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รายงานการประชุม 
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา  ส่วนส่งเสริมวิชาการ  

ครั้งที่ 2/2554 
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554 และวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 

ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ 
       

ผู้ที่เข้าประชุม 
1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)   ประธานคณะทํางาน 
2. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน   คณะทํางาน 
3. นางสนทนา  สอ้ิงทอง   คณะทํางาน 
4. นางสาวก่ิงทอง  ยงยุทธมีชัย   คณะทํางาน 
5. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์   คณะทํางาน 
6. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า   คณะทํางาน 
7. นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ   คณะทํางานและเลขานุการ 
8. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน   ผู้เข้าร่วมประชุม 
9. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่   ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา 9.40 น. 
  ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาสําหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54) ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทํา (ร่าง) 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เรียบร้อยแล้ว โดยการรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งช้ีเป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 ส่วนส่งเสริมวิชาการ ดังน้ัน ประธานฯ จึงเห็นสมควรให้มีการนัด
ประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ เพ่ือนําผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่เก็บ
รวบรวมมาแล้ว มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2553 ส่วนส่งเสริมวิชาการ  
 
 มติ รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ  
   ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 17 มกราคม 2554 และวันที่ 21 มกราคม 2554     
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 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 และวันที่ 21 มกราคม 2554 ให้
คณะทํางานฯ ทุกท่านพิจารณารับรองหรือแก้ไข แล้วตอบกลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในเวลาที่กําหนด กรณีที่
ไม่ได้รับแจ้งภายในกําหนดเวลา จะถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข น้ัน สรุปผลการ
พิจารณาของคณะทํางานฯ ที่เข้าประชุม 7 ราย เป็นดังน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข (ตอบแบบรับรองกลับมา)    จํานวน 2 ราย 
2. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ตอบแบบรับรองกลับมา)  จํานวน 5 ราย 

 จึงเสนอคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณาหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม ดังรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 มติ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 4.1 (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2553 

 ตามที่คณะทํางานฯ ได้พิจารณาปรับปรุงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2553 และฝ่ายเลขานุการได้ขอข้อมูลผลการดําเนินงานและผลการ
ประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีดังกล่าว จากคณะทํางานฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง น้ัน บัดน้ีคณะทํางานฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง
ได้ส่งข้อมูลผลการดําเนินงานดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการ เพ่ือจัดทํา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2553 เรียบร้อยแล้ว 

 จึงนําเสนอคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนส่งเสริม
วิชาการ ปีการศึกษา 2553 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระที่ 4.1     

 เน่ืองจากการประชุมในวันดังกล่าว ยังไม่แล้วเสร็จ ที่ประชุมจึงกําหนดให้มีการประชุมต่อเพ่ือ
ร่วมกันพิจารณารายละเอียดส่วนที่เหลือ ต้ังแต่ตัวบ่งช้ีที่ 12.6 การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้นไป ในวันที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. 

 
นัดประชุมต่อในวันที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น.  
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
วันที่ 29 มีนาคม 2554 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 4.1 (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2553 
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 ประธานฯ ได้ดําเนินการประชุมต่อ ต้ังแต่ตัวบ่งช้ีที่ 12.6 การดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้นไป 

 
 มติ ที่ประชุมมอบหมายให้คณะทํางานฯ และผู้ที่เก่ียวข้องในการให้ข้อมูลในตัวบ่งช้ีต่าง ๆ 
  ปรับปรุงข้อมูลผลการดําเนินงานในตัวบ่งช้ีที่ตนเองรับผิดชอบและส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
  ภายในวันที่ 1 เมษายน 2554 เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 
  2553 ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ต่อไป โดยมีการแก้ไขดังน้ี  

รายการ มติ 

ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 1. อ้างอิงรายการหลักฐานเพ่ิมเติมในรายละเอียดผลการ

 ดําเนินงาน 
2. ปรับตารางที่ 1.1.1 : การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
 ประจําปีงบประมาณ 2553 ตามข้อเสนอแนะของท่ี
ประชุม 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารของหน่วยงาน 1. ปรับรายละเอียดผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
 ของที่ประชุม 
2. เพ่ิมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรส่วน
 ส่งเสริมวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใน
 วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กร
 แห่งการเรียนรู้ 

1. ปรับรายละเอียดผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
 ของที่ประชุม 
2. ปรับรายละเอียดหัวข้อ “การประเมินตนเอง” ดังน้ี 
 - ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  จาก “มีการดําเนินการ 4 ข้อ” 
  เป็น “มีการดําเนินการครบทุกข้อ (5 ข้อ)” 
 - คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน 
  จาก “4 คะแนน” 
  เป็น “5 คะแนน” 
 - บรรลุเป้าหมาย ( ) หรือไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
  จาก “ ” 
  เป็น “ ” 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 และการตัดสินใจ 
 ก. ระบบสารสนเทศด้านการ
  บริหารจัดการ 

ปรับรายละเอียดผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุม 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง อธิบายรายละเอียดผลการดําเนินงานให้ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานในแต่ละข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 การดําเนินงานประกันคุณภาพ
 การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1. ปรับรายละเอียดผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
 ของที่ประชุม 
2. ปรับรายละเอียดหัวข้อ “การประเมินตนเอง” ดังน้ี 
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รายการ มติ 

 - ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  จาก “มีการดําเนินการ 9 ข้อ” 
  เป็น “มีการดําเนินการครบทุกข้อ (10 ข้อ)” 
 - คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน 
  จาก “4 คะแนน” 
  เป็น “5 คะแนน” 
 - บรรลุเป้าหมาย ( ) หรือไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 
  จาก “ ” 
  เป็น “ ” 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 การดําเนินงานของคณะกรรมการ
 ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของ
 สถาบันการบินพลเรือน 

ตัดรายละเอียดผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 3. ออก 
และปรับรายละเอียดผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 การเตรียมความพร้อมด้านการเรียน
 ระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษา
ใหม่ ช้ันปีที่ 1 

1. อธิบายรายละเอียดผลการดําเนินงานให้ตรงตาม
เกณฑ์ มาตรฐานในแต่ละข้อ โดยไม่ต้องแยกรายงานเป็น 2 
หัวข้อ  คือ “โครงการพัฒนาความรู้ พ้ืนฐานสําหรับ
นักศึกษา ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1” และ “โครงการ
การจัดอบรม เทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษาสําหรับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1”  
2. ปรับรายละเอียดผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
 ของที่ประชุม 
3. รายการหลักฐานที่เก่ียวกับสําเนาคําสั่งฯ ไม่ต้องแจง
 รายละเอียดว่ามีสําเนาคําสั่งฯ อะไรบ้าง เน่ืองจากมี
 จํานวนมาก   

ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 การดําเนินงานเกี่ยวกับการมอบ
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

1. ปรับรายละเอียดผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
 ของที่ประชุม 
2. เพ่ิมประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง 
 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
 กิต ติมศั ก ด์ิ  และ เรื่ อ ง  ให้ปริญญา ดุษ ฎี บัณฑิต
 กิตติมศักด์ิ เป็นรายการหลักฐานเพ่ิมเติม 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 การดําเนินงานโครงการเครือข่าย
 เ ชิ งกลยุทธ์ เ พ่ือการผลิตและ
พัฒนา อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

อธิบายรายละเอียดผลการดําเนินงานให้ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานในแต่ละข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.6 การดําเนินงานตามโครงการ
 พัฒนาการจัดการศึกษาระดับ

เขียนรายละเอียดผลการดําเนินงานข้อ 5. และข้อ 6. ให้
รวมเป็นข้อเดียวกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
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รายการ มติ 

 บัณฑิตศึกษา ซึ่งมีจํานวน 5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.8 การดําเนินงานตามโครงการหน่ึงอาจารย์
 หน่ึงผลงาน 

1. ปรับรายละเอียดผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
 ของที่ประชุม 
2. ปรับแผนปฏิบัติการโครงการหน่ึงอาจารย์หน่ึงผลงาน
 ให้ครบตามกระบวนการทํางานจริง คือเริ่มต้ังแต่เดือน
 มกราคมของทุกปี 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.9 การดําเนินงานประชุมสภาวิชาการ ปรับตารางที่ 12.9.1 : ข้อมูลการดําเนินงานประชุมสภา
วิชาการ โดยไม่ต้องนําเสนอข้อมูลจํานวนกรรมการสภา
วิชาการที่เข้าประชุม/จํานวนกรรมการ (คน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.10 การ ดํา เ นินงานประชุม เ พ่ือ
 ประเมินภารกิจการจัดการเรียน
 การสอน 

ปรับรายละเอียดผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุม 

 
 

 

ส่วนที่ 3 จุดเด่น - แนวทางเสริม และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

องค์ประกอบ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
 และแผนดําเนินการ 

ปรับข้อความในหัวข้อ “แนวทางเสริม” ตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม 

องค์ประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ ปรับจุดอ่อนและแนวทางแก้ไขเป็นดังน้ี 
จุดอ่อน : ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา Website 
แนวทางแก้ไข : มหาวิทยาลัยจัดอัตรากําลังที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การพัฒนา Website ให้ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

องค์ประกอบ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก เพ่ิมข้อความ “การจัดค่ายพัฒนาความรู้พ้ืนฐานสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1” เป็นตัวอย่างเพ่ิมเติมที่
แสดงให้เห็นว่าส่วนส่งเสริมวิชาการมีการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบ ในหัวข้อ “จุดเด่น” ข้อ 1.  

 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 

(นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ) 
คณะทํางานและเลขานุการฯ 


