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รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00-10.00 น. 

ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย เจษฏา  ความคุนเคย  กรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร  พิชญกุล   กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร  กรรมการ 

4. อาจารย ดร.ศศิธร  จันทมฤก    กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ  กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยละเอียด  ขจรภัย   กรรมการ 

7. อาจารยไชย  มีหนองหวา    กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยอาทิมา  แปนธัญญานนท  กรรมการ 

9. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ   กรรมการ 

10. นางสาวกัลยทัศน  พราหมณสําราญ   กรรมการ 

11. นางนงลักษณ  สมณะ    กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิตา  ทศิาดลดิลก  กรรมการ 

13. นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมการและเลขานุการ 

14. นางสาวเนตรชนก  สีรับขวา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

15. นายเกรียงไกร  แกวหลอย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

16. นางสาววีระพร  ปทุมยา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 11.00 น. 

 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม กลาวตอนรับและเปดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังที่ 4/2560 โดยดําเนินการตามวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม แจงวัตถุประสงคการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คร้ังที่4/2560 เพื่อรวมกันพิจารณา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2559  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก ผูชวยอธิการบดี นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 
  

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังที่ 
3/2560  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 -ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และหนวยงานสนับสนุนเทียบ ประจําป

การศึกษา 2559   

  4.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 
   ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2560 โดยรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จํานวน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย มีองคประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะจํานวน 5 
องคประกอบ 13 ตัวบงชี้  โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 5 องคประกอบ ภาพรวมคิดเปนคะแนน
เฉลี่ย 4.33 (ระดับดี) มีรายละเอียดดังนี้ 

องคประกอบ 
คะแนนเฉลี่ยรวมรายองคประกอบของคณะ/วิทยาลัย 

เทคโนโลย ี
การเกษตร 

ครุศาสตร 
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
วิทยา 
ศาสตร 

วิทยาลยั
นวัตกรรม 

วิทยาการ 
จัดการ 

มนุษย 
ศาสตร 

สาธารณ 
สุขศาสตร 

1 การผลิตบัณฑิต 4.26 4.31 4.12 4.02 3.87 3.37 3.31 2.14 
2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.44 
3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 
4 การทํานุบาํรุงศิลปะฯ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5 การบริหารจัดการ 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 

คะแนนเฉลี่ย 4.66 4.60 4.59 4.55 4.40 4.25 4.22 3.40 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ  

  4.1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา2559 
   ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก/สถาบัน เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 โดย กําหนดใหหนวยงานระดับ
สํานัก/สถาบันรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึน จํานวน 2 
องคประกอบ พบวา สํานัก/สถาบัน มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คิดเปนคะแนนเฉลี่ยอยูในชวง 3.59-
4.59 (ระดับดี-ดีมาก) รายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก/สถาบัน จําแนกตาม
องคประกอบแสดงดังตาราง  
 

หนวยงาน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

องคประกอบ
ที่ 1 

องคประกอบ
ที่ 2 

รวม
จํานวน
ตัวบงชี ้

คะแนน
เฉลี่ย

ภาพรวม 

ระดับ
คุณภาพ 

1. สํานักงานอธิการบดี  3.95 4.86 10 4.59 ดีมาก 
 1.1 กองกลาง 3.33 4.67 6 4.00 ดี 
 1.2 กองนโยบายและแผน 3.83 5.00 4 4.13 ดี 
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หนวยงาน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

องคประกอบ
ที่ 1 

องคประกอบ
ที่ 2 

รวม
จํานวน
ตัวบงชี ้

คะแนน
เฉลี่ย

ภาพรวม 

ระดับ
คุณภาพ 

 1.3 กองพัฒนานักศึกษา 4.76 5.00 6 4.88 ดีมาก 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.16 5.00 6 4.58 ดีมาก 
3. สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ 

5.00 4.11 6 4.56 ดีมาก 

4. บัณฑิตวิทยาลัย 4.86 3.80 6 4.33 ดี 
5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

3.66 5.00 2 4.20 ดี 

6. สํานักสง เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

3.70 5.00 4 4.03 ดี 

7. งานวิชาศึกษาทั่วไป 4.11 3.28 8 3.59 ดี 

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และหนวยงานสนับสนุน 
ประจําปการศึกษา 2559 และมอบหมายใหสํานักงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ดําเนินการรายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และหนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2559 เสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตอไป 

  
ระเบียบวารที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ  

 5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังที่ 4/2560 วัน
อังคารที่ 11 ตุลาคม 2560 

 ที่ประชุม รับทราบ  
 
เลิกประชุม เวลา 10.00 น.  

 

 

นางสาววีระพร  ปทุมยา  

ผูจดบนัทึกรายงานการประชุม 

 

      นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว  

หัวหนาสํานักงาน  

 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิตา  ทศิาดลดิลก  

ผูชวยอธิการบด ี


