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รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คร้ังที่ 5/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 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 

ผูเขารวมประชุม 

1. อาจารย ดร.ดนุชา  สลีวงศ    บัณฑิตวิทยาลัย 

2. นางสาวสายพิน  ทาทอง    สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

3. นางสาวกรรณิกา  สรอยสําโรง   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. นางสาวสุจิตรา  วงษสด    กองกลาง 

5. นางสาวแกวตา  แสนรักษ    กองกลาง 

6. นางสาววราภรณ  ไชยสุริยานันท   กองพัฒนานักศึกษา 

7. นางสาวอรอุมา  พรหมนอย    กองนโยบายและแผน 

8. นางสาววชิราพร  สมอทอง    กองนโยบายและแผน 

9. นางสาววิมล  มีสมพร    กองกลาง 

10. นางนุชนภา  ทางไธสง    กองกลาง 

11. นางสาวกัญชญาวีร  กุลพิพัฒนเตชนาถ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
เร่ิมประชุมเวลา 11.00 น. 
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 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม กลาวตอนรับและเปดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังที่ 5/2560 โดยดําเนินการตามวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม แจงวัตถุประสงคการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คร้ังที่5/2560 เพื่อรวมพิจารณา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 และทบทวนนโยบาย 
ระบบและกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 ทบทวนคา
เปาหมายรายตัวบงชี้ในทุกระดับ พิจารณา (ราง) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2560 และ (ราง) ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก ผูชวยอธิการบดี นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 
  

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังที่ 
4/2560  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 -ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 

  4.1.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559
   ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9- 10 ตุลาคม 2560 มีองคประกอบในการประกัน
คุณภาพระดับคณะจํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 5 
องคประกอบ ภาพรวมคิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.44 (ระดับดี) จากผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานและอิงเกณฑการประเมินตามที่ สกอ. 
กําหนด ในรอบปการศึกษา 2556 มีผลการประเมินสรุปไดดังนี้  
 

องคประกอบ 

คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ปการศึกษา  
2557 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล คะแนน
เฉลี่ย 

แปล 
ผล 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปล 
ผล 

องคประกอบที ่1 การผลิตบณัฑิต 3.59 ดี 3.74 ดี 3.72 ดี 

องคประกอบที ่2 การวิจัย 4.68 ดีมาก 4.51 ดีมาก 4.94 ดีมาก 
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องคประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3.99 ดีมาก 4.43 ดีมาก 4.78 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.15 ดี 4.27 ดี 4.44 ดี 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายใหงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทํารายงานเพื่อนําเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

 4.2 (ราง) แผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560  
  4.2.1 ทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2560 ที่ประชุมรวมกันพิจารณานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยประจําป
การศึกษา 2560 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

  4.2.2 ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป

การศึกษา 2560 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2560         

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายใหงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทํารายงานเพื่อนําเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

  4.2.3 ทบทวนคาเปาหมายรายตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา 2560 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและทบทวนคาเปาหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2560 และมีขอเสนอแนะปรับปรุงแกไข ดังนี้ 

1) ระดับหลกัสูตร 

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

ชนิด 
ตัวบงช้ี 
(IPO) 

ระดับท่ีรับการ
ประเมิน คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 2560 หนวยงานท่ีกํากับ
ดูแลและรับผิดชอบ ตรี โท เอก เปาหมาย 

การ
ดําเนินงาน 

แปลผล
คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต        
คาเปาหมายเดิม 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

O -   รอยละ  
30 

3.75 
คะแนน 

(ดี) 

หลักสูตร 
/คณะ/วิทยาลัย/
บัณฑิตวิทยาลัย 

ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

O -   รอยละ  
40 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

หลักสูตร 
/คณะ/วิทยาลัย/
บัณฑิตวิทยาลัย 

คาเปาหมายเดิม 
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ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

ชนิด 
ตัวบงช้ี 
(IPO) 

ระดับท่ีรับการ
ประเมิน คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 2560 หนวยงานท่ีกํากับ
ดูแลและรับผิดชอบ ตรี โท เอก เปาหมาย 

การ
ดําเนินงาน 

แปลผล
คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

O -   รอยละ  
64 

4.00 
คะแนน 

(ดี) 

หลักสูตร 
/คณะ/วิทยาลัย/
บัณฑิตวิทยาลัย 

ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

O -   รอยละ  
80 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

หลักสูตร 
/คณะ/วิทยาลัย/
บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 
คาเปาหมายเดิม 
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
I    ป.ตรี 15 % 

ป.โท 45 % 
ป.เอก 75 % 

3.75
คะแนน 

(ดี) 

หลักสูตร/คณะ/
วิทยาลัย/งานการ

เจาหนาท่ี 
ปรับปรุง 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

I    ป.ตรี 20 % 
ป.โท 80 % 

ป.เอก 100 % 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

หลักสูตร/คณะ/
วิทยาลัย/งานการ

เจาหนาท่ี 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
คาเปาหมายเดิม 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

P    รอยละ 
95 

4.75 
คะแนน 

(ดี) 

หลักสูตร/คณะ/  
วิทยาลัย/สสว./บัณฑิต
วิทยาลัย 

ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

P    รอยละ 
100 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

หลักสูตร/คณะ/  
วิทยาลัย/สสว./บัณฑิต
วิทยาลัย 

2) ระดับคณะ  

 
ท่ี 

ตัวบงชี้ 
ชนิด 

ตัวบงช้ี 
(IPO) 

คาเปาหมาย  
ปการศึกษา 2560 หนวยงานท่ีกํากับดูแลและ

รับผิดชอบ 
เปาหมาย คะแนน 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต    
คาเปาหมายเดิม 
1 ตัวบงชี้ท่ี  1.4 จํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

 
I 

รอยละ 10  2.50 
คะแนน 

(ตองปรับปรุง) 

คณะ/วิทยาลัย/สสว. 

ปรับปรุง 
1 ตัวบงชี้ท่ี  1.4 จํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

 
I 

นอยกวา
รอยละ 10  

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

คณะ/วิทยาลัย/สสว. 
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2) ระดับมหาวิทยาลัย 

 
ท่ี 

ตัวบงชี้ 
ชนิด 

ตัวบงช้ี 
(IPO) 

คาเปาหมาย  
ปการศึกษา 2560 หนวยงานท่ีกํากับดูแลและ

รับผิดชอบ 
เปาหมาย คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย    
คาเปาหมายเดิม 
1 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย

งานสรางสรรค 
I คาเฉล่ีย 

4.51 
4.51 คะแนน 

(ดีมาก) 
ส.วิจัย/คณะ/วิทยาลัย 

ปรับปรุง 
1 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย

งานสรางสรรค 
I คาเฉล่ีย 

5.00  
5.00 คะแนน 

(ดีมาก) 
ส.วิจัย/คณะ/วิทยาลัย 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ดําเนินการปรับแกเพิ่มเติมขอมูล
ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

  4.2.4 (ราง) ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2560 ที่ประชุมรวมกันพิจารณา (ราง) ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายใหงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทํารายงานเพื่อนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

  4.3 (ราง) คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 ที่
ประชุมรวมกันพิจารณา (ราง) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 เพื่อใชเปน
แนวทางในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามบริบทของมหาวิทยาลัย  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ดําเนินการเผยแพรคูมือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 ไปยังทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
  
ระเบียบวารที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ  
 ประธานที่ประชุม ผศ.เจษฏา  ความคุนเคย ขอใหหนวยงานสนับสนุนมีทบทวนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน และการรายงานขอมูลพื้นฐาน (Common dataset) เพื่อ
สนับสนุนขอมูลใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 1) งานการเงิน จัดสงขอมูลตนทุนตอหนวยในปงบประมาณ 2560 ภายในเดือน มกราคม2561 
ใหแกทางคณะและหนวยงานเพื่อนํามาวิเคราะหตนทุนความคุมคาตอหนวย เพื่อใชในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
รวมทั้งใชเพื่อประกอบการพิจารณาในการบริหารจัดการการดําเนินงาน 
 2) สํานัก/สถาบัน พิจารณาและตรวจสอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหนวยงานสนับสนุน เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขององคกร เปนไปดวยความ
เรียบรอย 
 3) หนวยงานสนับสนุนที่เก่ียวของในแตละองคประกอบ ดําเนินการจัดทํา แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 ขอมูลกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ และ
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ระยะเวลา เพื่อใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยรวบรวมจัดสงให งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ภายในวันที่  
30 ตุลาคม 2560 

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.  

 

 

นางสาววีระพร  ปทุมยา  

ผูจดบนัทึกรายงานการประชุม 

 

      นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว  

หัวหนาสํานักงาน  

 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิตา  ทศิาดลดิลก  

ผูชวยอธิการบด ี


