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รายงานการประชุมพิจารณาข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกับตัวบ่งชี้เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  

วันจันทรท์ี่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๔.๐๐  น.    
ณ  ห้องประชมุสรัสจนัทร  อาคาร  ๑๐  ชั้น  ๒   มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

   ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม  
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบในเรื่องต่างๆ  ดังนี้ 

1. แจ้งกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554  โดยการประเมินระดับสาขา  
จะดํา เนินการประเมินช่วง ต้นเดือนมิถุนายน  2555  การประเมินระดับคณะ  สํ านัก   สถาบัน          
ดําเนินการประเมินต้นเดือนกรกฎาคม 2555  และทางฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากําลังดําเนินการจัดทํา
คําสั่งผู้ตรวจประเมินฯ  ระดับสาขา 

2. หน่วยงานระดับสาขา   ให้ดําเนินการส่งภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เพื่อให้
ส่วนกลางรวบรวมและดําเนินการต่อไป / หน่วยงานระดับคณะ  ให้ดําเนินการส่งภายในวันที่  15 มิถุนายน  
๒๕๕๕ 

3. สรุปประเด็นการรวบรวมข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  ในการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง  สืบเนื่องจากการประชุมในวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

ลําดับที่ ตัวบ่งชี ้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 1.2.2  ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ (สมศ.16.2) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่วนกลางประเมินผลส่งข้อมูลให้คณะ 
กําหนดส่งกลางเดือนพฤษภาคม 2555 

2 1.3  ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลัษณ์ของสถาบัน (สมศ.17) 

กองนโยบายและแผน /       
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
(น.ส.อรอนงค์  ชูเดชวัฒนา) 

ส่วนกลางส่งเครื่องมอืใหห้น่วยงานสํารวจ
แล้ว  หน่วยงานเก็บแบบสอบถามส่งทีง่าน
ประกันคุณภาพฯ ภายในวันพธุที่ 4 เมษายน 
2555   

3 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลกัสูตร 

สาขาวิชา / คณะ ทุกหนว่ยงานดาํเนินการเอง 

4 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกลางจัดทําเครื่องมอืในข้อ 3 แล้วส่งให้
คณะจัดเก็บข้อมูลเสร็จแล้วส่งกลับที่งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ ภายในวันพธุที่  
4  เมษายน 2555  

5 2.5 ห้องสมุด อปุกรณ์ และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

คณะ/สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ / สํานัก

ส่วนกลางจัดทําเครื่องมอืแล้วส่งใหก้อง
พัฒนานักศึกษาจัดเก็บข้อมูลเสร็จแล้ว



-๒- 
 

 

ลําดับที่ ตัวบ่งชี ้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  

ส่งกลับส่วนกลางเพื่อวิเคราะหข์อ้มูลโดยจะ
เก็บขอ้มูล  ช่วงซ้อมรับพระราชทานปริญญา
บัตร  

6 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน เป็นหน่วยงาน
ดําเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ
ภายในวันศุกร์ที ่5 พฤษภาคม 
2555 

ปีการศึกษา 2/2554 ดําเนินการให้นกัศึกษา
ประเมินผ่านระบบคอมพิวเตอร ์ และรูปเล่ม
จะแล้วเสร็จภายในเดอืนเมษายน 2555 

7 2.10 คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตร ีโทและเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหง่ชาติ (สมศ.2) 

คณะ / โครงการจัดตัง้บัณฑิต
วิทยาลัย / สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ในระดับปริญญาตรี  สถาบันวจิยัและพัฒนา
ดําเนินการเก็บข้อมูล  ส่วนปรญิญาโทและ
ปริญญาเอกโครงการจัดตัง้บัณฑิตวิทยาลัย
ดําเนินการเก็บข้อมูล 

8 2.11 ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่รับ
การตพีิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3) 
ใช้ปีการศึกษาในการเก็บขอ้มูล 

โครงการจัดตัง้บัณฑิตวิทยาลัย - โครงการจัดตัง้บัณฑิตดําเนินการรวบรวม
ข้อมูล 
- สาขาวิชาที่นกัศึกษาทีย่ังไม่สําเร็จการศึกษา
ไม่ต้องทําตัวบ่งชี้นี้ และก็ไม่ต้องนํามาหาร 
- เก็บขอ้มูลแบบแยกหลักสูตร  เพื่อความ
สะดวกในการจดัทํา SAR ในระดับคณะและ
สาขาต่อไป 

9 2.12  ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
(สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี 4) 

โครงการจัดตัง้บัณฑิตวิทยาลัย - โครงการจัดตัง้บัณฑิตดําเนินการรวบรวม
ข้อมูล 
- สาขาวิชาที่นกัศึกษาทีย่ังไม่สําเร็จการศึกษา
ไม่ต้องทําตัวบ่งชี้นี้ และก็ไม่ต้องนํามาหาร 
- เก็บขอ้มูลแบบแยกหลักสูตร  เพื่อความ
สะดวกในการจดัทํา SAR ในระดับคณะและ
สาขาต่อไป 

10 3.1 ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการด้านขอ้มลู
ข่าวสาร  

กองพัฒนานักศึกษา / คณะ ส่วนกลางจัดทําเครื่องมอืแล้วส่งใหก้อง
พัฒนานักศึกษาจัดเก็บข้อมูลเสร็จแล้ว
ส่งกลับส่วนกลางเพื่อวิเคราะหข์อ้มูลโดยจะ
เก็บขอ้มูล  ช่วงซ้อมรับพระราชทานปริญญา
บัตร (11  เมษายน 2555) 

11 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งข้อมลูให้หน่วยงาน 



-๓- 
 

 

ลําดับที่ ตัวบ่งชี ้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหต ุ

12 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรคต์่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
(น.ส.วิภาวรรณ  ใหญ่สมบูรณ์) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําขอ้มูลส่งให้คณะ
ตรวจสอบ คณะส่งกลับที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

13 4.4 งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
(สมศ.5) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
(น.ส.สุภาวดี  สุวรรณเทน) 

- สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําข้อมูลส่งให้
คณะตรวจสอบ คณะส่งกลับทีส่ถาบันวิจัย
และพัฒนา 
- หน่วยงานจัดส่งข้อมูลทีต่รวจสอบหรือ
เพิ่มเติมแล้วส่งข้อมูลภายในวันพุธที่ 28  
มีนาคม  2555 

14 4.5 งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์
ที่นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(น.ส.วิภาวรรณ  ใหญ่สมบูรณ์) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําขอ้มูลส่งให้
หน่วยงานตรวจสอบข้อมูล  และส่งกลับที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

15 4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ  

กองนโยบายและแผน 
สํานักส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน 

- กองนโยบายและแผนจะรวบรวมผลงานที่
จดลิขสิทธิใ์ห้ส่วนหนึ่ง 
- สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะ
สรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ 
- คณะสํารวจขอ้มูลระดับคณะ 

16 5.5.1 ผลการชี้นํา ป้องกันหรือ
แก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 
1 ภายในสถาบัน (สมศ.18.1)  

กองพัฒนานักศึกษา / คณะ ใช้ข้อมูลร่วมกับสถาบัน 

17 5.5.2 ผลการชี้นํา ป้องกันหรือ
แก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 
2 ภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2)  

 กองพัฒนานักศึกษา / คณะ ใช้ข้อมูลร่วมกับสถาบัน 

18 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
(สมศ.11) 

สถาบันภาษา  ศิลปะ  และ
วัฒนธรรม 

สถาบันภาษา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมเป็น
เจ้าภาพเก็บข้อมูลทุกหน่วยงานตามเกณฑ์
การประเมิน  โดยกองพัฒนานกัศึกษาจะเก็บ
ข้อมูลกับนกัศึกษา  (11  เมษายน 2555) 

19 7.1 ภาวะผู้นําของสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดบัของสถาบัน 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี กองนโยบายและแผนนําข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
ของกองนโยบายและแผน 
 
 
 
 



-๔- 
 

 

ลําดับที่ ตัวบ่งชี ้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหต ุ

20 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ส่วนกลางออกแบบเครื่องมอื คณะจัดเก็บ
ข้อมูล 
 

21 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน ส่วนกลางออกแบบเครื่องมอื คณะจัดเก็บ
ข้อมูล 

22 7.5 การปฏิบัตติามบทบาท
หน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.
12) 

เลขาสภามหาวทิยาลัย ตัวบ่งชีร้ะดับมหาวิทยาลัย  (เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยจดัทําเครือ่งมือสง่ใหห้น่วยงาน
ประเมินและส่งที่งานประกันคณุภาพฯ  
ภายในวันพุธที่  4  เมษายน 2555) 

23 10.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

คณะ/กองพัฒนานักศึกษา  
 

หน่วยงานใช้ขอ้มูลจากส่วนกลาง 

24 10.2 ผลที่เกิดกบัผู้เรียนตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู ้เจต
คติที่ดีตลอดจนเกิดพฤตกิรรม
ตามคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ทั้ง 
3 ด้าน 

คณะ/กองพัฒนานักศึกษา  
 

หน่วยงานใช้ขอ้มูลจากส่วนกลาง 

25 11.1 การดําเนนิกิจกรรม / 
โครงการเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นคนด ี
มีจิตสาธารณะและมีทักษะ
วิชาชีพ 

คณะ / กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานใช้ขอ้มูลจากส่วนกลางที่เป็น
โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

26 11.2 การดําเนนิกิจกรรม / 
โครงการเพื่อใหบ้รรลุผลถึง
เอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

คณะ / กองพัฒนานักศึกษา / 
สํานักส่งเสริมวชิาการฯ / 
สถาบันภาษาศิลปะฯ  

ในส่วนของการให้โอกาสในการเข้าศึกษาทาง
งานประกันคุณภาพการศึกษาประสานกับ
สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
เกี่ยวกับช่องทางการรับนกัศึกษา  และ
โครงการที่เกี่ยวข้องของสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  และนําขึ้น  
เว็บไซต์  ของงานประกันฯ : ข้อมูลกลางใน
การจดัทํา  SAR 
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4. แจ้งข้อมูลกลางในการจัดทํา  SAR  ปีการศึกษา  2554  ที่งานประกันคุณภาพฯ  ประสาน
ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์  http://eqa.snru.ac.th/  เพื่อให้หน่วยงานสามารถนําไปใช้ประกอบการพิจารณาใน
องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้ 

 
ข้อมูลกลางในการจัดทํา SAR ปีการศึกษา 2554 

 
1. ข้อมูลเบ้ืองต้นประกอบตัวบ่งชี้ที่ 2.2/2.3/2.13 (ข้าราชการ) 

 2. ข้อมูลเบ้ืองต้นประกอบตัวบ่งชี้ที่ 2.2/2.3/2.13 (ข้าราชการ) รวมทั้งหมด 
 3. ข้อมูลเบ้ืองต้นประกอบตัวบ่งชี้ที่ 2.2/2.3/2.13 (พนักงานมหาวิทยาลัย,อัตราจ้าง) 
 4. จํานวนนักศึกษา  ข้อมลู  ณ  6  ตุลาคม 2554 
 5. จํานวนหลักสูตรที่เปิด ภาคเรียนที่  1/2554  ข้อมูล  ณ  วันที่  6 ตุลาคม 2554 
 6. ตารางสรุปจํานวน ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ   อาจารย์พิเศษ 

7. สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 

  5. ในการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ของ สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)  (สมศ.)  ที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  ให้ใช้ข้อมูล  3  ปีย้อนหลัง  แต่ถ้าไม่ครบ  3  ปี  ก็ให้ใช้
ข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ปีการศึกษา  2553  กับปีการศึกษา  2554 

 

  เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
 
           
 
 

 
    

 
 

 

(นางศุภวารี  วงศ์ปทุม) 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสด์ิ) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


