑,๕๗๐,๗๕๐ - - ๔.๗๔ 
-วิทยาศาสตรและเทคโนฯ  ๑,๐๐๐,๗๕๐ ๖ ๑๖๘,๑๒๕ ๕.๐๐ 
-มนุษยศาสตรและสังคมฯ - ๕๖๒,๐๐๐ ๒๕ ๒๒,๔๘๐ ๔.๔๙ 

   โดยมีขอสังเกต/ขอเสนอแนะดังนี้ การรายงานผลโดยอางอิงจากเอกสารรายชื่อ
คณาจารยท่ีปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๑/๒๕๖๐ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ จากงานบริหารบุคคล ยังมี
ความคลาดเคลื่อนกับขอมูลจริงจึงทําใหมีผลกับคาคะแนน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕) องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา โดยจําแนกเปนรายคณะ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

คณะ/วิทยาลัย ผลงาน
(เร่ือง) 

ผลถวง
น้ําหนัก 

จํานวนอาจารย(รวม
ศึกษาตอ) 

รอยละ คะแนน 

๑.ครุศาสตร ๑๔ ๓.๖๐ ๖๒ ๕.๘๑ ๑.๔๕ 
๒.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๕๓ ๑๔.๒๐ ๙๖.๕ ๑๔.๖๔ ๒.๔๕ 
๓.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒๖ ๑๓.๖๐ ๔๘ ๒๘.๓๓ ๔.๗๒ 
๔.เทคโนโลยีการเกษตร ๑๖ ๑๐ ๒๗ ๓๗.๐๔ ๕.๐๐ 
๕.วิทยาการจัดการ ๕๙ ๒๐.๘๐ ๕๙.๕ ๓๔.๙๕ ๕.๐๐ 
๖.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๔๒ ๒๖.๘๐ ๘๕ ๓๑.๑๖ ๕.๐๐ 
๗.นวัตกรรมการจัดการ ๑๕ ๕.๖๐ ๓๑  ๓.๕๐ 
-วิทยาศาสตรและเทคโนฯ ๘ ๒.๖๐ ๖ ๔๓.๓๓ ๕.๐๐ 
-มนุษยศาสตรและสังคมฯ ๗ ๓.๐๐ ๒๕ ๑๒.๐๐ ๒.๐๐ 
8.คณะสาธาณ  สุขศาสตร ๒๗ ๑๕.๘๐  ๖๔.๔๘ ๕.๐๐ 

   มีขอสังเกต/ขอเสนอแนะดังรายละเอียด การรายงานผลโดยอางอิงจากเอกสาร
รายชื่อคณาจารยท่ีปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๑/๒๕๖๐ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ จากงานบริหารบุคคล 
ยังมีความคลาดเคลื่อนกับขอมูลจริงจึงทําใหมีผลกับคาคะแนน 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

 ๔.๑.๓ ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน 
  ๔.๑.๓.๑ รายงานผลการประเมินระดับหนวยงานสนับสนุน  
   มีการรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน
สนับสนุน ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในวันท่ี 
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ มีหนวยงานท่ีรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน ๗ 
หนวยงาน ไดแก สํานักงานอธิการบดี ประกอบไปดวย กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัยและงานวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ๔.๑.๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

   มีการสรุปผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน
สนับสนุน ภาคเรียนท่ี ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ จําแนกเปนองคประกอบ จํานวน ๒ กลุม คือกลุมตัวบงชี้หลัก  
และกลุมตัวบงชี้เฉพาะ  มีรายละเอียดดังนี ้
   ๑) ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารของสํานัก/สถาบัน เพ่ือกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ ผลการดําเนินงานในเกณฑ ขอ ๑-๖ สวนใหญสํานัก/สถาบันมีผลการดําเนินงานท่ียังไมครบถวนทุก
กระบวนการ โดยในผลการดํ า เนินงานในรอบ ๖ เดือน สวนใหญ มีการวางแผนการดํ า เนินงาน  
การดําเนินการตามระบบ และมีบางขอท่ีไดดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานไปบางแลวบางสวน ดังนั้น  
จึงไมมีหนวยงานใดท่ีจะไดคะแนนในตัวบงชี้นี้ 

   ๒) ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒ รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค
ของโครงการ -ทุกหนวยงานมีการรายงานขอมูลปงบประมาณ ๒๕๖๐ การดําเนินงานโครงการระหวาง ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ยกเวน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ท่ียังไมรายงาน 



   ๓) ตัวบงชี้ ท่ี ๑.๓ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของ
หนวยงาน ทุกหนวยงานมีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน 
ยกเวนสถาบันวิจัยและพัฒนา และงานวิชาศึกษาท่ัวไปท่ียังไมมีการดําเนินการ  
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

 ๔.๑.๔ ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
  ๔.๑.๔.๑ การรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย  
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดใหมี
การรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา 
๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  
  ๔.๑.๔.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

   มีการสรุปผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จําแนกเปนองคประกอบ จํานวน ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี้  มีรายละเอียดดังนี้  

 องคประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐานหลักสูตร  
 ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒ อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ขอมูลจํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอก  

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
๑. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ๔๓๓.๕ 
๒. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเทา ๑๒๖ 

 ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓ อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ขอมูลจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
๑. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ๔๓๓.๕ 
๒. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ๓๒๙ 
๓. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ๙๑ 
๔. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ๑๓ 
๕. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ๐.๕ 

รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ๑๐๔.๕ 
    

 องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
๑. ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวย
งานวิจัย 

๒๔.๐๕ 

๒. จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน ๙ 
คะแนนท่ีได ๒.๖๗ 

 
 
 
 
 
 



ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา โดยจําแนกเปนรายคณะ มีรายละเอียดดังนี้  

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
๑. ผลรวมของผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย ๓๒.๑๒ 
๒. จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน ๙ 

คะแนนท่ีได ๓.๕๗ 

 องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม มีการรายงาน ๓ ขอ 
ไดแก ขอ ๑ -๒ และ ขอ ๕ โดยมีการรายงานการกําหนดชุมหรือองคการเปาหมาย จัดทําแผนบริการวิชาการโดย
มีสวนรวมจากชุมชน และสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน 

 องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการรายงาน ๖ ขอ ไดแก ขอ ๑ – ๖ โดยมีการรายงานการกําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดทําแผน และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จ มีการกํากับติดตามใหมีการดําเนินงาน
ตามแผน ประเมินความสําเร็จของตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จ นําผลการประเมินไปปรับปรุงและเผยแพรกิจกรรม
หรือการบริการฯ 

 องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ท่ี ๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร และ
คณะ มีการรายงาน ๕ ขอ ไดแก ขอ ๑ – ๕ โดยมีการรายงานระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ มีการกํากับติดตามการดําเนินงาน และมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานของหลักสูตรคณะฯ 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต ประธานมอบหมายใหงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพเสนอ
วาระสรุปผลการดําเนินงานติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐  
  ๑) ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
  ๒) ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 
  ๓)  ผลการดํ า เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน วยงานสนับสนุน  
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
                                     

  (นางสาวณัฐนันท  สุดใด) 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 
                       

(นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว) 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 

              
 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล  ธนานันต) 
ผูรับรองรายงานการประชุม
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