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รายงานการประชุม 

คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา  สวนสงเสริมวิชาการ  

ครั้งที่ 2/2553 
วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2553 
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. นางณัฐกานต  จันทรศิริ                           คณะทํางานและเลขานุการ 

8. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน   ผูเขารวมประชุม 

9. นางสาวรุจิรัตน  ชุมใหม   ผูเขารวมประชุม 

 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 

  ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้  

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

  ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากงานประกันคุณภาพการศึกษา สวนสงเสริมวิชาการกําหนดสงคูมือ

และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2552 ของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 

เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป ประธานฯ จึงเห็นสมควรใหมีการนัดประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ

การศึกษา สวนสงเสริมวิชาการเพื่อพิจารณา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สวนสงเสริมวิชาการ ปการศึกษา 2552    

   
  มติ รับทราบ 

 
 วาระที่ 1.2 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

  ดวยฝายบริหารไดมีหนังสือที่ ศธ 5601(1)/ว.36 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 เรื่อง การจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี อางถึงการประชุมผูบริหารระดับสูงเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 

10 มิถุนายน 2553 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบใหผูชวยอธิการบดีฝายบริหารเปนผูกํากับดูแลการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี สําหรับการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 

(มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553) นั้น 



F:\QA สวนสงเสริมวิชาการ\ประชุมคณะทํางาน QA สสว\ป 2553\รายงานการประชุม\รายงาน 2-53.doc 2/5 

  เพื่อใหการรวบรวมขอมูลและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสวนงาน ตลอดจนการเตรียม

ความพรอมในการรับการประเมินจากคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีความเปนเอกภาพ

ในภาพรวมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ฝายบริหารจึงขอความอนุเคราะหรองอธิการบดีทุกฝาย ดังนี้ 

1. แจงใหหัวหนาสวน หัวหนาสถาน หัวหนาหนวย หรือหัวหนาสํานักงานในกํากับรับทราบมติที่ประชุมผูบริหาร

ระดับสูงดังกลาวขางตน 
2. ใหคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําสวน / สถาน / หนวย หรือสํานักงานในกํากับ ใหความรวมมือ

กับผูชวยอธิการบดีฝายบริหารในการตรวจสอบคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาและรางการประเมินตนเอง 

(SAR) ของหนวยงาน ตลอดจนขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

  ทั้งนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารจะไดเรียนเชิญประชุมหารือในรายละเอียดกับประธานคณะทํางานประกัน

คุณภาพการศึกษาของทุกหนวยงานในโอกาสตอไป 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

   
  มติ รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สวนสงเสริมวิชาการ  

  ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553     

  เลขานุการฯ รายงานตอที่ประชุมวา ตามที่ไดจัดสงรายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 

สวนสงเสริมวิชาการ ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ใหคณะทํางานฯ ทุกทานพิจารณารับรองหรือแกไข 

แลวตอบกลับมายังฝายเลขานุการฯ ภายในเวลาที่กําหนด กรณีที่ไมไดรับแจงภายในกําหนดเวลา จะถือวาใหการรับรองรายงานการประชุม

โดยไมมีการแกไข นั้น สรุปผลการพิจารณาของคณะทํางานฯ ที่เขาประชุม 7 ราย เปนดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข (ตอบแบบรับรองกลับมา) จํานวน  4  ราย 

2. รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข (ไมตอบแบบรับรองกลับมา) จํานวน  3  ราย 

  จึงเสนอคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาหากมีขอแกไขเพิ่มเติม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

  มติ รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 วาระที่ 3.1 (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สวนสงเสริมวิชาการ ปการศึกษา 2552 

  เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมวา ตามที่คณะทํางานฯ ไดพิจารณาปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน สวนสงเสริมวิชาการ ปการศึกษา 2552 และฝายเลขานุการไดขอขอมูลผลการดําเนินงานและผลการประเมิน

ตนเองตามตัวบงชี้ดังกลาว จากคณะทํางานฯ และผูที่เกี่ยวของ นั้น บัดนี้คณะทํางานฯ และผูที่เกี่ยวของไดสงขอมูลผลการ

ดําเนินงานดังกลาวใหฝายเลขานุการ และจัดทํา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สวนสงเสริมวิชาการ ปการศึกษา 2552 

เรียบรอยแลว 

 จึงนําเสนอคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สวนสงเสริมวิชาการ ปการศึกษา 2552         

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระที่ 3.1 
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 เนื่องจากการประชุมในวันดังกลาว ยังไมแลวเสร็จ ที่ประชุมจึงกําหนดใหมีการประชุมตอเพื่อรวมกันพิจารณา

รายละเอียดสวนที่เหลือ ตั้งแตตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

เปนตนไป ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00 น. 

 
นัดประชุมตอในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00 น.  
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 วาระที่ 3.1 (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สวนสงเสริมวิชาการ ปการศึกษา 2552 

  ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตอ ตั้งแตตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล เปนตนไป 

 

  มติ ที่ประชุมมอบหมายใหคณะทํางานฯ และผูที่เกี่ยวของในการใหขอมูลในตัวบงชี้ตาง ๆ ปรับปรุงขอมูล

ผลการดําเนินงานในตัวบงชี้ที่ตนเองรับผิดชอบและสงใหเลขานุการฯ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 

เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สวนสงเสริมวิชาการ ปการศึกษา 2552 ฉบับสมบูรณตอไป 

โดยมีการแกไขดังนี้  
 

รายการ มติ 
สวนที่ 1 บทนํา 

หัวขอที่ 1. ความเปนมา ปรับประโยคยอหนาที่ 2 เนื่องจากอานแลวยังมีความเขาใจวาปจจุบัน

มหาวิทยาลัยยังคงมีหนวยงาน “สวนอํานวยการ” อยู 

หัวขอที่ 2. วิสัยทัศน ควรมีการปรับวิสัยทัศนใหม โดยอาจใชขอความวา “เปนองคกรสงเสริม 

สนับสนุนทางวิชาการ เพื่อมุงใหมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ” 

หัวขอที่ 5. บุคลากร บุคลากรสวนสงเสริมวิชาการทานใดที่มีการปรับวุฒิการศึกษา ใหทํ า

เครื่องหมายดอกจัน (*) ทายตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรสวนสงเสริมวิชาการ 

ปการศึกษา 2552 จําแนกตามวุฒิการศึกษา เพื่อระบุวุฒิการศึกษาที่แทจริง

ในปจจุบันของบุคลากรสวนสงเสริมวิชาการทานนั้น  

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดวิสัยทัศน แผน

 ดํา เนินงานของหนวยงาน 

 และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อ

 วั ดค ว ามสํ า เ ร็ จ ข อ งก า ร

 ดําเนินงานตามแผน 

1. ที่ประชุมมอบหมายใหนางสาวทิพยสุดา ไชยพฤกษ ติดตามความคืบหนา

 ของการปรับตัวชี้วัดงานกิจกรรมทางวิชาการในแผนปฏิบัติการประจําปจาก

 ฝายวางแผน ตามหนังสือที่ ศธ 5602(1)/39 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 

 เรื่อง ขอปรับตัวชี้วัดงานกิจกรรมทางวิชาการในแผนปฏิบัติการประจําป   
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รายการ มติ 
2. ตารางที่ 1.1.1 หัวขอที่ 1.3 ผลผลิต : งานกิจกรรมทางวิชาการ ขอ 1.3.1 

 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารับการอบรมทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษา  

 ชองเปาหมาย เปลี่ยนจาก “2,358 คน” เปน “รอยละ 70” 

 ชองผลผลิต  เปลี่ยนจาก “1,793 คน” เปน “รอยละ 82.05” 

 ชองรอยละผลผลิตเทียบกับเปาหมาย     

   เปลี่ยนจาก “76.04” เปน “117.21” 

 ชองรอยละของผลผลิตเทียบกับเปาหมายโดยเฉลี่ย 

   เปลี่ยนจาก “91.34” เปน “93.73” 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมาย

 ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติการ

 ที่กําหนด  

ตารางที่ 1.2.1 ปรับแกไขขอมูลชองเปาหมาย ชองผลผลิต และชองรอยละ

ผลผลิตเทียบกับเปาหมาย ตามตารางที่ 1.1.1 และ 

แนวตั้ง : ชองตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย เปลี่ยนจาก “0” เปน “1” 

แนวนอน : ชองตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย เปลี่ยนจาก “7” เปน “8” 

แนวนอน : ชองรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ 

 เปลี่ยนจาก “70.00” เปน “80.00” 
แนวนอน : ชองคะแนนอิงเกณฑการประเมิน 

 เปลี่ยนจาก “1” เปน “2” 
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารของ

 ของหนวยงาน 

1. เพิ่มคําอธิบายผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

2. เพิ่มเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายจายขั้นต่ําในการดําเนินการตาง ๆ ตาม

 แผนปฏิบัติการ 

ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการพัฒนา

 และธํารงไวใหบุคลากรมีคุณภาพ

 และประสิทธิภาพ 

แกไขขอมูลตารางที่ 7.4.1 ใหขอมูลมีความครบถวนถูกตองมากข้ึน 

ตัวบงชี้ที่ 7.11 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
 สวนสงเสริมวิชาการ 

1. เพิ่มคําอธิบายผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

2. ตัดขอมูลแบบประเมินความพึงพอใจในสวนที่เปนความคิดเห็นปลายเปด

 ออกจากตารางที่ 2.1, 2.2 และ 2.4 
ตัวบงชี้ที่ 12.4 การเตรียมความพรอมดาน

 การศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม

 ชั้นปที่ 1 

1. เพิ่มแผนการดําเนินงานในการเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับ

 นักศึกษาใหมชั้นปที่ 1 เปนเอกสารประกอบเพิ่มเติม  

2. เพิ่มคําอธิบายผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

ตัวบงชี้ที่ 12.5 การดําเนินงานเกี่ยวกับการ

 มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต

 กิตติมศักดิ์ 

1. เพิ่มแผนการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เปนเอกสารประกอบ

 เพิ่มเติม  

2. เพิ่มคําอธิบายผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

ตัวบงชี้ที่ 12.6 การดํ า เนิน ง าน โครงการ
 เครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการ

 ผลิตและพัฒนาอาจารยใน

 สถาบันอุดมศึกษา 

1. อางอิง Website ที่กลาวถึงการทํา MOU รวมกันระหวางมหาวิทยาลัย

 เทคโนโลยีสุรนารีกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

2. เพิ่มคําอธิบายผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
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รายการ มติ 
ตัวบงชี้ที่ 12.9 การดําเนินงานตามโครงการ

 หนึ่งอาจารยหนึ่งผลงาน 

1. เพิ่มแผนปฏิบัติงานโครงการหนึ่งอาจารยหนึ่งผลงาน ปการศึกษา 2551 

 และปการศึกษา 2552 เปนเอกสารประกอบเพิ่มเติม  

2. เพิ่มคําอธิบายผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

ตัวบงชี้ที่ 12.10 การดําเนินงานประชุมสภา

 วิชาการ 

1. เพิ่มแผนการประชุมสภาวิชาการ และแผนการประชุมกลั่นกรองวาระสภา

 วิชาการ เปนเอกสารประกอบเพิ่มเติม  
2. เพิ่มคําอธิบายผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

ตัวบงชี้ที่ 12.11 การดําเนินงานประชุมเพื่อ
 ประเมินภารกิจการจัดการเรียน

 การสอน 

1. เพิ่มแผนการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน เปน

 เอกสารประกอบเพิ่มเติม  
2. เพิ่มคําอธิบายผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

เพิ่มคําอธิบายผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของที่ประชุมในตัวชี้วัดตอไปนี้ 
 1) ตัวบงชี้ที่ 7.1 ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันหนวยงานใหแขงขันไดในระดับ

   สถาบัน 
 2) ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 

 3) ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 

 4) ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารงาน 

 5) ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารหนวยงาน 

 6) ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 7) ตัวบงชี้ที่ 12.1 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 8) ตัวบงชี้ที่ 12.2 การดําเนินงานของคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน 

 9) ตัวบงชี้ที่ 12.3 การดําเนินงานของเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

 10)ตัวบงชี้ที่ 12.7 การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 11)ตัวบงชี้ที่ 12.8 การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเขียนไปในทางเดียวกับ 

   คําอธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 12.7 

สวนที่ 3 จุดเดน - แนวทางเสริม และจุดออน - แนวทางแกไข 

 มอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และเลขานุการฯ หารือกับประธานฯ เพื่อพิจารณาแกไขในสวนที่ 3 จุดเดน - แนวทางเสริม 

และจุดออน - แนวทางแกไข ตอไป 

 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

(นางณัฐกานต  จันทรศิริ) 
คณะทํางานและเลขานุการฯ 


