
หน้าท่ี 1  จากท้ังหมด 9 หน้า 

ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
ครั้งที่  3 / 2556 

ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556  เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ ห้อง  1116  อาคาร 1  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

................................................................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี  1   :   ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   1.1 ขอขอบคุณในความร่วมมือการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา SAR  
รอบ 12 เดือน ของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
   
ระเบียบวาระท่ี  2   :   รับรองการประชุม 
   รับรองการประชุมครั้งที่ 2/2556  ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม  2556  เวลา 09.00 – 
11.00 น.  ณ ห้อง  1116  อาคาร 1  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   :    เรื่องสืบเนื่อง  
         3.1 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา SAR  รอบ 12 เดือน ประจ าปี 2555 
   3.2  ข้อเสนอแนะในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 12 เดือน ประจ าปี 
2555 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   :    เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี   5  :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 พิจารณาผู้รับผิดชอบองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปี 2556 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  :    เรื่องอ่ืนๆ  
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
ครั้งที่  3 / 2556 

ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556  เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ ห้อง  1116  อาคาร 1  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

................................................................................................................................................................. 
 
 
รายนามการประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมที่มาประชุม 
1. อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ   ประธานหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
2. อาจารย์ปทุมพร โพธิ์กาศ    อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
3. อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
4. อาจารย์อัมพร  ศรีประเสริฐสุข   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
5. อาจารย์ญาณินี ภู่พัฒน์    อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
6. นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ   เลขานุการประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
 

รายนามการประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร. เมธาว ี อุดมธรรมานุภาพ   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ  
2. อาจารย์โฉมสมร เหลือโกศล   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ     
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เริ่มประชุม เวลา 11.00  น. 

 อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ  ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการตามวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
      วาระที่  1.1  การประกันคุณภาพการศึกษา SAR  รอบ 12 เดือน ของหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ    
 สรุปเรื่อง    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การตรวจ การประกันคุณภาพการศึกษา SAR  
รอบ 12 เดือน ของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ในระดับคณะ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
อาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างดี และขอให้อาจารย์ทุกท่านน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 2556 ต่อไป    
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองการประชุมครั้งที่  2/2555 
   รับรองการประชุมครั้งที่ 2/2556  ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม  2556  เวลา 09.00 – 
11.00 น.  ณ ห้อง  1116  อาคาร 1  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
   จงึน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือ
พิจารณารับรอง 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี  3.1  สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา SAR  รอบ 12 เดือน ประจ าปี 2555 
 
 สรุปเรื่อง   สรุปประกันคุณภาพการศึกษา โดย อ.ปทุมพร  โพธิ์กาศ  ประธานงานประคุณภาพ
ของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ได้สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา SAR  รอบ 12 เดือน 
ประจ าปี 2555  ดังตารางดังต่อไปนี้ 
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ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2555  
      

 
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 
(สกอ.) 

 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

(= บรรลุ) 
( x = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมนิ   (เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ 1.1 8 ข้อ 8 ข้อ  5 คะแนน 
ตัวบ่งชี ้2.1 5 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน 
ตัวบ่งชี ้2.2 ร้อยละ 18 ร้อยละ 14.29 x 2.38 คะแนน 
ตัวบ่งชี ้2.3 ร้อยละ 18 ร้อยละ 14.29 x 1.19 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 2.4 7 ข้อ 5 ข้อ  4 คะแนน 
ตัวบ่งชี ้2.6 7 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน 
ตัวบ่งชี ้2.7 5 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน 
ตัวบ่งชี ้2.8 4 ข้อ 4 ข้อ  5 คะแนน 
ตัวบ่งชี ้3.1 7 ข้อ 5 ข้อ x 4 คะแนน 
ตัวบ่งชี ้3.2 6 ข้อ 5 ข้อ  3 คะแนน 
ตัวบ่งชี ้4.1 5 ข้อ 3 ข้อ  3 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 4. 2 3 ข้อ 3 ข้อ  4 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 4.3 25,000 

บาท/คน 
2,142 บาท/คน x 0.43  คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน 
ตัวบ่งชี ้5.2 5 ข้อ 5 ข้อ  4 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 6.1 5 ข้อ 5 ข้อ  4 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 9.1 7 ข้อ 4 ข้อ  4 คะแนน 
 ประกันคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้       สกอ.17 ตัวบ่งชี้                คะแนนเฉลี่ย   3.76 

 
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   
 
วาระท่ี  3.2  ข้อเสนอแนะในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 12 เดือน ประจ าปี 
2555 
 
สรุปเรื่อง  ข้อเสนอแนะในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 12 เดือน ประจ าปี 2555
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ได้ประชุมพิจารณาทบทวนผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555  โดยประธานงานประกันคุณภาพ แจ้งให้ทราบถึงผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรแล้วมีความเห็นว่าประเด็นที่หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ  ต้องให้ความส าคัญที่ต้องด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ  โดยคะแนนที่ได้รับจากการ
ประเมินจากคณะกรรมการ อยู่ที่ 3.76 คะแนน และได้แจ้งผลคะแนนแต่ละองค์ประกอบ และแต่ละตัวชี้วัด ดัง
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เอกสารแนบ  และแจ้งก าหนดส่งแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพตามรายตัวบ่งชี้ของ สกอ.  ที่เชื่อมโยง
กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556    

 
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการจัดแบ่งหน้าที่ในการจัดท าผลการประเมิน แต่ละองค์ประกอบตัวชี้วัด  และ

เห็นควรแบ่งผู้รับผิดชอบโดยการก าหนดฝ่ายก่อนแล้วจึงจัดงานให้เข้ากับฝ่ายนั้น ๆ  ซึ่งหลังจากการพิจารณา
แล้ว สามารถสรุปฝ่ายและผู้รับผิดชอบได้  ดังนี้ 
  

1)  อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ 
  ประธานหลักสูตรฯ รับผิดชอบการด าเนินงานในภาพรวมและการพัฒนาบุคลากร 
 2)  อาจารย์ปทุมพร โพธิ์กาศ  
  รับผิดชอบการประกันคุณภาพของหลักสูตร   
 3)  อาจารย์อัมพร ศรีประเสริฐสุข  
  รับผิดชอบนโยบายและแผน 
 4)  อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์  
  รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ 

5)  อาจารย์ญาณินี ภู่พัฒน์  
  รับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษา 
   

นอกจากนี ้ที่ประชุมได้พิจารณามอบหมายงานตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 1) ให้ประธานหลักสูตรฯ ด าเนินการจัดสรรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพหลักสูตรฯ ปี
การศึกษา 2556   
 2)  การติดตามผลการด าเนินงานโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ โดยให้ทางฝ่าย
แผนฯ ติดตามโครงการที่ยังไม่ได้ส่งผลการด าเนินการ  
 
         คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าหลักสูตรฯ ได้ประชุมพิจารณาทบทวนแล้วมีความเห็นสมควร
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2556 ให้มีความเหมาะสม และประกาศให้บุคลากรในหลักสูตรฯทราบโดยทั่วกันจึงได้จัดประชุมขึ้น และ
ด าเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
  
 ในการประเมินคุณภาพนั้น จะอยู่ในช่วง 1 มิ.ย. 56 – 31 พ.ค. 57 แผนการปรับปรุงการประกัน
คุณภาพจะต้องสอดคล้องกับคณะกรรมการ และแผนปีหน้าจะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการปี  56 
แผนปฏิบัติการ ได้แก่ แผนงานที่หลักสูตรวางแผนไว้  การบริหารโครงการ  การจัดกิจกรรม และงบประมาณ  
และจะเน้นในเรื่องของกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ 
 
 ให้อาจารย์ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดน าข้อเสนอแนะที่ สกอ. ได้จัดท าไว้ให้ใส่ในแนวทางการปรับปรุงตาม
แผน ปี 2556  และให้จัดเก็บเอกสารที่รับผิดชอบไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
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 มอบหมายให้อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผน ในแต่ละตัวชี้วัด โดยท าตามแนวทางการปฏิบัติหรือรายงาน
ความก้าวหน้าของแต่ละตัวบ่งชี้  โดยใช้แนวการจากผลการประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา 2555 ประกอบ 
พร้อมระบุแนวทางการพัฒนา  ส าหรับปี 2556 ตามรูปแบบที่ยืมของมหาวิทยาลัยที่ได้แนบมาพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี   5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1   พิจารณาผู้รับผิดชอบองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปี 2556 
    
สรุปเรื่อง  พิจารณาผู้รับผิดชอบองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปี 2556 ดังตาราง
ดังต่อไปนี้ 
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รายละเอยีด
ชนดิของตัว

บ่งช้ี
ผู้รับผิดชอบ54 ผูรั้บผิดชอบ55 ผู้รับผิดชอบ56

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินการ

1.1 กระบวนการพฒันาแผน กระบวนการ อาจารย์อมัพร อาจารย์อมัพร อาจารย์อมัพร

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณทติ

2.1  ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร กระบวนการ อาจารย์อมัพร อาจารย์อมัพร อาจารย์อมัพร

2.2  อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ปัจจยัน าเขา้ ณัฐธิดา ณัฐธิดา ณฐัธิดา

2.3  อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปัจจยัน าเขา้ ณัฐธิดา ณัฐธิดา ณฐัธิดา

2.4  ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน กระบวนการ อาจารย์ญาณินี อาจารย์ศภุมิตร อาจารย์ศุภมติร

2.5  ห้องสมดุ  อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ปัจจยัน าเขา้ ไม่ต้องประเมิน ไม่ตอ้งประเมิน ไม่ต้องประเมนิ

2.6  ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน กระบวนการ อาจารย์ญาณินี อาจารย์อมัพร อาจารย์อมัพร

2.7  ระบบกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของ

บณัฑิต
กระบวนการ อาจารย์ญาณินี อาจารย์ญาณินี อาจารย์ญาณนิี

2.8  ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบั

นักศึกษา
ผลผลิต อาจารย์อมัพร อาจารย์ญาณินี อาจารย์ญาณนิี

องค์ประกอบที ่3  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา

3.1  ระบบและกลไกการให้ค  าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มลูขา่วสาร กระบวนการ อาจารย์ศุภมิตร อาจารย์ญาณินี อาจารย์ญาณนิี

3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กระบวนการ อาจารย์ศุภมิตร อาจารย์ญาณินี อาจารย์ญาณนิี

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย

4.1  ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ กระบวนการ อาจารย์พัศรินท์ อาจารย์พศัรินท์ อาจารย์พศัรินท์

4.2  ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ กระบวนการ อาจารย์พัศรินท์ อาจารย์พศัรินท์ อาจารย์พศัรินท์

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ า

และนักวิจยั
ปัจจยัน าเขา้ ณัฐธิดา ณัฐธิดา ณฐัธิดา

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม กระบวนการ อาจารย์ชนะ อาจารย์พศัรินท์ อาจารย์พศัรินท์

5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม กระบวนการ อาจารย์ชนะ อาจารย์อมัพร อาจารย์อมัพร

องค์ประกอบที ่6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม กระบวนการ อาจารย์ศุภมิตร อาจารย์ศภุมิตร อาจารย์ศุภมติร

องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ

7.1  ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทกุระดบัของสถาบนั กระบวนการ ไม่ต้องประเมิน ไม่ตอ้งประเมิน ไม่ต้องประเมนิ

7.2  การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ กระบวนการ ไม่ต้องประเมิน ไม่ตอ้งประเมิน ไม่ต้องประเมนิ

7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ กระบวนการ ไม่ต้องประเมิน ไม่ตอ้งประเมิน ไม่ต้องประเมนิ

7.4  ระบบบริหารความเส่ียง กระบวนการ ไม่ต้องประเมิน ไม่ตอ้งประเมิน ไม่ต้องประเมนิ

องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กระบวนการ ไม่ต้องประเมิน ไม่ตอ้งประเมิน ไม่ต้องประเมนิ

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

9.1  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน กระบวนการ อาจารย์ปทุมพร อาจารย์ปทมุพร อาจารย์ปทุมพร

องค์ประกอบที ่10  การบริหารและการจัดการ

10.1  การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี กระบวนการ อาจารย์ปทุมพร อาจารย์ปทมุพร อาจารย์ปทุมพร

10.2  ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี  ฯ ตลอดจนเกิดพฤติกรรมฯ กระบวนการ อาจารย์ปทุมพร อาจารย์ปทมุพร อาจารย์ปทุมพร

        ตารางแสดงรายละเอียดขององค์ประกอบและผู้รับผิดชอบ SAR  ปีการศึกษา  2554-2556

 



หน้าท่ี 8  จากท้ังหมด 9 หน้า 

รายละเอยีด ผู้รับผิดชอบ ปี 54 ผู้รับผิดชอบ ปี 55 ผู้รับผิดชอบ ปี 56

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน

ด้านคุณภาพบัณฑิต

1. บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ไมต่อ้งประเมิน อาจารยอ์มัพร อาจารย์อมัพร

2. คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

ไมต่อ้งประเมิน ไม่ตอ้งประเมิน ไม่ต้องประเมนิ

3. ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือ

เผยแพร่

ไมต่อ้งประเมิน ไม่ตอ้งประเมิน ไม่ต้องประเมนิ

4. ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือ

เผยแพร่

ไมต่อ้งประเมิน ไม่ตอ้งประเมิน ไม่ต้องประเมนิ

ด้านวิจัยและการสร้างสรรค์

5. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ อาจารยพ์ศัรินท์ อาจารยพ์ศัรินท์ อาจารย์พศัรินท์

6.  งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดน้ าไปใช้ประโยชน์ อาจารยพ์ศัรินท์ อาจารยพ์ศัรินท์ อาจารย์พศัรินท์

7.  ผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ อาจารยพ์ศัรินท์ อาจารยพ์ศัรินท์ อาจารย์พศัรินท์

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน

การพฒันาการเรียนการสอน

อาจารย ์ชนะ อาจารยพ์ศัรินท์ อาจารย์พศัรินท์

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์ร

ภายนอก

อาจารย ์ชนะ อาจารยอ์มัพร อาจารย์อมัพร

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

10.  การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม อาจารย ์ศุภมิตร อาจารยศุ์ภมิตร อาจารย์ศุภมติร

11.  การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม อาจารย ์ศุภมิตร อาจารยศุ์ภมิตร อาจารย์ศุภมติร

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบัน

12. การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบนั ไมต่อ้งประเมิน ไม่ตอ้งประเมิน ไม่ต้องประเมนิ

13.  การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั ไมต่อ้งประเมิน ไม่ตอ้งประเมิน ไม่ต้องประเมนิ

14.  การพฒันาคณาจารย์ อาจารย ์ญาณิณี อาจารยศุ์ภมิตร อาจารย์ศุภมติร

ด้านการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน

15. ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สงักดั อาจารย ์ปทุมพร อาจารย ์ปทุมพร อาจารย์ ปทุมพร

   ตารางแสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบและผู้รับผิดชอบ SAR  ปีการศึกษา 2554 (1 มิ.ย. 55 - 31 พ.ค. 56)

  ตัวบ่งช้ี มาตรฐานตามกฎกระทรวง (สมศ.)

 
 
 
 
 
 



หน้าท่ี 9  จากท้ังหมด 9 หน้า 

รายละเอยีด ผู้รับผิดชอบ ปี 54 ผู้รับผิดชอบ ปี 55 ผู้รับผิดชอบ ปี 55

กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลักษณ์

16. ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั

    16.1 ผลการบริหารสถาบนัให้เกิดอตัลกัษณ์ อาจารย ์ปทุมพร อาจารย ์ปทุมพร อาจารย์ ปทุมพร

    16.2  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น

เอกลกัษณ์ของสถาบนั

อาจารย ์ปทุมพร อาจารย ์ปทุมพร อาจารย์ ปทุมพร

17. ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์

ของสถาบนั

อาจารย ์ปทุมพร อาจารย ์ปทุมพร อาจารย์ ปทุมพร

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม

18. ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้นต่างๆ

    18.1  ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในประเดน็ท่ี 1 อาจารย ์ชนะ อาจารย ์ปทุมพร อาจารย์ ปทุมพร

    18.2  ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในประเดน็ท่ี 2 อาจารย ์ชนะ อาจารย ์ปทุมพร อาจารย์ ปทุมพร

   ตารางแสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบและผู้รับผิดชอบ SAR  ปีการศึกษา 2554 (1 ม.ิย. 55 - 31 พ.ค. 56)

  ตัวบ่งช้ี มาตรฐานตามกฎกระทรวง (สมศ.)   ต่อ

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
   ไม่มี 
     
  
 
    นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                             ศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 
 

 
 
 

        อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       ศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 
 
 
 
 


