
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ วันศุกรท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ๔๐๙ ช้ัน ๔ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

 

ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล  ธนานันต  ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยศิริพร  จิระชัยประสิทธิ   กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร  กรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยอาทิมา แปนธัญญานนท  กรรมการ  

๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี  กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชยั วงศสิรสวัสดิ ์  กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล   กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ  กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสมาพร เรืองสังข   กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ  กรรมการ 

๑๑.  อาจารย ดร.หทัยรัตน อวมนอย    กรรมการ 

๑๒.  อาจารย ดร.รัฐพล ศิลปะรัศมี   กรรมการ 

๑๓.  อาจารยชลียา ยางงาม    กรรมการ 

๑๔.  นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมการและเลขานุการ 

๑๕.  นายเกรียงไกร  แกวหลอย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๖.  นางสาวรสสุคนธ นาคภิบาล   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ  กรรมการ ติดภารกิจ 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร  จันทมฤก  กรรมการ ติดภารกิจ 

๓. อาจารยไชย  มีหนองหวา    กรรมการ ติดภารกิจ 

๔. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ   กรรมการ ติดภารกิจ 

๕. นางนิธิวดี  เจริญสุข    กรรมการ ติดภารกิจ 

๖. นางนงลักษณ  สมณะ    กรรมการ ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวิวัฒน     ชินนาทศิริกุล  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๒. นางสาวมณทิพย    จันทรแกว   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๒ 

๓. นางสาวพัทธนันท   แสงปาก   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. อาจารยอัจจิมา     ม่ันทน    สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

๕. นายธนภรณ   ไชยาวรรณ    กองกลาง 

๖. นางสาวศรัญญา    มณีวรรณ   กองกลาง 

๗. นางสาววิมล       มีสมพร    กองกลาง 

๘. นางสาววชิราพร    สมอทอง   กองนโยบายและแผน 

 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต เปนประธานการประชุม กลาวตอนรับเปดการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี ประธานท่ีประชุมแจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบ 

ดังนี้ 
๑.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ไดเชิญตัวแทนจากคณะ/วิทยาลัย เขารวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยดวย เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาและพัฒนาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยทุกระดับใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

๑.๒ ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ๒๕๖๑ ใหม ประกอบดวย 
มาตรฐาน ๕ ดาน ไดแก มาตรฐานท่ี ๑ ดานผลลัพธผูเรียน มาตรฐานท่ี ๒ ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
มาตรฐานท่ี ๓ ดานการบริการวิชาการ มาตรฐานท่ี ๔ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และมาตรฐานท่ี ๕
ดานการบริหารจัดการ โดยใหมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดตัวบงชี้ของตนเองไดแตตองอยูในกรอบมาตรฐาน  

๑.๓ มหาวิทยาลัยจะจัดทําเกณฑตัวบงชี้ใหมใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา ๒๕๖๑ เริ่มใชเกณฑใหม
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ สําหรับปการศึกษา ๒๕๖๑ จะใชเกณฑเดิมไปกอน 

๑.๔ มหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัด รอยละหลักสูตรท่ีผานการข้ึนทะเบียน TQR เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ให
เริ่มรายงานในปงบประมาณ ๒๕๖๒  
   
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

 นางสาวศิริวรรณ สุขแซว กรรมการและเลขานุการท่ีประชุม นําเสนอ รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  
๘  สิงหาคม ๒๕๖๑  

 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีขอแกไข  



๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 - ไมมี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

นางสาวศิริวรรณ สุขแซว นําเสนอ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ/วิทยาลัย ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว หนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐  
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐  

ซ่ึงมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือวันท่ี ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๗ คณะ และ ๑ 
วิทยาลัย โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๗ (ระดับดี) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

องคประกอบ 
คะแนนเฉลี่ยรวมรายองคประกอบของคณะ/วิทยาลัย 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ครุศาสตร 
เทคโนโลย ี
การเกษตร 

วิทยา 
ศาสตร 

วิทยาการ 
จัดการ 

มนุษย 
ศาสตร 

สาธารณ 
สุขศาสตร 

วิทยาลยั
นวัตกรรม 

๑ การผลิตบัณฑิต ๔.๔๓ ๔.๒๘ ๔.๑๖ ๔.๐๙ ๓.๘๔ ๓.๓๔ ๓.๑๘ ๓.๘๔ 
๒ การวิจัย ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๔.๘๓ ๔.๒๑ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๓.๑๗ ๕.๐๐ 
๓ การบริการวิชาการ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
๔ การทํานบุํารุงศิลปะฯ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
๕ การบริหารจัดการ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๐ 

คะแนนเฉล่ีย ๔.๗๔ ๔.๕๓ ๔.๕๐ ๔.๔๐ ๔.๓๙ ๔.๒๓ ๓.๗๔ ๔.๓๙ 
  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

๔.๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว ปการศึกษา 
๒๕๖๐ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว ปการศึกษา 
๒๕๖๐ ซ่ึงมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๔ (ระดับดี) มีรายละเอียดดังนี้ 

องคประกอบ 
ตัว

บงชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน I P O คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ๕ ๒.๔๒ ๓.๐๐ ๓.๓๘ ๒.๗๘ ดี 

องคประกอบที่ ๒ วิจัย ๓ ๔.๐๐ ๑.๖๖ ๕.๐๐ ๓.๕๕ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๓ บริการวิชาการ ๑ - ๓.๐๐ - ๓.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๔ การทํานุบาํรุงศิลปะฯ ๑ - ๔.๐๐ - ๔.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจดัการ ๓ - ๔.๕๐ - ๔.๕๐ ดีมาก 

ผลการประเมิน ๑๓ ๓.๒๑ ๓.๒๓ ๔.๑๙ ๓.๕๔ ดี 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 



๔ 

๔.๑.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน  ปการศึกษา 
๒๕๖๐  

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 
๒๕๖๐ ซ่ึงมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือวันท่ี ๒๗- ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๗ หนวยงาน 
โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนนเฉลี่ยอยูในชวง ๓.๐๗-๔.๕๙ (ระดับดี-ดีมาก) มี
รายละเอียดดังนี้  

 

หนวยงาน 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

องคประกอบ 
ท่ี ๑ 

องคประกอบ 
ท่ี ๒ 

รวมจํานวน

ตัวบงชี้ 

คะแนนเฉลี่ย

ภาพรวม 

ระดับ

คุณภาพ 

๑. สํานักงานอธิการบดี  ๔.๖๗ ๕.๐๐ ๑๐ ๔.๙๐ ดีมาก 

  ๑.๑ กองกลาง ๓.๓๓ ๔.๖๗ ๖ ๔.๐๐ ดี 

  ๑.๒ กองนโยบายและแผน ๓.๘๓ ๕.๐๐ ๔ ๔.๑๓ ดี 

  ๑.๓ กองพัฒนานักศึกษา ๔.๗๖ ๕.๐๐ ๖ ๔.๘๘ ดีมาก 

๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๔.๔๘ ๑.๖๗ ๖ ๓.๐๗ พอใช 

๓. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๔.๖๗ ๕.๐๐ ๔ ๔.๗๕ ดีมาก 

๔. สํานักสงเสริมการเรยีนรูและบริการวิชาการ ๕.๐๐ ๔.๖๗ ๖ ๔.๘๓ ดีมาก 

๕. บัณฑติวิทยาลยั ๔.๖๗ ๕.๐๐ ๖ ๔.๘๓ ดีมาก 

๖. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๓๐ ๕.๐๐ ๕ ๔.๕๘ ดีมาก 

๗. งานวิชาศึกษาท่ัวไป ๕.๐๐ ๓.๖๖ ๘ ๔.๑๖ ดี 
 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

๔.๑.๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ปการศึกษา ๒๕๖๐  
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐ มีการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือวันท่ี ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๘ (ระดับดี) มีผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 

องคประกอบ 
ตัว
บงชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน I P O คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ๕ ๓.๑๒ ๕.๐๐ ๓.๐๖ ๓.๘๖ ดี 
องคประกอบที่ ๒ วิจัย ๓ ๓.๕๔ ๕.๐๐ ๔.๔๔ ๔.๓๓ ดี 
องคประกอบที่ ๓ บริการวิชาการ ๑ - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ ดีมาก 
องคประกอบที่ ๔ การทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๑ - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจดัการ ๓ - ๕.๐๐ ๔.๓๗ ๔.๔๖ ดี 
รวม ๑๓ ๓.๒๖ ๕.๐๐ ๓.๙๖ ๔.๒๘ ดี 

 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 



๕ 

๔.๒ (ราง)แผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑ 

นางสาวศิริวรรณ สุขแซว นําเสนอ ตามท่ีงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทํา(ราง)แผน
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จึงขอเสนอเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ กอนนําเสนอผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ตอไป  

 
ท่ีประชุม มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรแกไขหนา ๘ เกณฑมาตรฐาน ๒๕๕๘ ตัวบงชี้ระดับปรญิญาตรี ๓ ขอ เปน ๕ ขอ 
๒. ควรเพ่ิมเติมขอมูลปของเกณฑมาตรฐาน หนา ๓ ขอ ๔.๑ ระดับหลักสูตร คณะกรรมการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย ประธานหลักสูตร  อาจารยประจํา
หลักสูตร(เกณฑป ๒๕๔๘)/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร(เกณฑป ๒๕๕๘) 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  โดยใหงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพดําเนินการแกไขตาม

ขอเสนอแนะ เพ่ือเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

๔.๓ (ราง)คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

นางสาวศิริวรรณ สุขแซว นําเสนอ ตามท่ีงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทํา(ราง)คูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จึงขอเสนอเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ  

 
ท่ีประชุม มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรเพิ่มขอมูลตําแหนง หนา ๒ ขอ ๓.๑.๑.๓ รองผูอํานวยการกอง รองหัวหนางาน ของ

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ  

๒. ควรระบุคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร กรณีเปนหลักสูตรท่ี
อนุมัติปดตามมติสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินทุกคนจะตองเปนบุคคลภายในท้ังหมด 

๓. ควรระบุกระบวนการและวิธีการนับอาจารยประจําท้ังระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย 
หนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ไวในคูมือประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหทุกหนวยงานใชเปน
แนวทางในการรายงาน 

๔. ควรแกไข หมายเหตุ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การมีบทบาทในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประเมินไมควรดําเนินการตอเนื่องกัน โดยสามารถประเมินติดตอกันตอเนื่อง ๒ ป
การศึกษาเทานั้น เดิมเพียงระดับหนวยงานสนับสนุน ใหปรับเปน ทุกระดับ 

๕. ควรเพ่ิมเติม คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน
สนับสนุน บุคลากรในสังกัดหนวยงานไมสามารถเปนคณะกรรมการฯ ได 

 

มติ ท่ีประชุม เห็นชอบ  โดยใหงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพดําเนินการแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 



๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต แจงเรื่อง หนวยงานสนับสนุนท่ีตองการปรับปรุงแกไข      

ตัวบงชี้ของหนวยงานใหจัดสงไปยังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพ่ือรวบรวมเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในครั้งตอไป  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 
  (นางสาวรสสุคนธ  นาคภิบาล) 

 ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
                       
 

(นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว) 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                  
              
 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล  ธนานันต) 
ผูรับรองรายงานการประชุม 


