
รับรองรายงานการประชุมแลว  
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รายงานการประชุม 
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา  สวนสงเสริมวิชาการ  

ครั้งที่ 1/2552 
วันที่ 14 มกราคม 2552 และ วันที่ 28 มกราคม 2552 

ณ หองประชุมสวนสงเสริมวิชาการ 
       

ผูที่เขาประชุม 
1. หัวหนาสวนสงเสริมวิชาการ (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)   ประธานคณะทํางาน 
2. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน   คณะทํางาน 
3. นางสนทนา  สอิ้งทอง   คณะทํางาน 
4. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย   คณะทํางาน 
5. นางสาวทิพยสุดา  ไชยพฤกษ   คณะทํางาน 
6. นางสาวฐิติกา  จันทรหลา   คณะทํางาน 
7. นางสาวณัฐกานต  พลโลหะ                           คณะทํางานและเลขานุการ 
 
วันที่ 14 มกราคม 2552 
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 

  ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

  ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาปการศึกษา 2550 ที่ผานมา สวนสงเสริมวิชาการมีภารกิจเรงรัด โดยมีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 ชุด คือ (1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงาน และ (2) การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ทําใหงานประกันคุณภาพการศึกษามีภารกิจมาก จึงไมมีการประชุมคณะทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สวนสงเสริมวิชาการในปการศึกษาที่ผานมา แตประธานฯ ไดมอบหมายให นางสาวณัฐกานต พลโลหะ ใน
ฐานะเลขานุการคณะทํางานฯ ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยรวบรวมขอมูลจากบุคลากรทุกคนในสวน
สงเสริมวิชาการ และประเมินผลตามเกณฑมาตรฐานและเกณฑการประเมินที่กําหนด อีกทั้ง ปการศึกษา 2550 ที่ผานมา สวน
สงเสริมวิชาการไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการฯ ไดสัมภาษณหัวหนาสวนทุกคนและดูขอมูลจาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแตละหนวยงานประกอบดวย  
   
  มติ รับทราบ 

 
 วาระที่ 1.2 การแตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สวนสงเสริมวิชาการ 

  ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีคําสั่งฯ ที่ 309/2550 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2550 ไดแตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหนวยงาน เพิ่มเติม โดยมีคณะทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษา สวนสงเสริมวิชาการ ดวยนั้น เนื่องจากมีการโอนยายบุคลากรของสวนสงเสริมวิชาการบางคนไปอยูสถานพัฒนา
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คณาจารย ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสวนสงเสริมวิชาการ เปนไปดวยความเรียบรอยและ
ตอเนื่อง สวนสงเสริมวิชาการจึงเสนอใหมีการแตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สวนสงเสริมวิชาการชุดใหม โดย 
มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งฯ ที่ 22/2552 ลงวันที่ 9 มกราคม 2552 แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สวนสงเสริมวิชาการ
ชุดใหม ดังสําเนาคําสั่งปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
 มติ รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 4.1 ความคืบหนาผลการดําเนินงานตามมาตรการของหนวยงาน จากผลการประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน 
   และผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549 

เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมวา ตามที่ฝายวิชาการไดขอใหหนวยงานนําผลที่ไดจากการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน และผลจากการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2549 ไปจัดทํามาตรการรองรับ 
รายละเอียดการดําเนินการ กรอบระยะเวลาเพื่อการแกไขปญหา และความตองการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสวนสงเสริม
วิชาการไดดําเนินการแจงไปยังฝายวิชาการแลว และทานอธิการบดีไดพิจารณาและรับทราบมาตรการและรายละเอียดวิธีการ
ดําเนินการตามมาตรการของหนวยงานแลว 

ในการนี้ ฝายวิชาการไดมีหนังสือที่ ศธ 5644/ว.487 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551 แจงใหหนวยงานดําเนินการ
พิจารณารายงานความคืบหนาผลการดําเนินการตามมาตรการ ดังกลาว ซึ่งครั้งนี้เปนการติดตามความคืบหนา โดยขอใหแจงผลการ
พิจารณาความคืบหนาผลการดําเนินงานตามมาตรการ หากไดดําเนินการแลวเสร็จ หรือหากไมมีการดําเนินงานหรือความคืบหนา 
ขอใหแจงปญหา - อุปสรรคของการดําเนินงาน โดยขอใหหนวยงานตอบกลับตามแบบกรอกรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการ 
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ไปยัง งานประกันคุณภาพการศึกษา สวนสงเสริมวิชาการ พรอม 
attach file ไปที่ sutqa@sut.ac.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2552 เพื่อรวบรวมนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการการประกัน
คุณภาพและติดตามการดําเนินงานตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการติดตามความคืบหนาการดําเนินงานของหนวยงาน
ตาง ๆ 6 เดือน/ครั้ง ในตนปและกลางปงบประมาณ และสรุปเสนอทานอธิการบดีตอไป จึงเสนอคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณา  
 
  ขอสังเกต ควรมีมาตรการ/แนวทางเสริมในทุกปจจัยที่เปนจุดเดน เพื่อเปนการเรียนรูรวมกันระหวางหนวยงาน 

และเปนแนวปฏิบัติใหแกหนวยงานอื่น ๆ ดวย 
 
  มติ เห็นควรใหรายงานความคืบหนาผลการดําเนินงานตามมาตรการ จากผลการประเมินคุณภาพภายใน

และผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549 ดังนี้ 
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 วาระที่ 4.2 การปรับปรุงตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2551 สวนสงเสริมวิชาการ 

เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมวา ตามที่สวนสงเสริมวิชาการไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 
2550 และไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก ระหวางวันที่ 24-26 กันยายน 2551 นั้น 
คณะกรรมการประเมินฯ ไดมีขอเสนอแนะเพื่อใหหนวยงานนําไปแกไขปรับปรุง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ มาแกไข/ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 
2550 ของสวนสงเสริมวิชาการแลว เฉพาะในสวนที่สามารถแกไขได โดยมีขอเสนอแนะในเรื่องการปรับปรุงตัวบงชี้เพื่อนําไป
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป
การศึกษา 2550 เพื่อการปรับปรุงตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2551 สวนสงเสริมวิชาการ ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
  เนื่องจากการประชุมในวันดังกลาว ยังไมแลวเสร็จ ที่ประชุมจึงกําหนดใหมีการประชุมตอเพื่อรวมกันพิจารณา
รายละเอียดสวนที่เหลือ ในวันที่ 28 มกราคม 2552 เวลา 9.00 น. 
 
 
นัดประชุมตอในวันที่ 28 มกราคม 2552 เวลา 9.00 น.  
เลิกประชุมเวลา 11.50 น. 
 
 
วันที่ 28 มกราคม 2552 
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 4.2 การปรับปรุงตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2551 สวนสงเสริมวิชาการ 

   เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมรวมกันพิจารณาปรับปรุงตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2551 สวนสงเสริมวิชาการ ตอจากการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552  
 
  มติ เห็นควรปรับปรุงตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2551 สวนสงเสริม

วิชาการตามหัวขอตอไปนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบรายงานการประชุม 
1. ปรับเกณฑมาตรฐานใหเหมาะสมในระดับหนวยงาน ไดแก ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของ

ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน และตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 
2. เพิ่มตัวบงชี้ขั้นต่ําตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมปรับเกณฑมาตรฐานใหเหมาะสมกับ

หนวยงาน ไดแก ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารงาน 
และตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน แตที่ประชุมมีความเห็นวา
ตัวบงชี้ที่ 8.2 นี้เปนตัวบงชี้ที่เหมาะกับการประเมินระดับสถาบัน ในกรณีระดับหนวยงานนั้น 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการใชทรัพยากรรวมกันอยูแลวดวยระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
ดังนั้นสวนสงเสริมวิชาการจึงไมกําหนดตัวบงชี้นี้ในการประเมินสวนสงเสริมวิชาการ 
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3. ปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานในองคประกอบที่ 10 การบริหารจัดการภารกิจหลัก โดยดู
วาหนวยงานมีภารกิจอะไรบาง และใหนําภารกิจมากําหนดเปนตัวบงชี้และกิจกรรมเปนเกณฑ    

4. ตัดตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 10 การบริหารจัดการภารกิจหลัก จํานวน 4 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
4.1 ตัวบงชี้ที่ 10.2 การจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา  

เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรใหนําตัวบงชี้นี้ไปเปนเกณฑมาตรฐานเกณฑหนึ่งในตัวบงชี้ที่ 10.1 
การดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.2 ตัวบงชี้ที่ 10.3 การสงเสริมประสิทธิภาพการสอนของอาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 10.4 การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนบุคลากรสายวิชาการตําแหนง
 อาจารยตามขั้นตอนที่ 3 
ตัวบงชี้ที่ 10.5 การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาเปนผูประเมิน  
 เนื่องจากภารกิจตามตัวบงชี้ขางตนไดโอนยายไปเปนภารกิจของสถานพัฒนาคณาจารยแลว 

5. มอบหมายผูรับผิดชอบที่ดูแลในตัวบงชี้ที่เกี่ยวของไปปรับตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน และเกณฑ
การประเมินใหเหมาะสม และจัดสงที่ฝายเลขานุการฯ ภายในวันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2552 

 
นัดประชุมตอเวลา 15.00 น. 
เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
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เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 
  
 วาระที่ 4.3 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 สวนสงเสริมวิชาการ 

   เลขานุการฯ ขอเสนอแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 สวนสงเสริมวิชาการ ตอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตอไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 
  มติ เห็นควรใหปรับแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 สวนสงเสริมวิชาการ 

เปนดังนี้ 
 

แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 สวนสงเสริมวิชาการ 

กิจกรรม ชวงเวลา 

1. ปรับปรุงองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน และจัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

ม.ค. - มี.ค. 52 

2. รวบรวมขอมูลการดําเนินงานของปการศึกษา 2551 ตามตัวบงชี้ของหนวยงาน
สําหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เม.ย. - พ.ค. 52 

3. -  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2551 
-  เสนอคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สวนสงเสริมวิชาการพิจารณา 

พ.ค. - มิ.ย. 52 

4. สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2551 ใหงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สวนสงเสริมวิชาการ 

ภายในสิ้นเดือน มิ.ย. 52 

5. ติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ปการศึกษา 2550 ครั้งที่ 1 

ก.ค. 52 

6. ติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ปการศึกษา 2550 ครั้งที่ 2 

พ.ย. 52 

7. นําเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 จุดเดน/แนวทางเสริม จุดดอย/
แนวทางแกไข กรอบระยะเวลาการแกปญหา และความตองการสิ่งสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย ตอที่ประชุม Forum QA 

พ.ย. - ธ.ค. 52 

  
เลิกประชุมเวลา 16.20 น. 
 
 

(นางสาวณัฐกานต  พลโลหะ) 
คณะทํางานและเลขานุการฯ 

 


