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รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คร้ังที ่1/2560 วันที ่11 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น. 

ณ หอ้งประชุมบัณฑิตวิทยาลยั 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฏา  ความคุ้นเคย  กรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  พิชญกุล   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรี์ธนกิษ์  ศิริโวหาร  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก    กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทกัษ ์  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด  ขจรภัย   กรรมการ 
7. อาจารย์ไชย  มหีนองหว้า    กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา  แป้นธัญญานนท ์  กรรมการ 
9. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ   กรรมการ 
10. นางสาวกัลยทัศน์  พราหมณ์สําราญ   กรรมการ 
11. นางนงลักษณ์  สมณะ    กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา  ทศิาดลดิลก  กรรมการ 
13. นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวเนตรชนก  สีรับขวา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นายเกรียงไกร  แก้วหลอย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาววีระพร  ปทุมยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.ดนุชา  สลีวงศ์    บัณฑิตวทิยาลัย 
2. นางสาวสายพิน  ทาทอง    สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
3. นางสาวกรรณิกา  สร้อยสําโรง   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. นางสาวสุจิตรา  วงษ์สด    กองกลาง 
5. นางสาวแก้วตา  แสนรักษ์    กองกลาง 
6. นางสาววราภรณ์  ไชยสุริยานันท์   กองพัฒนานักศึกษา 
7. นางสาวอรอุมา  พรหมน้อย    กองนโยบายและแผน 
8. นางสาววชิราพร  สมอทอง    กองนโยบายและแผน 
9. นางสาววิมล  มีสมพร    กองกลาง 
10. นางนุชนภา  ทางไธสง    กองกลาง 
11. นางสาวกัญชญาวีร์  กุลพิพัฒน์เตชนาถ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
เร่ิมประชุมเวลา 11.00 น. 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและเปิดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2560 โดยดําเนินการตามวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม แจ้งวัตถุประสงค์การประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2560 เพื่อรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในรอบการศึกษา 2559 และร่วมพิจารณาทบทวนนโยบาย ระบบและกลไก การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 ทบทวนค่าเป้าหมายรายตัวบ่งชี้ในทุก
ระดับ พิจารณา (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 และ (ร่าง) ปฏิทิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 - ไม่มี-  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 

  3.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจําปีการศึกษา 2559 
   ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหลักสูตรที่รับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวนทั้งส้ิน 65 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 52 
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 13 หลักสูตร จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 พบว่า 
ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานและการบริหารงาน “ผ่าน” เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. สําหรับคะแนน
เฉล่ียภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2-6 จําแนกคะแนนตามระดับคุณภาพของหลักสูตร คือ ระดับคุณภาพน้อย คะแนน
เฉล่ียระหว่าง 0.01 -2.00 จํานวน 2 หลักสูตร ระดับคุณภาพปานกลาง คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.01 -3.00 จํานวน 10 
หลักสูตร และระดับคุณภาพดี คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.01 -4.00 จํานวน 53 หลักสูตร โดยรวมคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
3.22 คะแนน ระดับคุณภาพการดําเนินงาน “ระดับดี” 

 มติที่ประชุม รบัทราบ  

  3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจาํปีการศึกษา 2559 
   ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2560 โดยรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จํานวน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะจํานวน 5 
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ ภาพรวมคิดเป็นคะแนน
เฉล่ีย 4.33 (ระดับดี) มีรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบ 
คะแนนเฉลี่ยรวมรายองค์ประกอบของคณะ/วิทยาลัย 

เทคโนโลยี 
การเกษตร 

ครุศาสตร ์
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
วิทยา 
ศาสตร ์

วิทยาลัย
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 การบรกิารวิชาการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 
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องค์ประกอบ 
คะแนนเฉลี่ยรวมรายองค์ประกอบของคณะ/วิทยาลัย 

เทคโนโลยี 
การเกษตร 

ครุศาสตร ์
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
วิทยา 
ศาสตร ์

วิทยาลัย
นวัตกรรม 

วิทยาการ 
จัดการ 

มนุษย 
ศาสตร ์

สาธารณ 
สุขศาสตร ์

4 การทํานุบํารงุศิลปะฯ 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  

  3.1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจําปีการศึกษา
2559 
   ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก/สถาบัน เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 โดย กําหนดให้หน่วยงานระดับ
สํานัก/สถาบันรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น จํานวน 2 
องค์ประกอบ พบว่า สํานัก/สถาบัน มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คิดเป็นคะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 3.59-
4.59 (ระดับดี-ดีมาก) รายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก/สถาบัน จําแนกตาม
องค์ประกอบแสดงดังตาราง  
 

หน่วยงาน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

องค์ประกอบ
ที่ 1 

องค์ประกอบ
ที่ 2 

รวม
จํานวน
ตัวบ่งชี ้

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 
 1.3 กองพัฒนานักศึกษา 4.76 5.00 6 4.88 ดีมาก 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.16 5.00 6 4.58 ดีมาก 
3. สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
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. สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

3.70 5.00 4 4.03 ดี 

7. งานวิชาศึกษาทั่วไป 4.11 3.28 8 3.59 ดี 

 มติที่ประชุมรับทราบ 
  3.1.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2559
   ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9- 10 ตุลาคม 2560 มีองค์ประกอบในการประกัน
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คุณภาพระดับคณะจํานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 5 
องค์ประกอบ ภาพรวมคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.44 (ระดับดี) จากผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. 
กําหนด ในรอบปีการศึกษา 2556 มีผลการประเมินสรุปได้ดังนี้  
 

องค์ประกอบ 

คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ปีการศึกษา  
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล คะแนน
เฉลี่ย 

แปล 
ผล 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปล 
ผล 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 3.59 ดี 3.74 ดี 3.72 ดี 

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย 4.68 ดีมาก 4.51 ดีมาก 4.94 ดีมาก 
องค์ประกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่4 การทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 3.99 ดีมาก 4.43 ดีมาก 4.78 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.15 ดี 4.27 ดี 4.44 ดี 

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) แผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560  
  4.1.1 ทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2560 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยประจําปี
การศึกษา 2560 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
  4.1.2 ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี

การศึกษา 2560 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 2560         

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายให้งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทํารายงานเพื่อนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

  4.1.3 ทบทวนค่าเป้าหมายรายตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 2560 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและทบทวนค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2560 และมีข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
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1) ระดับหลักสตูร 

ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

ชนิด 
ตัวบ่งช้ี 
(IPO) 

ระดับท่ีรับการ
ประเมิน ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2560 หน่วยงานท่ีกาํกบั
ดูแลและรับผิดชอบ ตร ี โท เอก เป้าหมาย 

การ
ดําเนินงาน 

แปลผล
คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต        
ค่าเป้าหมายเดิม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 (ปรญิญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตพีิมพห์รือเผยแพร่ 

O -   ร้อยละ  
30 

3.75 
คะแนน 

(ดี) 

หลักสูตร 
/คณะ/วิทยาลัย/
บัณฑิตวิทยาลัย 

ปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 (ปรญิญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตพีิมพห์รือเผยแพร่ 

O -   ร้อยละ  
40 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

หลักสูตร 
/คณะ/วิทยาลัย/
บัณฑิตวิทยาลัย 

ค่าเป้าหมายเดิม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 (ปรญิญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

O -   ร้อยละ  
64 

4.00 
คะแนน 

(ดี) 

หลักสูตร 
/คณะ/วิทยาลัย/
บัณฑิตวิทยาลัย 

ปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 (ปรญิญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

O -   ร้อยละ  
80 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

หลักสูตร 
/คณะ/วิทยาลัย/
บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์
ค่าเป้าหมายเดิม 
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลกัสูตรท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
I    ป.ตรี 15 % 

ป.โท 45 % 
ป.เอก 75 % 

3.75
คะแนน 

(ดี) 

หลักสูตร/คณะ/
วิทยาลัย/งานการ

เจ้าหน้าท่ี 
ปรับปรุง 
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลกัสูตรท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
I    ป.ตรี 20 % 

ป.โท 80 % 
ป.เอก 100 % 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

หลักสูตร/คณะ/
วิทยาลัย/งานการ

เจ้าหน้าท่ี 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ค่าเป้าหมายเดิม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลกัสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

P    ร้อยละ 
95 

4.75 
คะแนน 

(ดี) 

หลักสูตร/คณะ/  
วิทยาลัย/สสว./บัณฑิต
วิทยาลัย 

ปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลกัสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

P    ร้อยละ 
100 

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

หลักสูตร/คณะ/  
วิทยาลัย/สสว./บัณฑิต
วิทยาลัย 
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2) ระดับคณะ  

 
ท่ี 

ตัวบ่งช้ี 
ชนิด 

ตัวบ่งช้ี 
(IPO) 

ค่าเป้าหมาย  
ปีการศึกษา 2560 หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลและ

รับผิดชอบ 
เป้าหมาย คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต    
ค่าเป้าหมายเดิม 
1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.4 จํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

 
I 

ร้อยละ 10  2.50 
คะแนน 

(ต้องปรับปรุง) 

คณะ/วิทยาลัย/สสว. 

ปรับปรุง 
1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.4 จํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

 
I 

น้อยกว่า
ร้อยละ 10  

5.00 
คะแนน 
(ดีมาก) 

คณะ/วิทยาลัย/สสว. 

2) ระดับมหาวทิยาลยั 

 
ท่ี 

ตัวบ่งช้ี 
ชนิด 

ตัวบ่งช้ี 
(IPO) 

ค่าเป้าหมาย  
ปีการศึกษา 2560 หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลและ

รับผิดชอบ 
เป้าหมาย คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย    
ค่าเป้าหมายเดิม 
1 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัย

งานสร้างสรรค์ 
I ค่าเฉลี่ย 

4.51 
4.51 คะแนน 

(ดีมาก) 
ส.วิจัย/คณะ/วิทยาลัย 

ปรับปรุง 
1 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัย

งานสร้างสรรค์ 
I ค่าเฉลี่ย 

5.00  
5.00 คะแนน 

(ดีมาก) 
ส.วิจัย/คณะ/วิทยาลัย 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ดําเนินการปรับแก้เพิ่มเติมข้อมูล
ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

  4.1.4 (ร่าง) ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2560 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายให้งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทํารายงานเพื่อนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

  4.2 (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 ที่
ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามบริบทของมหาวิทยาลัย  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  
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ระเบียบวารที่ 5 เร่ืองอื่นๆ  
 ประธานที่ประชุม ผศ.เจษฏา  ความคุ้นเคย ขอให้หน่วยงานสนับสนุนมีทบทวนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน และการรายงานข้อมูลพื้นฐาน (Common dataset) เพื่อ
สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 1) งานการเงิน จัดส่งข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2560 ภายในเดือน มกราคม2561 
ให้แก่ทางคณะและหน่วยงานเพื่อนํามาวิเคราะห์ต้นทุนความคุ้มค่าต่อหน่วย เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
รวมทั้งใช้เพื่อประกอบการพิจารณาในการบริหารจัดการการดําเนินงาน 
 2) สํานัก/สถาบัน พิจารณาและตรวจสอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขององค์กร เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 3) หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในแต่ละองค์ประกอบ ดําเนินการจัดทํา แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 ข้อมูลกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ และ
ระยะเวลา เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยรวบรวมจัดส่งให้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ภายในวันที่  
30 ตุลาคม 2560 

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.  

 
 

นางสาววีระพร  ปทุมยา  
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
      นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว  

หัวหน้าสํานักงาน  
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา  ทศิาดลดิลก  
ผู้ช่วยอธิการบด ี


